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1. — Geçen /tutanak özeti 
2. — Gelen .kağıtlar 
3. — Yokfliama 
4. — Başkanlık Divanının Genel Ku

rula sunuşları 
1. — Sayın üyelerden .bâzılarına izin 

verilme>li hakkında Başkanlık Divanı tez
keresi .(3/664) 

2. — Bir toplantı yılında iki aydan 
fazla izin alan Diyarbakır' Milletvekili 
Adnan Aral 'a 'ödeneğinin verilebilmesi 
için keyfiyetin (lenel Kurula sunulduğuna 
dair Başkanlık Divanı tezkeresi (3/607) 

5. — Görüşülen işler 
1. — 1963 yılı Bütee Kanununa bağlı 

(A/l) ve (<A/2) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Karına Bütçe Komisyonu raporuna dair 
C. Senatosu ve Karma Bütee Koınisvon 

Sayfa 
2:3 

3 

Sayfa 

59 :62 
Başkanlıkları tezkeresi (M. Meclisi 1/4-97, 
C. Senatosu t/270) (S. Sayısı: 364) 5 

2. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cet veli erde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve 'Kanma Bütçe Komisyo
nu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Karma Bütçe Komisyon Başkanlıkları 
tezkereleri (M. Meclisi 1/494, C. Senatosu 
1/269) (8. Sayısı: 355) 5:8,63:66 

3. — Karayolları Uenel Müdürlüğü 1963 
yılı Bütçe 'Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Karına Bütçe Ko

misyonu (Başkanİrkları tezkereleri OM. Mec
lisi 1/495, C. Senatosu 1/271) (S. Sayı
sı : 356) 8:9,67:70 

4. — Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisi İdare Âmirlerinin, 1963 yılı Bütçe 



Sayfa 
Plân komisyonları raporları (1/446) (S. 
Sayısı: 275) 11 

Sayfa 
Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılmasına dair İkamın teklifi 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe Ko
misyon Başkanlıkları tezkereleri (M. Mec
lisi 2/556, C. Senatosu 2/97) (S.. Sayısı: 
357) 9 310,7,1:74 

5. — Muvazene! Umumiyeye dâhil "bâ
zı dairelerin, yapı işleri için gelecek yılla
ra ıgeçici yüklenmelere girişilmesi hakkın
daki kanunun 1 nei maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve Tarım, 
(Bayındırlık, Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (1/87(6) (S. Sayısı: 297) . 10,75:76 

6. — 237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı 
(1) sayılı cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Plân Komis
yonu raporu (1/467) (S. Sayısı: 278) 10:11 

7. — Anayasa Mahkemesinin kuruluşu 
ve yargılama usulleri hakkındaki 'Kanuna 
ilişik (1) sayılı cetvele bir kadro eklen
mesine dair kanun tasarısı ve Adalet ve 

•5590 sayılı Kanunun 30 ncu maddesinin t(b) 
bendinin 2 numaralı fıkrasındaki hüküm ile 
75 noi maddesine 6233 sayılı Kanunla eklenen 
hükmün iptaline dair Anayasa Mahkemesi Baş
kanlığı tezkeresi okundu, bilgi edinildi. 

Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet 
Ali Demir'in, Millî Eğitimi kalkındırma kanu
nuna teklifi ile Nevşehir Milletvekili Ali Baran 
Nutmanoğlu ve 169 arkadaşının, Millî Eğitim 
Vergisi kanunu teklifinin havale edilmiş olduğu 
Millî Eğitim, Gümrük ve Tekel, Ticaret, İçişle
ri, Ulaştırma, Sanayi, Basın-Yay in ve Turizm, 
Maliye ve Plân komisyonlarından seçilecek 2 şer 
üyeden müteşekkil geçici bir komisyonda görü
şülmesine dair Millî Eğitim Komisyonu Başkan
lığı tezkeresi, yapılan görüşmelerden sonra red-
dolundu. 

önemli ve ivedilikle çıkması gerekli kanun
ların tatilden önce çıkarılmasını sağlamak üzere 
birleşim saatlerinin sabahleyin saat 10 da baş-

8. — Türkiye Bilimsel ve Teknik Araş
tı rma Kurumu kurulması hakkında ka
nun tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Ta
biî Üyesi Sami Küçük ve 12 arkadaşının, 
Türkiye İlmî ve Teknik Araştırma Kon
seyi kanunu teklifine dair Cumhuriyet 
Senatosunca yapılan değişiklikler ıhafckın-
da Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez
keresi ve Geçici Komisyon raporu (M. 
Meclisi 1/219, 2/2.20, C. Senatosu 1/213) 
(S. Sayısı: 41 e ek) 11:16 

9. — İktisadi Devlet Teşekkülleri ve 
iştirakleri hakkında kanun tasarısı ve C. 
Senatosu Adana Üyesi Mehmet Ünaldı ve 
Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan Şen'in 
3460 sayılı Kanunun bâzı .• maddelerinin 
değiştirilmesine dair ve 23 sayılı Kanu
nun kaldırılması hakkında kanun teklif
leri ve Geçici Komisyon raporu (1/317, 
2/198, 2/188) (S. Sayısı: 308) " 16:58 

lanılması veya gece 21 den sonraya uzatılması 
hakkındaki önergeler kabul olunmadı. 
' Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna.bağlı (1) 
sayılı cetvelin Ticaret Bakanlığı kısmına bâzı 
kadrolar eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı, 
öncelikle • görüşülecek tasarı ve tekliflerden de 
öne alınmak suretiyle, ivedilikle görüşüldü ve 
kabul edildi. 

İktisadi Devlet Teşekkülleri ve iştirakleri 
hakkındaki kanun tasarısının maddeleri üzerin
de bir süre görüşüldü. 

17 . 7 . 1963 Çarşamba günü saat 14 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Ağrı 
Mekki Keskin Kıza Polat 

Kâtip 
Balıkesir 

Mithat Şükrü •Cavdaroğkı 

1 — OEÇtOÎ TUTANAK ÖZETÎ 



S O R U L A E 

Sözlü sorular 
1. — Hatay Milletvekili Saki Zorlu'nun, 

Türk yporunun her branşında uğranan yenilgi
nin sebeplerine ve sporcuların durumuna dair 
sözlü soru önergesi, Devlet Bakanlığına gönde- -
rilmiştir. (6/660) 

2. — Kırklareli Milletvekili • Abdurrahman 
Altuğ'un, Kırklareli ili dâhilinde, tabiî âfetler
den zarar görenlere dağıtılmak üzere inşa edi-

TekUf 
1. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga ve 6 

arkadaşının, 1;9 . 2 . 1963 tarih ve 2Û2 numaralı 
Kanunun geçici 6 ncı maddesinin birinci fıkra
sının tadiline dair kanun teklifi (2/562) ('Ta
rım, Maliye ve Plân komisyonlarına) 

2. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs 
ve 5 arkadaşının, Vatani hizmet tertibinden ay
lık bağlanması konusunda Bakanlar Kuruluna 
yetki verilmesine dair kanun teklifi (2/563) 
(•içişleri, Maliye ve Plân komisyonlarına) 

Raporlar 
3. — .1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel

lerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 

len evlerin maliyetinin rayiç, fiyatından fazla 
olup olmadığına dair sözlü soru önergesi Bayın
dırlık ve İmar ve İskân Bakanlıklarına gönde
rilmiştir. (6/661) 

3. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
Türkiye'nin bir yıllık orak ipi ihtiyacına ve 
bunu imal eden fabrika sayısına dair sözlü so
ru önergesi, Sanayi ve Tarım Bakanlıklarına 
gönderilmiştir. (6/662) 

1/41)4, C. Senatosu 1/269) ('Gündüme) (S. Sa
yısı: 3Ö5) 

4. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1963 yılı 
.Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Karma ıBütçe Komisyonu Başkan
lıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/405, C. Sena
tosu 1/27*1) (Gündeme) (S. Sayısı: 356) 

5. — Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mecli
si İdare Âmirlerinin, 1963 yılı Bütçe Kanunu
na bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılmasına dair kanun teklifi ve Karriıa Bütçe 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senato
su ve Karma Bütçe Komisyon Başkanlıkları tez
kereleri (İM. Meclisi 2/556, C. Senatosu 2/97) 
(Gündeme) (S. Sayısı: 357) 

2 — GELEN KÂĞITLAR 



BIRINCI OTURUM 
Açılma saati : 14,00 

BAŞKAN — B&gkanvekili MeMki Keskin 
KÂTİPLER : Rıza Polat (Ağrı), Mithat Şükrü ÇaMdaroğlu (Balıkesir) 

BAŞKAN — (Binleşimi açııyorum. 

3. - YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yokl'ama yapıldı.) 
BAŞKAN — Ekseriyetimiz var, gündeme 

'başlıyoruz. 
•Sunuşlarımız var, okutuyorum 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KULULA SUNUŞLARI 

1. — Sayın üyelerden bâzılarına izin verilmesi 
hakkında Başkanlık Divanı tezkeresi (3/664) 

* 
Genel Kurula 

Aşağıda adlan yazılı ısayın milletvekillerinin 
.hizalarında (gösterilen müddetlerle izinleri Baş
kanlık Divanının 16.. 7 .1963 tarihli toplantı
sında karaırlaştırılmıiştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Millet Meclisi [Başkamı 

Fuad ISirmen 
Balıkesir Milletvekili Kaya Builut, 10 gün, 

hastalığına binaen, 9 .7 .1968 tarihinden iti-
ibaren. 

Diyarbakır Miılletletve'kili Adnan Aral, 96 
gün, hastalığına binaen, 1 . 6 . '1963 tarihinden 
itibaren. 

Giresun Milletvekili Ali Cüceoğlu, 10 gün, 
mazeretine binaen, 12 . 7 .1963 tarihinden iti-
Ibaren. 

BAŞKAN — Teker teker okutup 'oyunuıza 
arz edeceğim. 

Balıkesir Milletvekili Kaya Builut, 1.0 gün, 
hastalığına binaen, 9 .7 .1903 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Kabul edenller... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Diyarbakır Mil]letletVekili Adnan Aral, 96 
.gün, hastalığına binaen, 1.6.1'963 tarihin elen 
itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenller... ' Etmiyenler... 
Kaibtil edilmiştir. 

Giresun Milletvekili Ali Cüceoğlu, 10 gün, 
mazeretine binaen, 12. 7 . 1963 tarihinden iti
baren. 

i BAŞKAN — Kabul edenller... 'Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2. — Bir toplantı yılında iki aydan fazla 
izin alan Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'a 
ödeneğin verilebilmesine dair Başkanlık Dîvanı 
tezkeresi (3/637) 

BAŞKAN Tezkereyi okuyoruz. 

Genel Kurula 
Hastalığı sebebiyle, bu toplantı yılında, iki 

aydan faızlla izin alan Diyarbakır Milletvekili 
Adnan Aral'a ödeneğinin verilebilmesi, içtü
züğün 197 nci maddesi gereğince, Genel Ku
rulun kararına bağlı olduğundan keyfiyet yüce 
tasviplerine arz olunur. 

Millet Meclisi [Başkamı 
Fuad ISirmen 

•BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 
Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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5. — GÖRÜŞ 

BAŞKAN —• Karana. Bütıçe Komisyonunun 
bir önergesi var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
1. Bugünkü gündemin bir .defa görüşülecek 

işler bölümünün 32 nci sırasında kayıtlı 354 
sıra sayılı (1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ve A/2) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması Ihakkında kanun Itasarnsı) nın öncelikle, 

2. Bugünkü gelen kâğıtlarda kayıtlı: Sıra 
sayısı : 355 (1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarlısı.), 

Sıra sayısı : 356 (Karayolları Genel Müdür
lüğü 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetveller
de değişiklik yapılması hakkında kanun 'tasa
rısı), 

Sıra sayısı : 357 (Cumhuriyet Senatosu ve 
Millet Meclisi îdare Âmirlerinin 1963 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde deği
şiklik yapılmasına dair (kanun teklifi) nin, 

Basılıp dağıtılmasından itibaren henüz 48 
saat geçmemiş bulunan bu tasarıların gündemi e 
alınarak öncelikle, öncelik ve ivedilikle görü
şülmesine karar verilen işlere takdimen görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanı 
Hatay Milletvekili 

Sekip înal 

BAŞKAN — Bu önergede 4 tasarı ve tekli
fin gündeme lalmııp takdimen ve öncelikle, 48 
saat kaydı aranmaksızın görüşülmesi hususu 
teklif edilmektedir. Oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1. —• 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
ve (A/2) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkmda kanun tasarın ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair C. Senatosu ve Karma Bütçe 
Komisyonu Başkanlığı tezkeresi (M. Meclisi 
î/497, C. Senatosu 1/270) (S. Sayısı : 354) (1) 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen var 
mı? Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza ısu-

(1) 354 S. sayilı basmayazı tutanağın sonun
da olup, bu tasarı ile ilgili C. Senatosunun 197 
S. Sayılı basmayazısı ise C. Senatosunun 12 . 7 
1963 tarihli 92 nci Birleşim tutanağına bağlıdır. 

LEN İŞLER 

nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

ivedilik kaydı vardır, ivediliği oylarınıza 
sunuyorum. Kaibul edenler... Etmiyenler. Kabul 
edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum. 

1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) ve (A/2) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/ l ) işaretli cetvelin Adalet Bakanlığı kıs
mında (il genel meclisi, belediye meclisleri (be-
'beledi'ye başkanları, muhtarlar, ihtiyar mec
lisleri ve ihtiyar heyetleri »seçimlerinin gerektir
diği giderler) adiyle yeniden açılan 421 nci bo
lüme 27 815 000 lira olağanüstü ödenek veril
miştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. (Kabul edenler...- Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — 1963 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/2) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı 
kısmının 715 nci (sermayesine mahsuben ikti
sadi teşekkül ve 'benzeri (müesseselere yapılacak 
ödemeler) bölümüne 3 500 000 lira ek ödenek 
verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yolk. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yolk. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkmda söz istiyen? 
Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tümü hakkında lehinde, aleyhinde konuşmak 
istiyen yok. Tasarının 'tümü açık oylarınıza su
nulmuştur. Yuvarlaklar sıralar arasında dolaş
tırılacaktır. 

2. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasa-
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rısı ve Kmrma Bütçe Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe 
Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (M. Mec
lisi 1/494, C. Senatosu 1/269) (S. Sayısı : 355) 
(1) 

BAŞKAN •— Tümü üzerinde söz istiyen ar-
kada<ş var mı ? Yok. Maddelere geçilmesini oyla
rınıza ısunuyorum. Kabul edenler... Etraiyerı-
ler... 'Kalbııl edilmiştir, ivedilik teklifi var. 

İvedilik teklifini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi, okutuyorum. 

1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında Kanun 

MADDE J. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/ l ve A/2) işaretli cetvellerin ilişik (1) 
sayılı cetvelde yazılı tertipleri arasında (2 651 
000 liralık aktarma yapılmıştır. 

BAŞKAN — Maddenin fasıllan var, fasıl
lara /geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etnıiy en I er... Kabul edilmiştir. 
Fasıl fasıl okutup oylarınıza sıtnacağım. 

Karma Bütçe Komisyonunun değişt irişine bağlı 

| 1 | Sayılı cetvel 

B. Ödeneğin çeşidi 
Eklenen 

Lira 

(A/ l ) 

Başbakanlık 
219 Kanunları gereğince verilecek 

ödenek ve tazimin atlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etm iy en 1 er... Kabul edilmiştir. 

220 234 sayılı Kanun gereğince ça
lıştırılacak mukaveleli perso-
nalin ücret ve sair istihka'kki
riyle yolluk] a rı 
BAŞKAN — Kabul eden'lcr... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

223 Atom mevzuu ile ilgili ilmî 

20 000 

43 000 

{!) 855 S. Sayılı basmayazı tutamağın so-
nundadır. Bununla, ilgili C. Senatosunun 198 S. 
Sayılı basmayazısı ise S. Senatosunun 15 . 7 . 1963 
tarihli 93 ncü Birleşim tutanağına bağlıdır. 

17 . İ , 1963 Ö : İ 
B. ödeneğin çeşidi Eklenen 

konferans için yurt içi ve dışın
dan getirileceklerin, ücret, yol
luk giderleriyle seminer giderleri 50 000 

».BAŞKAN — Kabul edenller... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

301 Merkez daireleri büro giderleri 15 000 
BAŞKAN — Kabul edenller... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 32 000 
BAŞKAN — Kabul edenller... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt giderleri 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

403 Temsil ve ağırlama giderleri 35 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

, Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
423 Nükleer Araştırma Merkezi ve 

lâboratuvarları işletme giderleri 65 000 
BAŞKAN —- Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

452 Staj giderleri 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet İstatistik Enstitüsü 
417 Çeşitli anket giderleri 565 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Diyanet İşleri Başkanlığı 
201 Maaşlar 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmivenler... Kabul edilmiştir. 

600 000 

Düşülen 

«00 000 202" Ücretler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Jandarma Genel Komutanlığı 
304 Posta telgraf ve telefon ücret 

ve giderleri 516 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Btmiyenler... Kabul edilmiştir. 

409 Yiyecek, yem ve yakacak 
giderleri 516 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Ödeneğin çeşidi Lira B. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
301 Merkez daireleri büro giderleri 100 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edeniler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

424 Zührevi hastalıklarla savaş ge
nel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edeniler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

müesseseleri genel 

300 000 

100 000 

428 Hıfzıssıhha 
giderleri 
BAŞKAN 

300 000 
Kabul edeniler 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tarım Bakanlığı 
307 Volluklar 150 000 

BAŞKAN — Kabul edemle, t-... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği giderler 150 000 
BAŞKAN — Kabul edeniler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve giderleri 90 000 
BAŞKAN — Kabul edeniler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

305 Kira bedeli 30 000 
BAŞKAN — Kabul edeniler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

417 işletme genel giderleri 120 000 
BAŞKAN — Kabul edeniler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) 

Başbakanlık 
761 Atom Reaktörü ve lâboratuvar-

1 arının yapımı ve esaslı onarım
ları 178 000 
BAŞKAN — Kabul edeniler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

781 Makina ve teçhizat 122 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

O :1 

Ödeneğin çeşidi 
Düşülen. 

Lira 

İmar ve iskân Bakanlığı 

731 Etüt ve proje giderleri 565 000 

BAŞKAN — Kabul edeniler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi tekrar okutuyorum. 

(1 nci madde tekrar okundu) 

BAŞKAN — Maddeyi oetvelleriyle birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 1963 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l ve A/2) işaretli cetvellerin ilişik 
(2) sayılı cetvelde yazılı tertiplerinden 
(1 063 500) lira düşülerek ilişik (3) sayılı 
cetvelde yazılı tertiplere olağnaüstü ödenek 
olarak aktarılmıştır. 

BAŞKAN — İkinci maddenin bölümlerine 
geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

[2| Sayılı cetvel 

(A/ l ) 

Cumhurbaşkanlığı 

307 Yolluklar 4 000 

BAŞKAN — Kabul edeniler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

601 Çeşitli yatırımlar 3 500 
BAŞKAN — Kabul edeniler... 
.Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dışişleri Bakanlığı 

3)02 Ecnebi memleketlerdeki teşki
lâtın büro ve genel giderleri 30 000 
BAŞKAN — Kabul' edeniler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

•Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

202 Ücretler 1 026 000 
BAŞKAN — Kabul edeniler... 

'Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

— 7 
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| :>] Sayılı cetvel 

. (A/ l ) 

Ekleneni 
I). ödeneğin çeşidi l i ra 

Cumhurbaşkanlığı 
452 Staj için yabancı memleketlere 

gönderileceklerin yolluk ve her 
çeşit masrafları 7 500 
BAŞKAN — Kabul ödemler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bak andığı 
2'19 229 sayılı Kanun gereğince veri

lecek tazminat .1 026 000 
BAŞKAN - Kabul , edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) 

Dışişleri Bakanlığı 
782 2:57 sayılı Kanun ve bu kanuna 

ek 240 sayılı Kanun gereğince 
satmalı nacak taşıtlar 30 000 
BAŞKAN — Kabul edenller... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi tekrar okutup oyla
rınıza, sunacağım. 

(2 nci madde tekrar okundu) 
BAŞKAN — Maddeyi cet veliyle birlikte 

oyunu/;! sunuyorum; kabul edenler.. Etmiyen
ler.... Kabul edilmiştir. 

MADDE :i — 19'6:i yılı Bütçe Kanununa 
•bağlı (E) işaretli cetvelden ilişik (4) sayılı cet-
v e 1 d e yazı 11 kad rola r çıkarılmıştı r. 

BAŞKAN — Maddeyi eetveliylc birlikte 
oyunuza sunuyorum; kabul edenler... Efcmiycn-
ler.. Kabul (»dilmistir. 

MA DDE 4. — 196.'! yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (11) işaretli cetvele .ilişik (5) sayılı cet
velde yazılı formül eklenmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi ce-t veliyi e birlikte 
oyunuza sunuyorum ; kabul edenler.. Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kan.un yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer., 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etoiyeııler... Kabul 
edilmiştir. 

— 8 

17.7.1963 0 : 1 
MADDE 6. — Bu kanunu Maliye Bakanı 

yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ka

bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. Tümü hak
kında leh 've aleyhte konuşmak istiyen arkada
şımız var mı? Yok. Tasarının tümü açık oyla
rınıza sunulmuştur. .2 numaralı yuvarlak, sıra
lar arasında dolaştırılacaktır. 

3. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1963 'yılı 
Uiitçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılmam hakkında kanun tasarısı ve Karma Büt
çe Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Sena
tosu ve Karma Bütçe Komisyonu Başkanlıkları 
tezkereleri (M. Meclisi î/495, C. Senatosu 1/271) 
(S. Sayısı : 356) (1) 

BAŞKAN — Tümü hakkında ,söz istiyen ar
kadaşımız var mı? >Ydk. Maddelere •.geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarıda ivedilik teklifi vardır. İvedilikle 
görüşülmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetveıllerde değişiklik yapılması 

hakkında Kanun 

MADDİM 1. — Karayolları (lenel Müdürlü-' 
ğü 196.1 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işa
retli cetvelin 712 nci (İl özel idarelerine «nakit, 
•makiııa ve yedek parça olarak dağıtım şekli 
Bayındırlık Bakanlığınca tesbit edilir») bölü
müne 20 000 000 lira ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında, söz istiyen 
yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Karayolları Genel Müdürlü
ğü 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli 
cetvelin, ilişik cetvelde yazılı tertiplerine 
20 000 000 lira eklenmiştir. 

BAŞKAN —Bu maddenin bölümlerine geçil
mesini oylarınıza, sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(1.) 356 S. Sayılı basmuyazı tutanağın sonun-
dadır. ('. Senatosunun bununla ilgili 196 S. Sa
yılı basmay azısı ise, ('. Senatosunum 15.7.1963 
tarihli 93 nen Birleşim tutanağına bağlıdır. 
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CETVEL 

Eklenen 
öd&neğin çeşidi Lira 

6 400 000 

2 000 000 

600 000 

birlikte 
Etmi-

3 Teberru]ar ve çeşitli varidat 
BAŞKAN — Oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenier... Kabul .edilmiştir. 

4 Menkul ve gayrimenkul mallar 
satış bedeli 
(BAŞKAN — Oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

7 G-ecen ve eski yıllardan devre
den nakit 11 
BAŞKAN1 — Oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi tekrar okutuyorum. 
(/Madde 2. tekrar lokundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler., 
yenler... Kabul edilmiştir. 

MA'DDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe! igirer. 

BAŞKAN — Madde ihakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
e'denler... Etmiyenler... Kabul edilm'iştir. . 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye ve Ray in-
dırlı'kBakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde İhakkında söz istiyen? 
Yok. . Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul eidilm iştir. Tasa
rının tutam hakkında lehte, aleyhte söz ist iyen ? 
Yok. Tasarının tümü açık oylarınıza sunulmuş
tur; üç numaralı yuvarlak sıralar arasında do
laştırılacaktır. 

i. — Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mecli
si İdare Âmirlerinin, 1.963 yılı Bütçe Kanununa 
bağk (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılma
sına. dair kanun teklifi ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyon Başkanlıkları tezkerele
ri (M. Meclisi 2/556, C. Senatosu 2/97) (S. Sa
yısı : 357) (1) 

(1) 357 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. C. Senatosunun bununla ilgili 203 S. 
Sayılı basmayazısı ise C. Senatosunun 15.7.1963 
günlü 93 ncü Birleşim tutanağına bağlıdır. 

17.7.1963 . 0 : 1 
BAŞKAN - - Tümü hakkında söz istiyen?. 

Yok. Maddelere geçilmesini oynüza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ivedilik teklifi vardır; teklifi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... İvedi
likle görüşülmesi kabul edilmiştir. 

1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1963 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin Büyük Millet Mec
lisi kısmının ilişik cetvelde yazılı tertiplerine 
(6 323 700) lira ek ödenek verilmiştir. 

-BAŞKAN — Bölümlere geçilmesini oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

B. Ödeneğin çeşidi 
Eklenen 

Lira 

• 101 ödenekler 2 032 000 
BAŞKAN — Kabul, edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

103 Üye yollukları 1 016 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. . 

104 Üye ölüm tazminatı 22 800 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

505 Karşılıksız borçlar 3 252 900 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

i Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Birinci maddeyi tekrar okutu
yorum. 

(Birinci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi cetvelleri ile birlikte 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz Lstiyen?.. 
Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ma
liye Bakam yürütür. 

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

9 
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Tasarının tümü. hakkında lehte, aleyhte ko

nuşmak istiyen... Yok. ' 
Tasarının tümü açık oylarınıza sunulmuştur. 

5. — Muvazenei Umumiyeye dâhil kâzı dai
relerin yapı işleri için gelecek yıllara geçici 
yüklenmelere girişilmesi hakkındaki kanunim 
1 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun tasarısı ve Tarım, Bayındırlık, Maliye, ve 
Plân komisyonları raporları (î/376) (S. Sa
yısı : 297) (1) • 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gündemin 12 ne'i sayfasında, 41 sıra 

sayısında kayıtlı kanun tasarının öncelik ve ive
dilikle görüşülmesi kararlaştırılmış bulunan 
bütün kanun tasarı ve tekliflerinden evvel ön
celik ve ivedilikle görüşülmesini, zikri geçen 
tasarının Tarım Bakanlığının yatırımlariyle il
gili olması ve inşaat mevsiminden önce kanun
laşması icabetmesi sribeSbiyle, arz vo teklif edi
yorum." 

Tarım Bakanı 
Mehmet Izmen 

Gündemimizde bulunan öncelikli teklif ve 
tasarılarından daha evvel görüşülmesi hakkın
da Tarım Bakanının teklifini oylarınıza sunu
yorum; kabul edenler... Etmiyenler... Kaibu'l 
edilmiştir. 

Tümü hakkında, söz istiyen arkadaşımız var 
mı? Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza su
nuyorum; kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İvedilik teklifini oyunuza sunuyorum; Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Muvazenei Umumiyeye dahil bâzı dairelerin 
yapı işleri için gelecek yıllara geçici yüklenme* 
lere girişilmesi hakkındaki Kanunun 1 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair Kanun 

ıMADDE 1. — 17.6.1957 tarihli ve 7020 
sayılı Kanunun birinci maddesine aşağıdaki (,g) 
fıkrası leklenmiştir. 

(1) 297 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadvr. 

17.7.1963 O :İ 
g) 'Tarımı Bakanlığı her türlü yapı ve te

slisler inşaatı için yıllık ödeme miktarı (25) 
milyon lirayı geçmemek şartiyle (100) milyon 
liraya kadar; 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen... 
Yok. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edüımiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yaıyımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında Söz istiyen... 
Yok. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.,. Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini 
Maliye ve Bayındırlık bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen... 
•Yok. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

iTasamnm tümü hakkında leh ve aleyhte ko
nuşmak istiyen?.. Yok. Tasarının tümü açık oy
larımızla sunulacaktır. 5 numarailıı yuvarlak sıra
lar arasında dolaştırılacaktır. 

BAŞKAN — Adalet Bakanının bir önerge
si vardır. Okutuyorum. 

Millet Meclisi Yülkstak Başkanlığına 
'237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı (1) sayılı 

eetvelde değişiklik yapılması hakkındaki kanun 
tasarısı ile Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve 
lyarıgılama usulleri hakkındaki Kanuna ilişik 
(1) sayılı cetvele bir kadro eklenmesine dair 
kanun tasarılarımın Umumi Heyette takdimen, 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesinıi saygılarım
la arz ve taleJbederim. 

Adalet Bakanı 
Ankara 

Abdülhak Kemal Yörük 

BAŞKAN — Takdimen ve öncelikle görüşül
mesini oylaırınııza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul -edilmiştir. 

6. — 237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı (1) 
sayılı cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Plân Komisyonu raporu (1/467) 
(S. Sayısı: 278) (1) 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında ko
nuşmak istiyen arkadaş var mı?,. Yok. Madde-

(1) 278 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
n%ndc$ır. 

- W — 
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tere ge'çlihn'eskıi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

v edenler... Etmıiyenler... Kabul edilmiştir. 
ivedilikle görüşülme teklifi vardır. İvedilik 

teklifini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaimi edilmiştir. 

237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı 1 »ayılı cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 5 .1 .1961 tarihli ve 237 sa
yılı Taşıt Kanununa bağlı (1) sajyı'h cetvele, 
ilişik cetvelde yazılı taşıt 'eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenlL 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
imi edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe ıgirer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is'tiyenL 
Yok. Maddeyi kaıbul.'wle;nler... Etmiyenler... Ka
bul ıcdi'lmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Tok. Madldeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul .edilmiştir. 

Tasarının tümü hakkında lehte veya aleyhte 
konuşmak idtiyen arkadaşımız var mı?.. Yok. 
Tasarının tümünü qyla.rınıaa sunuyorum; ka
bul edenler... Etmiyenler... Tasarının tümü Mec
lisimizce kalbul edilmiştir. 

7. — Anayasa Mahkemesinin ıkurulusu ve 
yargılama usulleri hakkındaki Kanıma ilink (1) 
sayılı cetvele bir kadro eklenmesine dair kanun 
tasarısı ve Adalet ve Plân komisyonları rapor
ları (1/446) !/S. Sayısı: 275) (1) 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz üstiyen ar
kadaşımız var mı? Yok. Maddelere geçilmesini 
oyunuza sunuyorum; kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. .* 

Aynı. tasarının bir evvelki okuduğumuz ka
nun tasarısı' ile birlikte öncelik ve ivedilik ka
rarı almıştık, öncelik ve ivedilik kararı alındı
ğı için tekrar ivediliği oylarınıza sunmııyorum. 

(1) 275 S. Sayüı basmayazı [tutanağın so-
nundadır, 

— 11 

İ t . 7. 1963 0 : İ 
Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve yargılama 
usulleri hakkındaki Kanuna ilişik (1) sayılı 

cetvele bir kadro eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Anayasa Mahkemesinin ku
ruluşu ve yangılama usulleri hakkınıdaki 22 . 4 . 
1962 tarihli ve 44. sayılı Kanuna ilişik (1) sa
yılı cetvelin memurlar kısmıma, bu kanuna ekli 
cetvelde lyaızılı kadro eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istayeni. 
Yok. Kabul eidenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe ıgirer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz iıstiyen?.. 
Yok. Kaibul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tasarının tümü hakkınlda leh ve aleyhte ko
nuşmak istiyen... Yok. Tasarının tümünü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Tasarı Meclisimizce kabul edilmiştir. 

8. — Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştır
ma Kurumu kurulması hakkında kanun tasarısı 
ile Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sami Kü
çük ve 12 arkadaşının, Türkiye İlmî ve Teknik 
araştırma Konseyi kanunu teklifine dair Cum
huriyet Senatosunca yapılan değişiklikler hak
kında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı, tezkeresi 
ve Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 1/219, 
2/220, C. Senatosu 1/213) (S. Sayısı: 41 e ek) 
(D 

BAŞKAN — Başhakan yardımcısının bir 
teklifi vardır. Okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Millet Meclisince kabul edildikten sonra 

Cumhuriyet Senatosunca da bâzı maddelerde 
küçük değişikliklerle kabul edilen, «Tünkııye 
Bilimsel ve Teknik Araştırmalar Kurumu» teş
kili hakkındaki Kanun, Senatoca yapılan deği
şiklikler Hükümetçe ve Millet Meclisi Konıisyo-

(1) 41 e ek S. Sayılı basmayazı tutanağın 
sonundadtr. 
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nıınca aynen benimsendiği'cihet'le ve müsta^eli-
yeitiıne. binaen, takdim en Müzakeresini rica ede
rim. 

Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yıardmıcısıı 

Turhan Feyzioğlu 

BAŞKAN — TakdinTen müzakere teklifi 
önergesini oylarmuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum. 
FERDA (4ÜLEY (Ordu) — Hükümet yok, 

sefendim. 
BAŞKAN — Hükümet burada efendim. Fey

zi oğlu burada. 

(leçıici Komisyon raporunu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa. 
B aşkaul ı ğ in iz t a raf ı nd aı ı Ko ı nisy o ıram uza 

havatl'e edilen, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araş
tırma Kuranın kurulmaısı hakkında kanun ta
sarısı, Yüksek Senatoca. yaıpılan 1, 2, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10. .14, 17, 18, 21, 22 ve ,geçici 1 nci mad
delerindeki değişiklikle r Komisyon um uzca da 
incelendi. Değişiklikler tasarıya açıklık verme
si [yönünden Komisyonumuzca olduğu 'gibi be-
nimseinm iştir. 

Gen<e:l Kurulun tasviplerine arz edilmek üzene 
Yüksek Başkanlığa sunulur'. 

(Başkan (Sözcü gelini ediğinden 
Tunceli yeniden seçilen) 

rVth'i Ülkü uSözcü 
Mardin 

Şevki Aysan 
Denizli Sakarya 

Remizi Şenel Yusuf U'lusoy 
içel 

.Sadık Kutlay 

BAŞKAN — Komisyon raporunu dinlediniz. 
Raporda zikredilmiyen 'nraddeler Cumhuriyet 
Senatosunca da. aynen kabul edildiğinden ke
sinleşmiştir. Cumhuriyet Senatosunun değiştir
diği ve Cfeçlici Komisyonun benimsediği rapor
da. sayılan maddeleri birer birer okutup oyları
nıza, sunacağım. 

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırıma Kurumu ' 
kurulması hakkında Kanun 

Kuruluş amacı : 
MADDE 1. — Türkiye^de müspet bilimler 
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alanında temle! ve uygulamalı araştı rmaları ıge-
Mştirm'elk, teşıvik etmek, düzenlemek ve kooırdo-
ne etmek amaciyle, tüzel kişiliği, idari ve malî 
özerkliği bulunmak ve Başbakan/a bağlı olmak 
üzere «Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma 
Kurumu» kurulmuştur. 

Kurum bu kanunda belirtilmiyen hallerde 
özel hukuk hükümlerine taihidir. Kurumun mer
kezi Anlka/ra^dadır. 

BAŞKAN — Komisıyonumuz Cumhuriyet Se-
nato'sunun metnini benimsemiştir. Söz Miyen?.. 
Yok. Maddeyi, oyunuza sunuyorum. Ka'buıl edeaı-
ler... Etmiyenler... Ka;bul edilmiştir. 

Cıörev : 
MADDE 2. — Türkiye Bilimsel ve Teknik 

Araştırma; Kurumunun ıgörevleri şunlardır : 
a) Müspet bilimlerde temel ve uygulamalı 

araştırmalar yajpmaik, yaptırmak, teşıvik etmek 
ve bu lalanda çaıiıışmak maksadiyle enstitüler 
kurmak; 

Ib) Müspet bilimlerde temel ve uygulamalı 
araştırmalar .alanında takîbedilece'k millî polliti-
kanın talsbitinde Hükümete yardımciı olmak; 

c)i Müspet ibilimler ve araştırma alanında 
yapılacak öğretime temel olacak prensip ve yol
ları tesbit etmek ve ilgili kuramlara tavsiyeli er
de 'bulunmak; 

d)1 /Kamu idare ve kurumları ile özel idare, 
belediye ve diğer gerçek ve tüzel kişilerin bilim
sel ve teknik arfaştırma alanındaki istemleri 
hakkında fikir bildirme'k; 

e) Temel ve uygulamalı' •bilim alanlarında', 
bilim adamlarının, araştırıcılarının yetiştirilme
leri ve geliştirilmeleri için imkânlar s'ağlaımak; 

öğrenim, öğrenim sonrası ve meslek 'bayatın
da üstün kabiliyet ve başarılariyle kendini gös
teren ıgeniçieri izliyerek omların yetişme ve ge
lişmelerine yardım etmek ve ıbu maksatla yurt 
içinde ve dışında burslar sağlamak, yarışmalar 
tertibetmek ve yayınlar yapmak ; 

f) Kurumun .görevleriyle illgili konularda 
yapılacak miHlettferarası anlaşmaların hazırlan
ması ve müza;keresi için lüzumlu 'bilgileri Hükü
mete vermek; 

g) Araştırma alanımda yerli ve yabancı, ku
rumlar ve kişilerle bağlantı kurmak, iş birliği 
yapmak ve (bunların çalıışmaiaırınıı yankından iz
lemek; 

12 
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h) Arattırma fikrini yaymak maıksadiyle 

seminerler, konferanslar, kuralar tertilbetmek ve 
ettirmek; 

i) Kutrumun1 ç'alış'malariyle ilıgili alanlarda 
yayınlar yapmak veya bu gibi yayınları destek
lemek ve bir dokümantasyon merkezi kurmak; 

j) Yu'karda belirtilen amacın igerçekleşti-
rilmesi ve görevlerin yerine (getirilebilmesi ile 
ilgili her türlü faaliyetlerde bulunmak. 

BAŞKAN — Komisyonumuz, Cumhuriyet 
Senatosunun metnini laynen benimsemiştir. Söz 
istiyen? Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler..,. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4'. — Bilim Kurulu : 
. a) Kuruluş : 
Bilim Kuruttu 11 üye ve Genel Sekreterden 

meydana gelir, üyelerden 5 i matematik, fi
zikî ve biyolojik bilimler, dördü uylgulamalı 
•bilimler alanlarında'; eser, . buluşlariyle ta
nınmış kimseler arasından seçilir. Geri kattan 
iki üyeden Ibiri İktisadi Devlet Teşekküllerin
de, diğeri özel endüstri .bölümünde üstün ma
hiyette temsil veya uygulamalı ıa rastı rnıalaıriy-
le kendilerini göstermiş kimseler arasından se
çilir. 

Kurul kendi üyeleri arasında iki yıil için 
*bir Balşkan ye bir Başkanvekiü seiçer. Başkan 
ve Başikanvekili görev ve yetkileri vönetmıelikle 
belirtilir. 

b) 'Üyelik süresi : 
Bilim Kurulu üyelik süresi dört yıldır. Açı

lacak üyeliklere Kurull tarafından 'gizli oyla 
ve üye tamsayısının çoğunluğu ile üye seçilir. 
(Süresi biten ancak bit"1 dönem daha seçilebi
lir. İstifa veya ölüm (gibi sebeplerle boşalan 
üyelikler için de yukardaki esaslara .göre yeni 
üye .seçilir. Ancak 'bu suretle seçilen üye yeri
ne seçildiği üyenin süresini tamamlar. Bilim 
Kurulu üyesi seçimleri Başbakan ve Cumhur
başkanı tarafından imzalanan 'bir kararname 
ile bir ay içimde onaylanır. 

c) ıGrörevleri : 
I - Kurumun çalışma ilkelerini tes'bit etmek 

ve çalışma programlarını haızırlatmak, 
II - Araştırma grupları, enstitüler ve baş>-

ka kurumlar kurmak, 
III - Araştırma ığrıplarının Yürütme komi

teleri üyelerini ıseçmek, 
IV - Memleketin tanınmış bilim adamları 

•arasından ve Bilim Kurulu içinden veya dışın-
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dan, Uenel Sekreteri üye-tanı sayı sın in salt 
çoğunluğu ile seçerek inha etmek, 

V - Kurumun, ve Kuruma bağlı organların 
çalışmalarını izlemek ve bunların çal ışına hırını 
düzenliyecek yönetmelikleri yapmak, Kurumun 
bütçe teklifini hazul'anıak. 

BAŞKAN — Komisyonumuz (kı-mhuriyet 
Senatosunun metnini aynen benimsemiştir. Sa
yın Ali Diaman, konuşmak mı istiyorsunuz1? 
Buyurunuz. 

H. ALİ DİZMAN (Tokat) — Muhterem arka
daşlarım,- bir baskı hatası olsa gerek. -Madde
deki (11) ve (5) in yazıyla yaızılm'ası yerinde 
'(nur. Sonra 4 ncü satırda «<eser, bulunuşla riyle» 
diye devam ediyor. 

Bu, «eser. araştırma ve buluşiariyle» şek
linde sonra dıizeltmi«. Daiha komisyon 3 ncü say
fanın ne .sonundaki kelimenin «temsil» değil, «te
mel» o,lması lâzım'gcür. Bu hususu komisyonun 
na'zarı dikkatine arz ederini. 

(İEÇlCt KOMİSYON ADINA YUSUF 
ULUSOY (Sakarya) — Bir baskı hatesı ol-

. muştur bu suretle düzeltilmesi lâzımdır. Ay
rıca. .13 ncü satırdaki «Başkanvekili» 'keli
mesi «Başkanvekilinin» ve. madde sonundaki 
«hazırlamak » ibaresi de «kabul etmekp» oteı-
caiktır. 

BAŞKAN —• Arkadaşımızın, dediği doğru
dur, zabıtlara da böyle geçmiştir. Maddeyi bu 
düze İtişle oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Danışmte, Kumlu : 
a) Kuruluş şekli 
Danışına Kurulu üyeleri aşağıdaki şekilde 

. tesbit edilir. 
Millî Savunma, Dışişleri, Millî Eğitim, Ba

yındırlık, Sağlık ve Sosyal Yardım, Tarım, 
Ulaştırma, Çalışma, Sanayi ve İmar ve İskân 
Bakanlıklarından birer üye; 

Devlet Plânlama Teşkilâtından iki üye, 
Üniversitelerden üçer üye, 
Maden Tetkik ve Arama En«ıti|üsünden bir 

üye, 
Elektrik İşleri Etüt İdaresinden bir üye, 
Ticaret ve Sanayi Odaları Birliğinden iki 

üye, 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğin

den iki üye, 

$ 
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Türkiye Tabip Odal&tı Birliğinden bir üye,' 
Türkiye Eczacılar Odaları Birliğinden bir 

üye, j 
Türkiye Veteriner Hekimler Odalar Birli- I 

ğinden bir üye, | 
İstanbul Ziya Günvakfı Araştırma Enstitü- ; 

sünden bir üye, 
Bilim Kurulu, ihtiyaca göre yeni üyelikler 

ihdas edebilir, j 
Bilim Kurulu üyeleri, Danışma Kuruluna j 

katılır, fakat oy kullanamazlar, ! 
Danışma Kurulu üyelikleri süresi iki yıldın-, 
Danışma Kurulu üyelerinin nitelikleri ve ! 

seçimleri yönetmelikle düzenlenir. I 
b) Görevleri ' 

• I - Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma ! 

Kurumunun çalışma ilkeleri hakkında tavsiye
lerde bulunmak, I 

II - Faaliyet raporu, bütçe ve çalışma prog
ramları hakkında mütalâa vermek, I 

e) 'Çalışana şekli ' 
Danışma Kurulu yılda en az ilci defa topla- , 

nır. Toplantılara Türkiye Bilim Kurulu Baş- j 
kam Başkanlık eder. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA YUSUF ULU- j 
SOY (Sakarya) — Bu maddede üç 'baskı ha- | 
fası olmuştur. 11 nci satırdaki «ve arama» da- i 
ki «ve;» kalkacaktır. 28 nci satırdaki, «kurulu 
üyeleri», «kurulu üyelerinin» ve madde1 so
nundaki «Türkiye Bilim Kurulu» sadece «Bi
lim Kurulu]» olacaktır. 

BAŞKAN — Komisyonca Cumhuriyet Se
natosundan gelen metin benimsenmiştir. Baskı 
hatalarının bu şekildeki düzeltisi ile maddeyi 1 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Genel Sekreterlik : 
a) Kuruluş : 
Genel Sekreterlik, genel sekreter ile gerekli 

personelden meydana gelir. 
Genel Sekreterlik personeli, Genel Sekerter 

tarafından atanır. 
b) Genel Sekreterliğin görevleri : 
Genel Sekreterlik, Kurumun yürütme orga

nıdır. Bilim Kurulunca ve yürütme komite
lerine e verilen kararların uygulanması için ge
rekli tedbirleri alır. Kurumun çalışmalarını 
sağlıyacak her türlü yönetmelik tasarılarını 
hazırlar. Bütçe; hazırlıklarını yapar. Program-

— 14 
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ların ve bütçenin uygulanmasından Bilim Ku
ruluna bilgi verir. Bilim Kurulu ile Kurumun 
diğer 'kuruluşları arasında 'bağlantı kurar. 

e) Genel Sekreter : 
Genel Sekreter, Bilim Kurulunun inhası 

üzerine, Başbakan ve Cumhurbaşkanı tarafın
dan imzalanan kararname ile atanır. 

Genel Sekreterin, Kurumun görevlerini yü
rütecek nitelikte olması şarttır. 

Genel Sekreter, Bilim Kurulu üyeleri ara
sından seçilmiş ise boşalan üyelik 4 ncü mad
denin (b) bendine göre doldurulur. 

Genel Sekreter, Kurumun her türlü yöne
tim hizmetlerinin ve ihtiyaçlarının görülme
sinden sorumludur. 

Genel Sekreterin görev ve yetkilerinin na
şı!. kullanılacağı yönetmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN — Komisyon C. Senatosu metnini 
aynen benimsemiştir. Benimsenen maddeyi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Araştırma- grupları : 
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Ku

rumu aşağıdaki grupları içine alır : 
a) Matematik, fizikî ve biyolojik bilimler, 
b) Mühendislik, 
O Tıp, 
d) Veterinerlik ve hayvancılık, 
e) Tarım ve ormancılık, 
f) Bilim adamı yetiştirme, 
Bilim. Kurulu, gerekirse yeni araştırma 

grupları kurabilir. 

BAŞKAN — Komisyon (J. Senatosu metnini 
aynen benimsemiştir. Benimsenen maddeyi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kalbul edilmiştir. 

MADDE 8. —• Araştıırma grupları 5 kişilik 
yürütme komitesi, yürütme komitesi, sekreter
liği, gereken sayıda enstitüler ve diğer te
şekküllerden meydana gelir. 

Yürüjtme Komitesi üyeleri ve sekreteri, ça
lışacağı alanda yetkili kimselerden Bilim Ku
rulunca seçilir. [Bunların çalışma süre ve şart
ları Bilim Kurulunca tâyin ve tesbit olunur. 
Yürütme komiteleri, araştırma projelerini! in
celen' veya inceletir. Kabul veya reddeder. Bi
lim. Kurulu tarafından incelenmesi istenen 
konular.' hakkında fikir bildirir. Bütçe ve yö
ne! melik taslaklarını hazırlar; enstitülerin ku-
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rulmasını, kaldırılması, veya birleştirilmesini 
bağımsız araştırıcıların tâyinlerini Bilim Ku
ruluna teklif eder. 

Yürütme komiteleri devamlı veya geçici ola
rak yabancı danışmanlar tutabilirler. 

Yürütme komiteleri; enstitüler ve diğer 
kurumlar hazırlanacak yönetmeliklere göre ça
lışırlar. 

BAŞKAN —• Komisyon Cumhuriyet Sena
tosu metnini 'aynen benimsemiştir. Söz dsti-
y&ıî Buyurun komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA YUSUF ULU
SU Y (Sakaryu) — Efendim, 3 ncü fıkranın 
ikinci satırındaki «yabancı danışmalar;» iba
resi' «yerli veya yabancı danışmanlar» olarak 
tashih edilecektir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. Mad
deyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Malî hükümler : 
MADDE 9. — Türkiye Bilimsel ve Teknik 

Araştırma Kurumunun gelir kaynakları şun
lardır. 

a) Her yıl Başbakanlık bütçesinden konu
lacak ödenek; 

b) Kurama yarpılacak her türlü yardımlar, 
'bağışlar ve vasiyetler, 

e)f Kuruma yaptırılacak olan araştırına, da-
nıişma ve baışkıa her türlü hizmetler karşılığın
da alınacak olan parala*- (Bu ücretlerin bağlı 
olacağı esaslar 'bir yönetmelikle belirtilir). 

d) Yayım gelirleri, 
e) Kuruma ait taşınabilen'veya taşınamı-

yan malların (gelirleri, 
Bu gelirlerden hesap yılı sonuna kadar har-

canmıyan paralar kurumanı ertesi yıl .g'elir he
sabına aktarılır. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADİNA YUSUF ULU-
SOY (Sakarya) — Bir düzeltişimiz var efen
dim : (e) fıkrasındaki «taşınabilen veya taşı
tı amıyan» ilbaresi «taşınır veya taşınmaiz» ola
caktır. 

BAŞKAN — Komisyonumuz Cumhuriyet Se
natosunun metnini aynen benimsemiştir. Bu dü-
zeltişle maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabili 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.. 

MADDE 10. — Türkiye Bilimsel' ve Teknik 
Araştırma; Kurumu 1050 - 2490 ve 3'460 sayılı 
kanunlarla bunların ek ve tadilleri ve aksine 
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açıkça hüküm konmadıkça bu kanunların yer
lerine geçecek kanunlara ve Sayıştaym vize ve 
denetimine bağlı değildir. 

Artırma, eksiltme ve ihale işleriyle • hesap 
ve star! işlerinin ne yolda yürütüleceği ve müs-
bit evrakın şekil ve çeşitleri bir yönetmelikle 
fcesbit olunur. 

BAŞKAN — Komisyonumun, Cumhuriyet Se
natosunun metnini aynen benimsemiştir. Mad
deyi oylaırınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 14 — Türkiye Bilimsel ve Teknik 
Araştırma Kurumunun görevlerinin yerine ge
tirilmesi için Kurumun : 

Her türlü eşya ve taşıt araçları, Türkiye'yi 
sokulmasında her çeşit ithalât sınırlamalarının 
dışında (bırakıldığı gibi, Giriş Gümrük Vergisi 
ile özel idare ve belediyelere ait her türlü ver
gi, resim, hare ve zamlardan, belediye payın
dan, sundurma, antrepo ve ardiye ücretle
riyle Rıhtım Resminden ve Türkiye Cumhu
riyeti Demiryolları ve Limanlar İşletme Umum 
Müdürlüğünce alman rıhtım ücnetinden ve 
ithal esnasında alman diğer 'bütün1 vergi, resim, 
hare ve ücretlerden; 

Her türlü tesislerin yaıpımı ve işletilmesinde 
•kullanılacak Elektrik ve Havagazı İstihsal' Ver
gisinden ve Belediye Resminden; 

İhaleleri, ilânları mukaveleleri ve Ibaşka 
evrak ve belgeleri ve Devlete ve belediyelere 
ait her türlü resim vte harçlardan; 

Tesislerde kullanılacak motor, kazan ve 
imbikler Belediye Resminden ve yine bu tesis
lerde kullanılacak akar yakıtlar Haizine payın
dan muaftır. 

BAŞKAN — Komisyonumuz Cumhuriyet Se
natosunun metnini aynen benimsem'iişitir, Mad
deyi oylaırınıza yunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Türkiye Bilimsel ve Teknik 
Araştırma Kurumunun Genel .Sekreteri;,danış
manları, araiştırıcijiarı,• yöneteileri ve her türlü 
personeli -özel hukuk hükümlerine bağlı olup bu 
kimseler hakkında; 3656, 3<65<9 ve '6045 sayılı ka
nunlar ve 'bunların ek. ve tadilleriyle, aksine 
açıkça hüküm konmadıkça bu kanunların" yerle
rine geçecek kanunların hükümleri uygulanmaz. 

Kurum ihtiyaca uygun kuruluş ve kadro 
statü! erin i n düzenlen m esinde serbest i r; 

— 15 — 
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BAŞKAN" — Komisyonumuz, Oumhuriyet Se

natosunun' •metnini aynen benimse mistir. Mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Ka'bul edil inişti r. 

MAiDDE 18. — Bilim Kurulu üyeleriyle yü- ' 
rütme komiteleri üyelerine verilecek huzur İrak
ları ve ücretler Bilini Kurulunun teklifi ilo (Baş
bakan tarafından 'onaylanıl-. Bu üyelerden üni
versiteler, ge n el \ e 'katma bütçeli daireleri o 
özel i daireler ve belediyeler ve 3ı659 sayılı Ka
nuna bağlı kurumlar mensuplarına verile'cek 
huzur hakları ve ücretler 7244 sayılı Kanunun 
üçüncü maddesi hükmüne bağlı bulunmıyacağı 
gibi bunların almakta oldukları her türlü taz
minata da halel gelmez. 

BAŞKAIV — Komisyonumuz, Cumhuriyet Se
natosunun metnini aynen benimsemişti.!'. Mad
deyi oyunuza sunuyorum. Ka!bul edenler... 
Etmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 

MA DDK 21. — rrürkiye Bilimisel ve Tekni'k 
Araştırırla Kurumunca ,ele alınan projelerin ger
çekleştirilmesi sonucunda bir ihtira meydana 
geldiği takdirde bu ihtira Kurama aidolur. An
cak Kurumun Ibu ihtiradan dolayı, usulüne ııy-
g'uıı olarak istilhsal edeceği patentini satmak 
veyahut kiralamak suretiyle elde edeceği sıa-
tış bedeli veya kiranın en a,z °/t :>() ıı ihtira ya
pana verilir. 

Geri kalan haklar yıönetmelikiier ve anlaş
malar ile belirtilir. 

BAŞKAN — Komisyonumuz, Oumhuriyet Se
natosunun metnini, aynen benimsemiştir. Mad
deyi oyunuza, sunuyorum. Ka'bul edenler... 
Etmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 

MADDE 22. — Türkiye .Bilimsel ve Teknik 
Araştırma Kurumu, araştırma ve inceleme ko
nuları ilcin gerekli gördüğü 'billgileri her türlü 
kamu idare ve kurumlarından doğrudan doğru
ya istemeye yetkilidir. Kendilerinden bilgi iste
nen1 her türlü kamu idare ve kurumları bu bil
gileri mümkün olan en kısa zamanda vermekle 
yükümlüdürler. Hu yoldan sağlaman bilgiler
den. sır mahiyetinde olanların gizliliğine riayet 
(edilir. 

BAŞKAN — Komisyonumuz, Cumhuriyet Se
natosunun metnini aynen benimsemiştir. Mad
deyi oyunuza sunuyorum. Ka'bul edenler... 
Etmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 
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(IKOflCÎ MADDE 1. — Dördüncü madde ge

reğince .Bilim.'Kurulunun ilk kuruluşu aşağıdaki 
şekilde yapılır. 

Başbakan bir defaya mahsus olmak üzere, 
dördüncü maddenin (a) fıkrasındaki özellik-

'lere uygun olarak, üniversiteler tarafından, 
üniversite içinden \ ey a dışında gösterilecek üçer 
aday ile Millî Eğitim Bakanlığı tarafından tes-
'bit edilecek üç aday ve Millî Savunma;, Bayın
dırlık,' Sağlık ve Sosyal Yardım, Tarım, Sanayi 
Bakanlıkları tarafından teslbit edilecek birer 
iaday arasından beş üye se'çer. Bu seçilen üye
ler dördüncü maddenin (a) fıkrasında gösteri
len özellikleri taşımak şartiyle ve gizli oyla geri 
kalan üyeleri setçe ti er. 

BAŞKAN — Komisyonumuz, Oumhuriyet Se
natosunun metnim aynen benimsemiştir, mad
deyi oyunuza sunuyorum. Kaîbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Böylece kanun tasarısı kanunlaşmıştır. Ka
'bul buyurduğunuz 'bu kanun ile kurulan kuru
mun memleketimize -ve mili etimize hayırlı iş
ler giöninesini temenni eylerim. 

Başbakan Yardımcısı Sayın Turnan Feyzi -
oğlu, buyurunuz. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI TURHANFEYfllıOÖLU (Kayseri) — 
Muhterem arkadaşlarım; sadece iki cümle ile, 
Yüksek Meclise Hükümetin şükranlarını arz 
etmek için söz istedim. 

Kabul buyurulmuş olan bu kanunla Türki
ye'de 'bilimsel teknik ve araştırma hususuna 
büyük bir hız verilmiş .olacaktır. Memleketimiz 
ıbir eser- kazanmıştır. Büyük Meclis, yarınki 
Türkiye'yi kurma yolundaki eserlerine bu ka
nunla yeni bir eser daha katmış olmaktadır. 
Şükranlarımı arz ederim. ('Alkışlar) 

9. — İktisadi Devlet Teşekkülleri ve iştirak
leri hakkında kanun tasarım ve C. Senatosu 
Adana Üyesi Mehmet Ünaldı ve Diyarbakır Mil
letvekili Alp Boğan Şen'in 3460 saydı Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine 4air ve 23 sa
yılı Kanunun kaldırılması hakkında kanun tek
lifleri ve Geçici Komisyon raporu (1/317, 2/198, 
2/183) (S. Sayısı : 303) (i) 

(t) 303 S. Sayılı basma/yazı \9 . 7 . 1963 ta
rihli lll nvi Birleşim tutanağının sonundadır. 
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'BAŞKAN — iktisadi Devlet Teşekküllerinin I 

reorganizasyomı hakkındaki ikamın tasarısının 
'görüşülmesine devanı ediyoruz. 25 nci maddede 
kalmıştık. 

Tâyin, ve işe alına 
MADDE 25. — Teşekküllerin personeli yö

netim kurulları tarafından tâyin edilir. Yöne-! 
fim kurullarının bu yetkilerini alt kademelere 
kısmen 'vermeleri caizdir. i 

Yönetim kurulu-üyesi 'olan teşekkül persone
linin tâyini ilgili Hakanın inhası ile Bakanlar: 
Kurulunca yapılır. 

Her teşekkül için, kadro sınıflandırılması,: 
idari ve teknik personelde aranacak nitelikler, 
işe alma, nakil, terfi, işe son verme ve disiplin1 

cezaları gibi konuları düzenlemek üzere hir yö
netmelik hazırlanır. Yönetmelik ilgili Bakanlı
ğın tasvibi ile yürürlüğe ıgirer. 

(BAŞKAN — Madde hakkında söz isrtiyen
vai- mı? Yok. Bir değiştirge önergesi var, oku- I 
tacağım. • 

Millet Meclisi Başkanlığına 
:>():> sayılı tasarının. 25 ne i maddesi başlığı

nın : i 

Atama ve işe alma 
İkinci satırındaki (tâyin edilir) kelimesinin 

(atanır) ve ikinci paragraftaki ('tâyini) keli-! 
meşinin (atanması) şeklinde değiştirilmesini arz1 

ve teklif ederim, saygılarımla. ; j 
I 

Tekirdağ : | 
Turhan "Kut : 

'BAŞKAN —• Komisyon katılıyor mu? • 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ NADİR YAVUZ, 
KAN ('Balıkesir) —• Katılıyoruz efendim. 

•BAŞKAN — Komisyon teklife katılıyor. Na-j 
zarı itibara alınmasını oyunuza sunuyorum. Ka-j 
bul edenler... Mtmiyenler... Kabul edi1ımiştiı\ 
Komisyon fithal iştirak ediyor mu? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ NADİR YAVUZ* I 
KAN ((Balıkesir) — Uilhal iştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon fil hal iştirak ediyor; 
Maddeyi kabul buyurduğunuz önergedeki dür 
zeltiş şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... 'Kabili edilmiştir. | 
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BÖLÜM - 111 

İştirakler 
Devlet iştiraklerinin yönetimi 

MADDU 215. — Devlet hissesinin % 15 ten 
fazla olduğu ortaklıkların yönetim kurulların
da Maliye Bakanlığını temsilen en az hir üye 
bulunur. 

Mali\c Bakanlığı Türk Ticaret Kanunu ge
reğince ortakların haiz oldukları hile ti mi e, hak
lara sahipti)'; bunlar temsilcinin varlığı ileri 
sürülerek kayıtlanamaz. 

Maliye Bakanlığı temsilcileri, bulundukları 
ortaklıkların faaliyetleri ve malî durumları. 
haikkında. belirtilecek esaslara göre. Maliye Ba
kanlığına ve Devlet Yatırım Bankasına bilgi 
vermekle mükelleftirler. 

Maliye Bakanlığı temusilcileri bu Bakanlık 
veya ilgili Bakanlık mensupları arasından veya 
hariçten tâyin edilirler. 

Devletin iştiraki bulunan ortaklıkların en 
son yıla ait hilanço ve netice 'hesapları cetvel
leri, genel bütçe gerekçesine eklenerek Büyük 
Millet Meclisin sunulur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz ıstiyen? 
Yoik. Bir önerge var okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Devlet iştirakleri, tasarının ikinci maddesin

de tarif edilmiştir. İştirak, özel hukuk hüküm
lerine göre kurulan ortaklıklardaki kamu his-
sesidir. Tasarının 2(5. ncı maddesinin 2 nci fık
rasında Maliye Bakanlığının Türk Ticaret Ka
nunu gereğince haiz olduğu hakkın, teınsilcpi-
nin varlığı ileri sürülerek kayıtlanamaz hükfrnü 
konmuştur. Bu hüküm Borçlar Hukukumuzun 
temsil hükümleri ile Ticaret Hukukumuzun şir
ketler bölümündeki esaslarına aykırıdır. Bujse-
beple ikinci fıkranın son cümlesinin metinden 
çıkarılarak fıkranın «Maliye Bakanlığı Türk 
Ticaret Kanunu gereğince ortalkların haiz ol
dukları bilcümle haklara sahiptir» metni ile 
kabulünü, arz ve teklif ederim. 

'Balıkesir 
A'hmet Aydın Bolak 

BAŞKAN —Komisyon? 

GEÇİCİ KAKMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 
NADİR YAVUZKAN (Burdur) — Muhterem 
arkadaşlarım dm hükmün konulmasının sebebi, 
iştiraklerin yani ortaklarda yüzde 51 den az 
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olan Devlet hisselerinin murakabesinin temin 
edilmesidir. Eğer bu hükmü çıkarırsak, bu 
ortaklıklardaki Devlet hisseslerini murakabe et
mek imkânından mahrum olacağız. Ve eskiden 
olduğu gibi birçok kayıtlar getirilmiştir ama, 
iştiraklerin murakabesinin1 yine imkânsız bir ha-
1 e getirilmesini önlemek için bu hükmün konul
ması komisyonumuzca çok yerinde bulunmuş
tur. Üzerinde ısrarla durmaktayız, onun için ve
rilen teklifin reddini ve tasarıdaki gibi kabul 
edilmesini hürmetlerimle arz ederim. 

BAŞKAN — Komisyon değişikliğe katılma
maktadır. Buyurun. 

AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 
Muhterem arkadaşlarım; Maliye Bakanlığı Dev
let iştiraklerinin heyeti umumiyelerinde iştirak 
hissesini temsilen bir mümessil bulunduracaktır. 
Gerek Borçlar Hukukunda ve , gerekse Ticaret 
Hukukumuzdaki umumi prensiplere göre temsil
ci, temsil ettiği Bakanlığın hukukunu muhafa
za, ve müdafaa etmektir. Maddedeki temsilci
nin mevcudiyeti sebebiyle kayıtlanamaz, hükmü 
umumi hükümlere aykırı bir hükümdür. Eğer, 
Maliye Bakanlığı temsilcisine hukukunu zayi 
ettiği veya suiistimal ettiği hakkında bir fikre 
sahib olursa zaten umumi hükümler temsilci ile 
temsil salâhiyeti veren kişi arasında caridir. Bu 
sebeple umumi temsil hükümleri dışında, umumi 
vekâlet hükümleri dışında ve Ticaret Hukuku
nun şirketlerdeki heyeti umumiyeleriı temsile 
mütaallik hükümlerinin dışında bir hüküm vaz'-
etmeye kanaatimce lüzum yoktur. Ticaret Ka
nunu ve Borçlar Kanunundaki mevcut hüküm
ler Maliye Bakanlığının ve Hazinenin menfaati
ni korumaya kâfi gelmektedir. Bu sebeple ilâ
ve bir kayıt hatalıdır, takririmde İsrar ediyo
rum. 

BAŞKAN — Komisyon değiştirge önergesi
ne katılmamaktadır, önergenin nazara alınması
nı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... önerge kabul edilmemiştir. Diğer bir 
önerge var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
003 sayılı kanun tasarısının 26 nci maddesi

nin 2 nci paragrafındaki (bilcümle) kelimesinin 
(Bütün), 3 ncü paragrafın son kelimesi olan 
(Mükellefiyetler) in (yükümlüdürler), 

Sondan ikinci paragraftaki (hariçten tâyin 
edilirler) ibaresinin (dışarıdan atanırlar) şek-
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ünde değiştiril'mesini arz ve teklif ederim. Say
gılarımla. 

Tekirdağ 
Turhan Kut 

BAŞKAN — Komisyon değiştirgeye katılı
yor. Nazara alınmasını kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon filhal iştirak ediyor mu? 
GEÇlCÎ KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 

NADlR YAVUZKAN (Burdur) — iştirak edi
yoruz. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyurduğunuz 
değiştirge ile birlikte oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Teşekkül iştiraklerinin yönetimi 
MADDE 27. — Teşekkül hissesinin % 15 

den fazla olduğu ortaklıkların yönetim kurul
larında en az bir teşekkül temsilcisi bulunur. 

Teşekkül, T. Ticaret Kanunu gereğince or
taklıkların haiz oldukları bilcümle haklara sa
hiptir, bunlar temsilcinin varlığı ileri sürüle
rek kayıtlanamaz. 

Teşekkül temsilcileri, bulundukları ortaklı
ğın faaliyetleri ve malî durumları haklarında, 
belirtilecek esaslara göre, Devlet Yatırım Ban
kasına ve teşekküle bilgi vermekle mükelleftir
ler. 

Her teşekküle ait iştiraklerin bulunduğu or
taklıkların bilanço ve netice hesapları cetvelleri 
dördüncü ayın sonuna kadar hazırlanıp teşek
küllerin yıllık bilanço ve netice hesapları cet
vellerine bağlanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok... Bir değiştirge önergesi vardır, okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
303 sayılı kanun tasarısının 27 nci maddesi

nin ikinci paragrafındaki (bilcümle) kelimesi
nin (bütün), 

üçüncü paragrafın sonundaki (mükelleftir
ler) kelimesinin (yükümlüdürler) şeklinde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederim. Saygılarımla. 

Tekirdağ 
Turhan Kut 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu! 
GEÇÎCÎ KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 

NADİR YAVUZKAN (Burdur) — Katılmıyo
ruz) 
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BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor

lar. Nazarı itibara alınmasını oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Red
dedilmiştir. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Çeşitli hükümler 
Teşekkül ve müessese mallarının eeza yönünden 

Devlet mali sayılmaları 
MADDE 28. — Teşekküllerin ve müessese

lerin mallan ve her çeşit mevcutları aleyhine 
işlenen suçlar Devlet malı aleyhine işlenmiş 
sayılır ve bunlar için Türk Ceza Kanununun 
bu fiillere mürettep cezalan uygulanır-. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Yok.. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Genel müdür ve müessese müdürlerine tazminat 

MADDE 29. — Teşekkül genel müdürleri 
ile müessese müdürlerine ücretlerine ilâve ola
rak 7244 sayılı Kanuna1 tabi olmaksızın ilgili 
Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu karan 
ile tesbit edilecek miktarda aylık tazminat ve
rilebilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mit Buyurun Sayın îsmet Sezgin. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 29 ncu maddenin ge
rek Hükümetin teklifinde ve gerekse Geçici 
Karma Komisyonunun kabul ettiği metinde sa
dece genel müdür ve müessese müdürlerinin taz
minat alabilecekleri açık olarak belirtilmiştir. 

29 ncu maddenin gerekçesinde de, tasarının 
10 ncu sahifesinde son paragraf olarak, teşekkü
lün yüksek kademedeki elemanlanna gördükleri 
hizmetin önemi ile mâruz bulundukları mesuli
yet arasında bir ücretin ödenmesini sağlamak 
ve onların teşekküle bağlamalarını ve daha ve-
rimil çalışmalarını sağlamak gayesiyle bu mad
denin konulduğu ifade edilmektedir. 

Buna iştirak edemiyeceğimizi peşinen belirt
mek isteriz. Gerek mebmleketimizde ve gerekse 
diğer memleketlerde yüksek kademe eleman
larından sadece genel müdür ve müessese mü
dürlerinin ve bu kademelerin anlaşılması müm
kün değildir. 

önce genel müdürlük, genel müdür ve mua
vinlerinden terekkübeder. Bu hal 3460 sa
yılı Kanunda 18 nci maddesinde de böyle ifade 
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edilmiş idi. Aynı espiri yani, genel müdürün, 
genel müdür ve muavinlerinden terekkübede-
ceği espirisi Yüksek Meclisin kabulüne iktiran 
edilen 10 ncu maddede yer almış bulunmakta
dır. Şöyle ki, 10 ncu maddede genel müdür ve 
yardımcıları içiın müşterek objektif ve sübjek
tif vasıfların aranması ve önemine binaen ge
nel müdür ve muavinlerin tâyinini aynı usule ve 
bakanın inhası ile Bakanlar Kurulu'nun yet
kisine bırakmıştır. Genel müdür, 10 ncu madde
den çok iyi anlaşılmaktadır ki, genel müdürde 
aranan şart ve nitekler aynı şekilde yine ge
nel müdür muavinlerinde de aranmakta ve 
bunların tâyinleri bakanlığın inhası, Bakanlar 
Kurulu'nun tâyini şeklinde kesinleşmektedir. 
Tabiî olarak genel müdür muavinleri genel mü
düre vekâlet edecek, gerektiğinde aynı yetki 
ile işleri sevk ve idare edecek kimselerden olma
sı gerekir. Kanunun 10 ncu maddesi gereğince. 
Kaldı ki, modern organizasyon esaslanna göre 
üzerinde durduğumuz reorganizasyon bakımın
dan büyük teşebbüslere giriştiğimiz teşekkül
lerin ademimerkeziyet Desantralizsasyoıı pren
sibinin ilâvesinin elzem olduğu kabul edilmiş 
bir vaka bulunmaktadır. Tatbikat da bunu ge
rektirir. Hal böyle olunca, muavinlerin işlerin 
sevk ve idaresinde bir takım yetki ve sorumlu
luklarla görevde bulunması zorunlııkları vardır. 
Aksi halde gerekçede ifade edilen hususu ele 
aldığımız zaman ve onun mefhumu muhalifin
den hareket ettiğimiz takdirde genel müdür 
muavinleri bir robottan başka bir şekilde ifade
sini bulamaz. Genel müdür muavinleri mesuli-
yetsiz, yetkisiz kişiler olarak kendiliğinden orta
ya çıkar. 

Kanun tasarısında genel müdürlere ve mü
essese müdürlerine tazminat verilebileceğini ifa
de etmektedir. Ayrıca müessese tâbiri, aynı se-» 
viyedeki şube ve idarelerin idarecilerinin tama
mını ifade etmemektedir. Mesela Sümerbankı 
ele aldığımız zaman bilfarz bir montaj müdürü 
yeni ıkurulmaklta olan fabrikanın başında bulu
nan yetkili şahıs kanıinun, kanun tasarısının 
bu hükmüne göre tazminattan istifade edemiye-
cefetir. Zira müessese tabiri ile işletmeler kas
tedilmiş henüz işletmeye açılmamış kuruluşlar 
kanunun bu hükmünün dışında (bırakılmıştır. 
Bu şekil ise kanaatimize göre tamamen yatırım
ların aksamasını gerektirebilecek. işletme tabi
ri içinde kuruluş halindeki ünitelerinde var 
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addedilmesini imkân dâhilinde göremediğimizi 
beyan etmek istiyorum. Aksi halde müessesele
rin muhtariyetlerinin bahis konusu olamıyaca-
ğ'i tabiîdir. 11 ne'i maddenin gerekçesinde mü
esseseler teknik birer ünite olan işletmeler ola
rak ifade edilmiştir ki, bu da realiteye aykırı
dır. Zira teknik olmıyan alım - satım ve nakliye 
işi ile iştigal eden müesseseler de vardır ve bun
ların mevcudiyeti de zaruridir. 'Kaldı ki, gerek
çenin anlamı içerisindeki müessese tabiri de, mü
essese tabiriyle kastedilen işletmelerde dahi tek
nik olmıyan fonksiyonlar mevcuttur. Biraz ön
ce de arz ettiğimiz gibi, nakliye, alım - satım ve 
buna benzer işler... Yine teşekküllerden bâzıları
nın müesseseye benzerliği olan organizasyonları 
mevcuttur. Meselâ, Ziraat Bankası, Etlbank ve 
Sümerbarikın muhtelik şubeleri, fabrikalar, Zirai 
Donatım ve Toprak Mahsulleri Ofisinin taşra 
teşkilatındaki bölge müdürlükleri ve saire 'bun
lar arasındadır. Bu ünitelerin başlarında bu
lunanlar en azından önemlilerinin teşekküllere 
sağladıkları neticelere de, iştirakleri nispetleri
nin nazarı itibara alınmıyarak, buralara alına
cak elemanların tatmin edilmelerini düşünme
mek de ayrıca hatalıdır. Bütün bunlardan baş
ka umumiyetle, müessese, fabrika, işletme, de
po, şube, bölge müdürlüğü ve saire gibi genel 
müdürlük dışındaki pozisyonlarda, bölümlerde 
yetiştirilen elemanlar merkezde mevcut bulu
nan kısım, şube veya dairelerin başlarına geti
rilmektedir. Kanun anlamında, bu pozisyonları 
işgal edenlerin de yüksek kademe kabul edilme
meleri tatbikatla kabili telif olmasa gerektir. 
Tasarı bu şekilde kanunlaştığı takdirde yani 
tazminatı sadece genel müdür ve müessese mü-: 
dürleri aldığı ve onun yanında genel müdür 
muavinleri merkezdeki teşkilâtla ilgili d'airele-
r-in şube müdürleri veya taşra teşkilatındaki mü
essese deyiminin dışında ifadesi mümkün olan 
ve en az müessesenin başında bulunan kişiler ka
dar önemli ve teşekkülün rantabilitesine prodik-
tivitesine. tesir eden kişilere bu tazminatı ver
memenin doğru olmıyacağı kanaatindeyiz. Tasarı 
sadece, bugünkü şekliyle yani tazminatı sadece 
genel müdür ve müessese müdürlerine vermeyi 
kabul ettiği cihetle fiilen mesuliyet taşıyan ve 
yetkilerini bütünü ile kullananlar ve hiyerarşi 
itibariyle daha üst kademeleri temsil edenler 
mağdur olacaklardır. Bunun neticesi olarak, 
pek tabiî, sorumluluk ve yetkiden pasif de olsa 
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kaçınmalara sebebiyet verecektir. Yatırımların 
başına öhil elemanların getiri İçmemesini ve do-
layısiyle yatırımların gecikmesine sebebolabile-
cektir. Alt kademelerden üst kademelere sevk 
ve idareci yetişmesine mâni olunmasına da ay
rıca yol açabilecektir. Bunlardan ayrı olmak 
üzere muhtelif teşekküllerde paralel olarak ay
nı seviyeleri işgal eden pozisyonlar arasında 
farklı tatbikat meydana gelebilecektir. Mües
sese tabirinden istifade ederek Sümerbankm hor 
hangi bir müessese müdürü bu kanuna göre taz
minat. alabilecek, fakat Sümerbankm her hangi 
bir müessesesinden çok dalha büyük işleri, kârlı
lığı ve verimliliği bir başka müessesede meselâ 
Ziraat Bankasına temin edebilecek olan, meselâ 
Ziraat Bankasının Baiheekapı Şubesi Müdürü ve
ya Merkez Şubesi Müdürü, Sümerbankm 100 iş
çi çalıştıran Seramik Fabrikası Müdürünün ala
bileceği tazminatı almıyacaktır. Aynı teşekkül
de, muhtelif teşekküllerle bir olarak çalışması 
gereken müesseseler arasında bir farklılık da 
meydana getirebilecektir. Aynı teşekkülde gö
rev, yetki ve sorumluluk bakımından üstün du
rumda olanın dana az ücret alması gibi anor
mal bir tatbikata yol açabilecektir. 

Meselâ, Etibankm her hangi bir müessesesi
nin müdürü bu tazminatı alabilecek, fakat o mü
essesenin müdürüne emir veren, o müessesede 
icabında genel müdüre vekâlet eden, genel mü
dür muavini kendisine bağlı olan müessese mü
dürü kadar maaş alamıyacaktır. Ve yine mese
lâ Sümeribankta her hangi bir müessese müdürü 
bu tazminatı alabilecek Sümerbank camiasında 
kendisine direktif verebilecek olan genel müdür 
muavininden başka meselâ varsa Tekstil Şube 
Müdürü ki, Tekstil Şube Müdürü Müessese Mü
dürüne emir verir, ve onun daha üst mevkiin
dedir. Her hangi bir müessese müdürü Sümer
bank Tekstil Şubesi Müdürlüğüne daha çok ih
tisas istiyen bölümüne gelebilmesi için o mevki
lerden geçecektir. O da her hangi bir müessese 
müdürü kadar bir ücret alamıyacaktır ve bütün 
bu arz ettiğim hususlara yol açacağından esasen 
halen barem kanunlarının işlerin, ifasını ve ele
man yetişmesini önliyen hükümlerinin yanında 
tamamen muvazenesizlikler yaratacak anormal 
bir tatbikattır. Yüksek Meclisin bu maddeyi ka
bul etmesine mesağ vermiş olacaktır. Bunun 
önlenmesi için bir takririniz var, bu takriri Yük
sek Divana arz ettik. BM. takririmizle sadece 
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genel müdür ve müessese müdürlerine değil, şi
fahen arz ettiğimiz sebepler muvacehesinde teş
kilât genel müdür ve muavinlerinin genel mü
dürlük merkez ve taşra teşkilâtında kendilerine 
yetki ve sorumluluk verilen ünite veya şube ba
şında bulunan elemanlara ücretlerine ilâveten, 
görev yetki ve sorumlulukları ile orantılı olarak 
7244 sayılı Kanuna tabi olmaksızın ilgili bakan
lığın teklifi ile ve Bakanlar Kurulu karariyle 
te$bit edilecek miktarda bir aylık tazminat veril
mesini ön gören bu takririmizi Yüksek Başkan
lığa takdim etmiş bulunmaktayız. Arkadaşları
mızdan da öğrendiğimize göre muhtelif parti 
grupları C. H. F. ve Y. T. Parti grupları da 
takririmize yakın anlamda, eş mânada takrirler 
vermişlerdir. Takrirlerimiz arasında büyük bir 
fark olmadığına kaaniiz. Arkadaşlarımı?: yöne
tim kurullarını da madde kapsamı içine almayı 
öngörmüşlerdir. Biz de buna iştirak ederiz. 
Yönetim kurulları üyelerine de tazminat veril
mesini kabul ediyorlarsa biz de iştirak ediyoruz. 

Yüksek Meclise, arz ettiğimiz sebeplerle 
29 ncu maddenin metninin takririmiz istikame
tinde kabul huyurulmasını rica eder, hepinizi 
hürmetle selâmlarım. , 

BAŞKAN — Sayın îlyas Kı^c. 
ILYAS KILIÇ (Samsun) — Muhterem ar

kadaşlarım; 29 ncu madde hakkında Sayın 
îsmet Sezgin arkadaşımız etraflıca izahat verdi. 
Esas itibariyle bu izahata iştirak etmemem 
mümkün değildir. Ancak, bu hususu fazla mik
tarda yaydığımız taktirde, size 'bir misal arz 
edeyim: Samsun'da Ziraat Bankası müdürü 
vardır, aşağı - yukarı milyarlar içinde mesuli
yet taşıyan bir insandır. O, bu kanunun hu 
maddesine göre para alamıyacak, fakat Sümer-
ban'km müessese müdürü var. Kapısında mü
essese müdürü yazıldığı içki o müdür bu şey
den istifade .edecektir. Maddede müessese tâ-
Ibiri üzeninde durmak suretiyile 'bunu çerçeveli 
•bir şjekilde tâyin etmenin faydası vardır. İler
de bâzı ihtilâflaraı se'bebolaJbilir. Şimdi iktisa
di Devlet Teşekküllerinin teşkilât, idare ve mu
rakabesi hakkındaki 3460 sayılı Kanun, umum 
müdür makamını tarif ederken, umum müdür 
ve umum müdür muavinleri, ve -aşağıya doğru 
tarif edilmektedir. Eee... mesuliyeti kendisine 
vermişiz, salâhiyeiti (kendisine vermişiz umum mü
dür muavninin. Fakat, 29 ncu maddeye baktı-
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ğımıız vakit burada umum müdür muavininden 
hiç bahsedilmemektedir. Fakat müessese mü
dürü nedense ithal edilmiş 'bulunmaktadır. Ama 
kanunun diğer maddelerini' tetkik edecek: olur
sanız, umum müdür muavinlerinin tâyini, Sa
yın îsmet Sezgin arkadaşımızın izah ettiği gibi 
tâyin keyfiyeti yüksek tasdikten çıkmakta, 
aynı şekilde ayrılma keyfiyeti de aynı muame
leye ta'bi tutulmakta, mesuliyet ve vazife bakı
mından aralarında, bıçak sırtı kadar fark olan 
iki makamdan bir tanesine Bakanlar Kurulu 
kararı ile 'bir tazminat vermeyi düşünürken 
bunun yanında hemen ayrıldığı zaman 'kendi
sine vekâlet edebilecek mesuliyeti otomatik-
maıı taşıyan insanları ibıı-nun haricinde tutma
nın hak ve nasafet 'bakı m mel an ve tatibikat ba
kımından da hiç faydalı olmıya-cağı açıktır. 

'Binaenaleyh, 'bu-yolda, .müessese müdürleriy
le ıımıum- müdür arasında umum müdür muavi
ninin ithal edilmesi için bir önerge vermiş bu
lunmaktayım. Tahmin ederim ki arkadaşlarım 
da buna iltifat edeceklerdir. Arkadaşlar, umum 
müdür, muavinini kabul ediniz ki, bâzı mües
seselerde .meselâ belki Sümerbankta; 'bu kanun
da .geçen bâzı müüesseseler de doğrudan doğru
ya umum müdüre değil de doğrudan doğruya 
umum müdür muavinine bağlıdır. Şimdi hu 
müessesenin müdürüne siz tazminat veriyorsu
nuz, o müessesenin âmiri mevkiinde ve mesuli
yet sahibi bir insana tazminat vermiyorsunuz... 
Bu 'biraz tezat oluyor. Binaenaleyh, umum mü
dür muavininin de bu maddeye ithal edilmesi 
suretiyle, teşekkül genel müdürleriyle umum 
müdür muavinleri, genel müdürler ve genel 
müdür muavinıleriyle müessese müdürlerine de
yip, maddenin bu şekilde tedvin edilmesi hem 
teknik halkımdan ve hem de tatbikatta hu* 'işin 
daha faydalı ve bâzı sızlanmalara sebebiyet 
vermemesi bakımından uygun olacaktır. Ko
misyonun da, buna iltifat ederek bunun bu 
şekilde kahul edilmesini ve arkadaşlarımızın 
bu teklifimize iltifat .göstermelerini saygıyla 
arz ederken işigal ettiğim için özür dilerim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Pehlivanoğlu. 
SADÎ PEHLİVANOĞLU (Ordu) v- Muhte

rem arkadaşlar, tasarının 2.9 ncu maddesinde 
teşekkül genel müdürleriyle müessese müdür
lerine tazminat verilmesi derpiş edilmektedir. 
Benden evvel konuşan arkadaşlarımızın noktai 
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nazarlarına büyük <bir nM>e>tte uyıgun olarak 
Yüksek Heyetinize bendenizin de bâzı maruza
tım olacaktı*". 

Bir tazminatın1 tesbitinde "bâzı unsurlar na
zarı itibara alınır. Tazminat müessesesi, bu un
surlar ıgıöız önüne alınarak derpiş edilmiştir. 
(Bunlar 1 yıpranma, 2 mesuliyet, 3 tehlike, 4 
işin mahiyetindefki zıorluklar, 5 teşviktir. Bu 
unsurlar göz önüne alınırsa tasarının 29 ncu 
maddesinde tazminatın kimlere verileceği hu
susundaki hükmün tamamen' bu kıstasların dı
şında olduğu »görülür. Binaenaleyh, ıgerek yıp
ranma Ibakımmdan, gerek mesuliyiet, gerek 
tehlike bakımından, gerekse işin mahiyetinde
ki zorluklar ıbakımmdan ve gerekse teşvik ba
kımından dbjektilf 'kıstaslar tesbit edilmeli ve 
bu objektif klstasler dâhilinde ıtazminatın kim
lere verileceği hususu tes'bit edilmelidir. Ka> 
nunlar (hükümlerini vaz'ederken umumilik ve 
(Vbjektivite ve adalet esaslarına istinadetmeri-
dir. Tasarının bu maddedeki hükümleri umu
milik, objektivitelik ve ad'eletten mahrum bir 
manzara arz etmektedir. Mesuliyet bakımından 
ve işin muhtevası 'bakımından naızarı itibara 
alırsak görürüz ki; müessese müdürleri ve 
genel müdürlerden daha ziyade mesuliyet de
rinlide eden kim'seıier, iktisadi Devd'et Teşekkül
lerinde yer almakta, tfalkat bunlar maalesef 
tazminattan mahrum bırakılmaktadır. Bir mi
sal olarak Yüksek Heyetinize arz etmek iste
rim : »Sanayi Bakanlığına bağlı olan Etilbank 
Genel Müdürlüğü ile TjlKİ Genel Müdürlüğü
nü nazarı itibara aüırsak E'ti'bank Geneıl İMü-
dürlüğünde doku1? kısım vardır, yani Etibank 
Genel Müdürlüğüne 'bağlı dokuz müessese 
vardır. Bunlardan bîr tanesi Keçiborlu Kükürt 
işlenmesidir. 

Tasarının 29 ncu maddesine göre Keçiborlu 
Kükürt İşletmesi Müdürlüğü bir müessese olduğu 
için müdürüne tazminat verilecektir. Keçiborlu 
Kükürt İşletmesi Müdürlüğünün senelik iş kapasi
tesi 20 000 ton civarındadır. Tabiî bu nisbette ge
rek çalıştırdığı işçi sayısı, gerek istihsal miktarı 
nazarı itibara alınırsa iş kapasitesi ve mesuliyet 
diğer müesseselere nisfeeten çok daha dûn vaziyet
te olduğu anlaşılır. Meselâ EKİ Umum Müdür
lüğüne 4 tane bölge ve her bölgeye de 5 tane kar-
tiye bağlıdır. 29 ncu maddeye göre yalnız EKİ 
Umum Müdürüne tazminat verilecektir. Buna mu
vazi olarak yine Keçiborlu Kükürt İşletmesi Mü-
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dürüne de tazminat verilecektir. Halbuki görü
yoruz ki; EKİ Umum Müdürlüğünün dûnunda 
bir mevkide olan bölge müdürleri ve buna bağlı 
olan kartiyelerin günlük iş kapasitesi bin ton ve 
aylık kapasitesi ise 30 bin ton civarındadır. Keçi
borlu Müessesesinin 20 bin ton, kartiyerin ise 
30 bin ton civarındadır. Görülüyor ki, iş kapasi
tesi bakımından, hattâ çalıştırılan işçi sayısı ba
kımından da aralarında büyük bir nisbet farkı 
mevcuttur. Buna rağmen bir tanesinin ismi mü
essese olduğu için bunun başında olan kimseler 
tazminattan müstefidolacaklar. Halbuki bölge 
müdürleri ve kartiyel şefleri bundan istifade 
edemiyeceklerdir. Eğer müessese müdürlerine 
tazminat verilmesinde teşvik unsuru mevcut ise 
istihsalde fiilî rolü oynıyan bu teknik eleman 
ve teknik grupların başında olan kimselere ve
rilmemesi psikolojik bir reaksiyon doğuracak, 
böylelikle istihsal miktarının, iş gücünün art
ması yerine aksi bir netice tevlidedecektir. 

Muhterem arkadaşlar, halen maden müheıir ' 
dişlerine maden yeri tazminatı verilmektedir. 
Tasarıda bu husus tamamiyle meşkûk vaziyette
dir. Sayın Bakandan ve Karma Komisyondan 
sormak ve öğrenmek isterim. Acaba bu tamamen 
ortadan kalkmış mıdır. Yoksa bu tasarı muvace
hesinde yine bu müktesep hakları devam ediyor 
mu?. 

Muhterem arkadaşlarım, mâruzâtımın esas 
noktası tazminat verilmesinde kıstas olarak ka
bul edilen unsurlar muvacehesinde İktisadi Dev
let Teşekküllerinin Umum Müdürün dûnunda 
olan birtakım kademelere mesuliyet bakımın
dan, fonksiyon bakımından ehemmiyet arz eden 
kademelere de bunların başında olan kimselere 
de tazminat verilmesidir. 

Bir hususu daha arz etmek istiyorum. Şimdi
ye kadar Yüksek Meclisinizin kabul etmiş oldu
ğu kanunlarla birçok branşlarda çalışanlara taz
minat verilmektedir. Yine hepimizin dört gözle 
beklediğimiz, fakat bir türlü gerçekleşemiyen 
Devlet Personel Kanunu muvacehesinde, Devlet 
Personel İCanununun yokluğu muvacehesinde 
her meslek mensubu kendisine tazminat kopar
mak için büyük gayretler sarf etmekte ve mün
ferit çıkan kanunlarla bir muvazenesizlik ve 
adaletsizlik zuhur etmektedir. Meselâ pilotlara 
tazminat verilir. Niçin?. Efendim yıpranma pa
yı var, işin rizikosu ve tehlikesi vardır diye; 
havada uçuyor diye. Bu kıstas nazarı itibara alı-
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nırsa ve sırf bu kıstastan dolayı bir meslek bran
şına tazminat vermek icabediyorsa toprak altın
da çalışan ve çöv tehlikeli maddelerle uğraşan 
bir takım teknik elemanlara da gerek yıpranma 
bakımından, gerek tehlikenin mevcudiyeti ba
kımından tazminat verilmesi elbette adaiet ica
bıdır. Bu hususlar nazarı itibara alınarak gerek 
komisyon, gerek ilgili bakanlık tasanda bir tadi
lât, yapmak suretiyle adaletin ve müsavatın ob-
jektivitenin sağlanmasını istirham ediyorum. 
Esasen bendenizin bu hususta bir, takririm mev
cuttur. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Komisyon. 
FENNÎ ÎSLİMYELÎ (Balıkesir) — Komis

yon adına söz istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, grupa takaddüm eder. 

Takaddüm sırasına göre evvelâ Hükümete, son
ra komisyona ve sonra grupa söz verilir. 

GEÇÎCÎ KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 
NADİR YAVUZKAN (Burdur) — Getirilen gö
rüşmeler muvacehesinde yeniden tedvin etmek 
üzere takrirle birlikte maddeyi geri istiyoruz. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Efendim, önergelerle birlikte 
Komisyonun isteğine göre madde geri verilmiş
tir. 

FENNÎ ÎSLÎMYELÎ (Balıkesir) — Sayın 
Başkan müsaade ederseniz biz de takrirlerimizi 
verelim. 

BAŞKAN — Takrirleriniz var mı? içtüzük 
«şayet komisyon geri isterse takrirlerle birlikte 

i verilir» der. icabında madde geldiği zaman, arzu 
ettiğiniz şekilde madde tedvin edilmezse, söz 
hakkınız mahfuzdur tabi. 

ikramiyeler 
MADDE 30. — Teşekküllerin yönetim kuru

lu başkan ve üyeleri dâhil olmak üzere her çe
şit personeline (işçiler dâhil), geniş ölçüde 
işçi çalıştıran teşekküllerden Bakanlar Kurulun
ca belli edilenlerde kârın % 10 unu, bunlar dı
şında kalanlarda kârın % 5 ini geçmemek ve 
bir aylık ücret tutarını aşmamak üzere yöne
tim kurulunun.teklifi ve ilgili Bakanın onayı 
ile, ikramiye verilebilir. 

Fiyatları, Bakanlar Kurulunca belli edilen 
mal ve hizmetlerin istihsal yeya satışı ile işti
gal eden teşekküllerle bizatihi faaliyetleri za
rarlı bulunan teşekküllerin personeline Yük-
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sek Denetleme Kurulunun teşekkülün sonucu 
alınmış en son hesap dönemine ait raporunda 
çalışmalarda verimliliğin arttığının veya yeterli 
bulunduğunun, tesbit edilmesi şartiyle, bir aylık 
ücret tutarını aşmamak üzere Bakanlar Ku
rulunca belli edilecek miktarda ikramiye ve
rilebilir. 

Görevlerinde olağanüstü gayre^ göstermek 
suretiyle kârlılık ve verimliliği artıranlara ve
ya işletme faaliyetlerine yararlı buluş getiren
lere yönetim kurulunun teklifi ve ilgili Ba
kanlığın onayı ile üç aylık ücret tutarına ka
dar ikramiye verilebilir. Bu haddin üstünde 
mükâfata lâyık görülenler Bakanlar Kurulu 
karariyle altı aylık ücret tutarını aşmamak 
üzere ikramiye ve Bakanlar Kurulunca takdir
name ile taltif olunabilirler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen ? 
Buyurun Sayın Fennî tslimyeli. 

C. H. P. GURUPU ADINA FENNÎ ÎSLÎM-
YELt (Balıkesir) — Bu maddeye küçük bir fık
ranın ilâvesini temin etmek babında söz almış 
bulunuyorum. Mesele şu muhterem arkadaşlar: 

Bu maddeye göre iktisadi Devlet Teşekkül
lerinden kâr edenler, memurlarına net kârın 
yüzde beşi nisbetinde, eğer işçi sayısı galip bir 
teşekkül ise yüzde ona kadar ikramiye tevzi ede
bilecektir. Bu maddenin birinci fıkrası bu arz 

' ettiğim hükmü getiriyor, -ikinci fıkra şu muh
terem arkadaşlarım: 

«Eğer bir teşekkül kâr etmiyorsa, Bakanlar 
Kurulu kararı ile bir maaşı geçmemek üzere yi
ne bu müesseseler kendi memurlarına ikramiye 
tevzi edebilecekler,» tatbikatta bir hususun ay
dınlanması bakımından, tatbikat için kolaylık 
sağlanması bakımından komisyonun burada iza
hat vermesini rica edeceğim. Bu iki fıkra ara
sında tatbikat bakımından birtakım zorlular 
olacağı ortadadır. Net kârın % 5 i nisbetinde 
bir tevziat yapıldığı zaman; bilfarz Ziraat Ban
kasında 16 milyon liralık net kâr vardır vebu-ı 
nun bir maaş tutarındaki tediyesi 4,5 - 5 mil
yon lira tutar. Yine aynı şekilde Emlâk Ban
kasının, Vakıflar Bankasının, öğretmenler ban
kasının, hattâ Emniyet Sancağının net kâr ile 
bir maaş nisbetindeki tevziat miktarı burada 
aranan % 5 i çok aşacaktır. Bu itibarla kâr 
eden müesseseler, bir maaş tutarında ikramiye 
veremiyecekler; fakat kâr etmiyen müesseseler, 

'Bakanlar Kurulu müsaade ettiği takdirde, bir 
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maaş nisbetinde ikramiye verecekler gibi bir 
netice çıkar ki, zannediyorum tatbikatta birta
kım sızıltılara, şikâyetlere yol açacak bir hü
küm ittihaz edilmesini her halde komisyon da 
tecviz etmez; buna müsaait bir istikamet ve
rir. 

Btr 3 neii noktaya temas etmekte fayda mü- . 
lâhaza ediyorum. Yine denir ki, «ilgili Bakan
lığın onayı ile bu teşekküllerde fevkalâde mesa
isi sebkedenlcre, verimlilik ve aynı zamanda 
kârlılığı artıranlara ve işletmelerin faaliyetle
rinde yararlı buluş getirenlere 3 maaş nisbetin-
de 'ikramiye veril ehilsin.» 

Ve hattâ denir ki, «icabederse Bakanlar Ku
rulu kararı ile altı maaş nisbetinde ikramiye 
verilsin ve takdirname ile taltif edilsin.» Hu 
muhakak ki, iktisadi hüviyeti bünyesinde topla
mış olan bir müesseseyi müsait bir istikamete 
götürmek, orada çalışan personeli daha fazla 
.çalışmaya teşvik için konmuş isabetli bir hü
kümdür. Yalnız iktisadi Devlet Teşekküllerinin 
bir kısmı sınai işletmesi olan müesseselerdir. 
Sümerbauk, Etibank v. s. gibi. Bir kısmı da ga
lip bir ekseriyetle bankacılık sahasında çalışan 
teşekküller olacaktır. Yine biraz evvel isimle
rini saydığım teşekküller itibariyle, bunlardan 
bu şekilde ikramiye ile taltif edilmenin esasları 
mutlaka farklı olacaktır. Bir banka işletmesi
nin hüviyeti ayrıdır, bir sanayi işletmesinin hü
viyeti başkadır. Bu itibarla, biz grup olarak İm 
maddenin sonuna bir fıkranın ' ilâve edilmesini 
ve olağanüstü ikramiye ve takdirnamenin veril
mesine mütaallik esasların bu kanun . gereğin
ce. çıkarılması lâzım gelen özel kanunlarda yer 
almasını temenni etmekteyiz. Biraz sonra bu 
önergemi vereceğim. Ben konuşmamın başında 
da arz ettiğim gibi, tatbikatta raüşkilâtla; kar
şılaşacak husus hakkında da komisyonun açıkla
ma yapmasını tekrar istirham etmekteyim. Te
şekkür ederim. 

BAŞKAN —• Sayın Apaydın, grup adına mı 
konuşacaksınız1? 

ORHAN APAYDİN (Aydın) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN —Buyuran. 
Y.T.P. GRUBU ADNA ORHAN APAYDIN 

(Aydın) -— Muhterem arkadaşlar, 30 ucu mad
denin '.I ncü fıkrasında kârlıhlk ve verimliliğin 
artırılmasını temin zımnında görevlerinde -ola- , 
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ğanüstü gayret gösterenlere ikramı iye verilme
si derrpiş edilmektedir. 36 ncı .•maddemin bütün 
rnhıı bunu teşvik maksadıdır. Yalnız müessese 
ve teşekkülde çalışan işçilerin müessesenin, 'te
şekkülün işleyişi ile alâkalı bir prodüktivite
nin artışını I emin zımnında organizasyona ih
tiyaç; olduğu aşikârdır. Bütün Batı memleketle
rinde bıı şekilde kurullar, komiteler mevcut bu
lunmaktadır.' Esasen Heyeti Um um iyenizin de 
sekizinci maddeyi müzakeresi sırasında tezahür 
eden temayülüne uygun olarak bu maddeye bu 
fıkranın ilâvesini teklif etmekteyiz. Teklifimi
zin esası şu şekilde olacaktır, metin şıı şekilde 
olacaktır : İlâvesini istediğimiz fıkra : «işçile
rin kârlılık ve verimliliği 'artırma ve sanayi mü
nasebetleri konulariyle ilgilenmelerini sağla
mak üzere, uygulanacak usuller tüzükte göste
rilir». Yani esas itibariyle Hükümet bunları tü
zükle tanzim edecektir. Bu takririmizi C.K.P. 
fîrupıı adına Sayın arkadanım Coşkun (Kırca 
ve Sayın 5f.P. '(Trupu adına Muhterem arkada
şım Sabit Osman Avcı Beyefendiyle birlikte 
müştereken takdim ediyoruz. İltifat etmenizi 
rica ediyoruz. 

BAŞKAN -- Açık oylamaya iştiralk etmemiş 
arkadaşlarımız varsa oylarını kullansın. Buyu
run 'Sayın Pehlivanoğlu. 

SADÎ" PttHBtYANOĞLU (Ordu) — Muhte
rimi arkadaşlar, 29 nen maddede tazminat veril
mesi 30 nen maddede de ikramiye verilmesi der
piş edilmektedir. (Terek tazminat gerekse ikra
miye; istihsal ve kâr kapasitesini, imkânlarını 
teşvik etmek, fazi al aştırmak için birer usul ve 
yoldur. Yalnız tasarıda teşvik primleri hakkın
da her hangi bir hii'küm mevcut değildir. Aca
ba ilgili sayın Bakanlık ve Komisyon modern 
işletmecilik bakımmda'n teşvik, primlerini bir 
unsur olarak kabul etmiyorlar mı? Onun için 
mi, bu tasarıda bu.hususu getirmediler, yoksa 
başka bir düşünceye mi sahiptir!m'? Bu hususu 
açıklamalarını istirham edeceğim. Teşvik prim
lerinin bu tasarıya ve tasarının 30 ucu madde
sini1 ek bir fıkra olarak eki emmesi zaruretine 
bendeniz kaani bulunmaktayım. Bu bakımdan 
bâzı arkadaşlarımızla birlikte bu teklifi derpiş 
eden bir önergeyi Muhterem Başkanlığa «ün
müş bulunmaktayız. Bilhassa fiyatları Bakanlar 
Kurulunca belli edilen mal ve hizmetlerin is
tihsal ve satiişiylc iştigal eden teşekküllerde 



M. Meclisi B : 117 
teknik elemanlara verilecek olan teşvik primle
rinin tanzimini bu kanunda yapamazsak bile 
Orhan Apaydın, arkadaşımızın Y.T.P. Grupu 
namına konuşurken ifade ettiği gibi ve takri-
rindeki teklif gibi, teşvik primlerinin de tüzüfk-
lere veya bu teşkilâta mütaallik hususi kanun
lara bırakılması orada tanzim edilmesi husu
sunda bir ibarenin eklenmesi zaruretini bende
niz kabul etmekteyim. 

ikinci bir husus da, 30 ucu maddenin ikinci 
fıkrasında «bizatihi faaliyetleri zararlı bulunan 
teşekküller» yani, muzur faaliyette bulunan te
şekküller gibi bir ibare anlamına geldiği müşa
hede edilmektedir. Zannedersem Komisyonun 
gözünden 'kaçmış. IBu hususun da düzeltilmıesi. 
icabeder. r}u husustaki teklifimi Yüksek Baş
kanlığa sunmuş bulunmaktayım. Kabul buyur
manızı istirham edeceğim. Hürmetlerimle. 

(BAŞKAN — Buyurun Komisyon. 
GrEÇtöî KARIMA KOMİSYON SÜZÖÜ8Ü 

NİADİR YAVUZKAN (IBurdur) . _ Efendim bu 
maddeyi takrirlerle birlikte geri istiyoruz. 

BAŞKAN — Verilen 'değiştirge »önergeleriy
le birlikte Komisyon maddeyi istemektedir. 
Madde Komisyona değiştirge önergeleriyle bir
likte verilmiştir. 

Vekâlet ücretlerinin dağıtımı 
MADDE 3.1. — ıBu kanun hükümlerine ta

bi teşekkül ve müesseselerin hukuik idleri mü
dürlüğünde ve hukuk müşavirliklerinde çalı
şan müdür, müdür yardımcısı, hukuk müşaviri 
ve yardımcıları ile müşavir avukat, raportör 
avukatlara ve dâva ve takip işlerinde çalışan 
ücretli pemonel'e; mahkeme ve icralarca teşek
kül veya müessese aleyhine hükmolunup borç
lusundan teşdkkül veya müessese tarafından 
tahsil olunan vekâlet ücretlerinden teşekkül ve
ya müesseseye kalan kışımı, 1389 sayılı Kanun 
hükümleri uyarınca ve 7244 sayılı Kanunda tâ-
yin ödilen hadler dâhilinde tevzi ve tediye olu
nur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok... 

Değiştinge önergeleri var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
31 nci maddenin 5 nci satırındaki «raportör» 

kelimesinden sonra «ve» kelimesi ilâvesi suretirle 

17.7.1963 0 : 1 
tadilini arz ve teklif ederim. 

Komisyon Başkanı 
Mahmut Vural 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
303 sayılı .kanun tasarısının 31 nci maddesi-

ııin sonunda bulunan ('7244 sayılı Kanunda tâ
yin edilen haller dâhilinde tevzi ve tediye olu
nur') ibaresinin, 

(7244 sayılı Kanımda belirtilen sınırlar için
de dağıtılır ve ödenir) şeklinde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. Saygılarımla. 

Tekirdağ 
Turhan Kut 

'BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Nazara 
alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Et m iyeni er... önerge reddediluniştir. 

Millet Meclisi (Başkanlığına 
fförüşülmekte olan kanunun 31 nci madde

sinde matbaa hatası dolayısiyle maddenin aşa
ğıdaki şekilde tashihi gerekmektedir. Arz ve 
tekli erlerim. 

Artvin 
Sabit Osman Avcı • 

Madde.31. — Bu kanun hükümlerine tabi 
teşekkül ve müesseselerin hukuk işleri müdür
lüğünde ve hukuk müşavirliklerinde çalışan mü
dür, müdür yardımcısı, hukuk müşaviri ve 
yardımcıları ile müşavir avukat, raportör 
avukatlara ve dâva. takip işlerinde -çalışan üc
retli personele, mahkeme ve icralarca. teşekkül 
veya. müessese lehine hükmolunııp borçlusun
dan teşekkül veya müessese tarafından tahsil 
olunan vekâlet ücretlerinden teşekkül veya mü
esseseye kalan kısmı, 1389 sayılı Kanun hüküm
leri uyarınca ve 7244 sayılı Kanunda tâyin 
edilen hadler dâhilinde tevzi ve tediye olu
nur. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim ? 

OEÇfOİ KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 
NADİR YAVUZKAN (Burdur) — Katılıyoruz, 
(»fendim. 

BAŞKAN — Komisyon değiştirgeye katılı
yor. Nazara, alınmasını oyunuza sunuyorum ; 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Komisyon filhal katılıyor mu? 
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ÜEÇÎCİ KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 

NADÎR YAVUZKAN (Burdur) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon filhal katılıyor, mad

deyi kabul buyurduğunuz değiştirge önergesiy
le birlikte oylarınıza sunuyorum; kabul eden
ler... Btmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Başka iş ve hizmet yasağı 
MADDE 32. — Teşekküllerin yönetim ku

rulu başkan ve üyeleriyle kadroya dâhil her 
çeşit idari ve teknik personel başka hiçbir işle 
meşgul olamazlar, ücretsiz de olsa sürekli veya 
geçici hiçbir hizmet kabul edemezler. 

Yönetim kurulları başkan ve üyeleri yukar-
daki yasaklardan başka çalıştıkları teşekkülle
rin faaliyet konusuna giren mal ve hizmetlerin 
istihsal ve ticareti işlerini şahıslar] adına veya 
ortak olarak yapamazlar. 

Üniversite ve yüksek okullarda profesörlük 
ve öğretmenlik, orta dereceli okullarda ve bu 
okullara bağlı birlik ve kurumlar tarafından 
açılacak kurslarda öğretmenlik, esas görevleri
ne halel gelmemesi ve yönetim kurulu ve yöne-. 
tim komitesince uygun görülmesi şartlariyle, bu 
maddede yazılı yasak hükmünden müstesnadır. 

Bu kanuna tabi teşekküllerle bunlara bağlı 
müesseselerin, yönetim kurulu ve yönetim ko
mitesi üyeleri, genel müdürler ve müessese mü
dürleri dışında kalan her türlü memurları işti
rakin bulunduğu şehirde teşekkülün kifayetli . 
memuru bulunmazsa bir başka yerdeki kifayetli 
personeli yönetim kurullarının muvafakatiyle , 
bu teşekküllerin iştiraklerinden yalnız birinin 
idare meclisinde, murakıplığında veya tasfiye 
memurluğunda bulunabilirler. Bunlara bu gö
revleri için iştirakçe verilecek ücret miktarı, 
yürürlükteki kanunların tâyin ettiği haddi aşı
yorsa fazlası ana teşekküle irat kaydedilir. 

Bu madde hükümlerine aykırı hareket eden
lerin işlerine son verilir ve aykırı hareketin de
vam süresince teşekkülce ödenen her türlü öz- * 
lük haklan iki kat olarak geri alınır, 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Buyurunuz Sayın "İsm'et Sezgin. 

ÜSM'ET SEZGİN (Aydın) — Efendim,'be
nim: ilgili Bakanlardan ve sayın 'komisyondan 
b'ir sualim olacak : «"Başka iş ve hizımet yasağı» 
kısmında (Üniversite ve yüksek okullarda pro
fesörlük ve öğretmendik, orta.derecdli okullar
da ve 'bu okullara bağlı birlik ve kurumlar ta-
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•rafindah açılacak kurslarda 'öğretmenlik, esas 
ıgörevlerino halel' gelmemesi ve yönetim kuru
lu ve yönetim komitesince uygun görülmesi 
şartlariyjlie, bu maddede yaızıdı yasak hükmün
den müstesnadır.), denmektedir., Burada «yük
sek okullar, üniversiteler *ve orta dereceli okul
lar ve bu okullara bağlı 'birlik ve kurumla v 

.tarafından açılacak kurslarda öğretmenlik» 
denilmektedir, öyle kurallar olabilir ki, bu 
kursları, okullar ve okullara 'bağlı birlik veya 
kurum açmaz; 'bizatihi Etlbank bir kurs açar 
veya Sümcrbank bir kurs açar veya Ziraat Ban
kası bir eğitim veya İşletmecilik kursu. Ve 
buna benzer birtakım kurslar açar ve bu kurs
larda da yine ilgili müesseseler birtaikım 'ki
şileri bu kurslarda) görevlendirirler. Fıkrada 
bunlarla ilgili bir hükme raslıyamadık. S'a-
deee, okullar ve okullara 'bağlı birlik ve ku
rumlar tarafından açılacak kurslar da öğret
menlik deniyor. Bu öğretmenliğin kendi teşek
küllerin çeşitli yönlerde açacakları kurslarda 
da •öğretmenlik yapabilmesi mümkün bulundu
ğuna tgöre, bu 'kurslarda da öğretmenlik ya
pabilmeyi sağlıyacak hükmün konulması, hak
kında ne düşünürler, 'Sayın Bakan ve komisyon, 
öğrenmek isterim. 

BAŞKAN — Açık oylamaya katılmamış ar
kadaşımız var mı? Açık oylamaya katılmıyan 
arkadaşlar oylannı kullansınlar. 

(Sayın Uyar. 
VELİ UYAR (Yaz-gat.) — Muhterem .-arka

daşlarım, 32 nci maddenin 1 nci fıkrası, «te
şekküllerin yönetim 'kurulu başkam ve üyele
riyle kadroya dâhil her çeşit idari ve teknik 
personel başka Ihiçjbir işle meşıguil olamazlar.» 
dediği halde ve 8 nci maddede yasmaklar «sayıl
dığı halde 3 neü fıkrada «üniversite ve yük
sek okullarda profesörlük yapanlar, öğretmen
lik yapanlar, bu işlerden gayrı olarak idare 
meçlisi üyeliği de yapabilecektir.» Bu mevzuu 
'bu maddenin 1 nci fukrasiyile ve 8 nci madde 
ile bağdaştırmak mümkün değil. İstanbul Üni
versitesinde profesörlük yapan bir zat, Anka
ra'da bukınan bir teşekküle idare meclisi âza
sı olacak. O halde mesaisini daimî olarak na
sıl bu müesseseye verecek? Mümkün müdür? 
İstanbul'dan tayyare ile gelecek, haftada bir 
defa, veya 15 günde bir kere gelecek, Ankara'-
daki toplantıya iştirak edecek, sonna gidecek 
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ve profesörlüğünü yapacak. Şimdiye kadar ya-
pıilmış 'olan İktisadi Devlet Teşekküllerinin ida
re meclisi üyelerinin suiistimaıli bu şekilde ol
muştur. Bu bakam damı 3 ncü fı'kranın madde
den sureti katiyede çıkarılması lâzımdır. Ma
demki idare meclisi azaları ve ıgenel müdürler 
mesailerini bu müesseseye daimî olarak verecek
lerdir. 'Zaten 8 nci maddede de buna dıair ge
niş sarahat var. Bir kimse birden fazla teşek
kül veya iktisadi Devlet Teşekküllerinin yöne
tim kurullarında üye olarak çalışamaz. Yöne
tim kurulu üyeleri mesailerini deıvamlı olarak 
o teşekküllere hasrederler. Yönetim kurulu 
üyesi, mesaisini devamlı olarak o müesseseye 
hasrettiğine göre, müsaade edin de öğretmen
lik ve profesörlük yapmasın artıık. öğretmen
lik ve profesörlük yapacak ise gelip de 'bu mü
esseselerin idare meclisinde üye olmasın. 

Bizim Anadolu'da ibir tâlbir vardır; «Bir 
koltuğa iki karpuz sığmaz!» Mademki biz de
vamlı hizmet istiyoruz; idare meclisi üyelerine 
o halde profesörlüğü de profesörler yapsın. Ya 
profesörlük yapar, veyahut da idare meclisi 
üyeliği yapar. Ben bu hususte bir takrir veri
yorum. Lütfen iltifat 'buyurunuz. 32 nci mad
denin 8 ncü fıkrasının maddeden çıkarılması
nı arz ve te'klif ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Rüştü özal, şahsr adına. 
RÜŞTÜ Ö£ÂL (Konya) — Muhterem ar

kadaşlarım, daire ve müesseselerin personelini 
her hangi bir şekil ve bir başka surette istihdam 
etmenin şahsan sureti katiyede aleyhinde bulu
nanlardanım. Filhakika buna cevaz veren bir 
Kanunun bugün için ımevcudiyetini de bilmekle 
beraber, iyi tatbik edilmediği takdirde istenmi-
yen neticelerin husul bulmakta olduğu vakıa
dır. Fakat hemen bunun yanında açıklanması 
zaruri olan, kanaatimce dikkate alınması lâzum-
gelen bir husus da mevcuttur. Bu husus şudur 
muhterem arkadaşlar: Devlet Plânlama Teşkilâ
tı, Devlet Personel Dairesi ve Türkiye ve Orta-
Doğu Âmme Enstitüsü gibi bâzı müesseseler gö
recekleri hizmetin sadece bir nüve kadrosunu 
ihtiva ederler. Esas çalışmayı ancak dairelerden 
alacakları personel ile temin edebilirler. Ve şim
diye kadarki Devlet Plânlama Teşkilâtının ça
lışması da, birtakım; kararlar istihsal etmek su
retiyle ancak böylece mümkün olabilmiştir. Bun
dan başka bize ifade edildiğine .göre, meselâ 
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Âmme Enstitüsünün kuruluş Kanununda başka 
müesseselerden ve dairelerden personel alabil
mesi yetkisi de tanınmış bulunmaktadır. Şu 
halde müessir bir faaliyet 'sağlanabilmesi ve 
daireler arasında koordinasyonu temin edebil
mek üzere »bu gibi müesseselerin çalışmaların
dan, Devlet İktisadi Teşekküllerinin personelle
rinden de faydalanımak zaruretindedirler. Me
selâ, önümüzde süratle yapılması (gereken ve ya
pılmakta olduğunu bildiğimiz, personel rejimi 
üzerindeki çalışmalarda mutlak surette İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin yetkili eiemanlarmm bil
icilerine de müracaat edilmesi zaruridir. Âımme 
İdaresi Enstitüsünün çalışmalarında müessiri-, 
yet sağlıyabilmek müesseselerin işlerine tam mâ-
nasiyle vâkıf ve o hizmetlerin hususiyetlerini 
bilen yetkili uzmanların, mütehassısların çalış
maları her surette zaruri .bulunacaktır. Bu nok
tayı nazarı itibara alarak biz '312 nci maddenin 
yasakların, istisna veren 3 ncü fıkrasından son
ra bir fıkra ilâve edilmesini lüzumlu görmekte
yiz. Buna ait takririmizi takdim ediyoruz. Bu 
takririmizin mahiyetini bir kere arz etmek isti
yorum : 

Devlet Plânlama Teşkilâtı, Devlet Personel 
Dairesi, Türkiye ve Orta-Doğu Âmme İdaresi 
Enstitüsü ünitelerine, idari ve iktisadi kalkınma 
çalışmalarında, buna her 'hanıgi bir surette tat
bikatta genişleme imkânı vermemek üzere, bir 
sınır çizmeyi lüzumlu bularak sadece «idari ve 
iktisadi kalkınma çalışmalarında» ibaresini koy
duk. Kalkınma çalışmalarında görevlendirilmek 
üzere .bu müesseselerin istedikleri teşekküllerin 
yönetim kurulunun muvafakati ile personel ve
rilmesi de 'bu maddede yazılı yasak hükmünden 
müstesnadır, demekteyiz. Komisyon ve Hükü
metin iltihak edeceklerini umduğumuz takriri
mize Yüksek Heyetin de iltifat etmesini istir
ham ederim, Saygılarımla. 

BAŞKAN — Komisyon konuşmak istiyormu 
efendim? 

•GEÇİCİ KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 
ADINA NADİR YAVUİZKAN (Burdur) — 
Muhterem arkadaşlarım, 32 nei madde üzerin
deki müzakereler sırasında Sayın Sezgin arka
daşımız şöyle söylediler: Teşekkül kendisi bir 
kurs açarsa, bu teşekkülün kendi bünyesinde 

I açacağı kursa öğretmenlik yapacak bir uzvu gön-
1 derebilmesi mümkün müdür? dediler. Muhte-

9T7 -
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rem arkadaşlarım, teşekkülün kendi bünyesi 
içerisinde ağacağı kurs, kendi hizmetlerinden sa
yılacağı için, bunun bir hizmet yasağı olması 
mümkün değildir. O da kendi bünyesi içerisin
deki hükümlere göre lüzumlu şeyi alacaktır. 

Sayın Veli lTyar arkadaşımızın tenkidi eri şu 
merkezde idi: 

Profesörler, öğretmenler ve sair diğer kim
seler yönelim kuruluna «irdikten sonra, hiçbir 
şekilde başka yerlerde görev alamasın, dediler: 

Mulh'terem arkadaşlar; eski kanuna göre yö
netim kurulunda vazife alanlar, esas vazifeleri 
olan öğretmenlik, profesörlükte kalmak şartiy-
le yönetim kurullarına gelirlerdi. Komisyonu
nuz, 8 ne i madde müzakere eidüldiğinde bu husus 
tekrar meydana çıkacaktır, bu şekli önlemiştir. 
3'2 nci. maddede ise, esas görevi yönetim kuru
lunda olmak- şartiyle ve yönetim kurulundaki 
vazifesine bir mahzur gelmemek şartijyte yöne
tim kurulu komitesi ve yönetim kurulunca ve 
müessesenin yönetim, komitesince karar verilen
lerin, dışarda bir ek görev alarak profesörlük, 
öğretmenlik ve öğretmen yardı rmcılığı almtaları 
gibidir. Bu şekliyle maddenin tedvininde fayda 
vardır. Bulğün öğretim üyeliği öğretmenlik ve 
profesörlük gibi m-eslekl erdeki sıkıntı da. nazarı 
itibara alınırsa, bu maddenin getirdiği ş'ekilde 
bir ihtiyacın da karşılanabileceği kabul edile
cektir. Maddenin bu şekliyle kabul edilmesini 
ist i rh a m e diy o r u z. 

ıSayın .Rüştü özal arkadaşımızın deldiklıcri 
gibi, Devlet Plânlamada ve sair yerlerde geçi
ci olarak görev almanın ya,saik sayılmaması fik
rine gelince; plânlama ve sair yerlere eğer'te
şekkül bir kimse göndorecekse o teşekkülün 

' işini gördürmek için. gönderilecektir ve , o za
man bir hizmet yasağı sayılmamak lâzımlgelir. 
Ama eğer teşekkülün işini görme kaydı dışın -
da plânlamada ve sair yerlerd'e çalışmaları dü
şü nü lüıy orsa, o zaman1 hizmet yasağına girmesi 
doğrudur. Ama, teşekkülün işini görmek şartiy
le plânlamaya v. s. ye gittiği zaman bu, hizmet 
yasağına girmez. Bu sebeple maddenin olduğu 
gibi kabulünü istirham ediyorum. Hürmetle
rimle. 

BASK A X — Sayın Uyar, zannediyorum 
izah etmiştiniz, önergeniz de var değil mi efen
dim? 

VELÎ UYAR (Yozgat) — Rviet. 
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IBiAŞKAN —• Bunun üzerinde mi? 
VELİ UYAR (Yozgat) — Hayır. 
BAŞKAN —• Buyurunuz, durumda demin 

izah edemediğiniz bir taraf varlsa... 
VELÎ UYAR (Yozgalt) — Muhterem arka

daşlarım, d'em'in de bir nebze temas 'ettiğim üze
re, 8 nci. maddede ve 3ı2 nci maddenin 1 nci fık
rasında kessin bir hüküm var. «iSürekli veya ge
çici hiçbjr hizmet kabul edemezler.» Ücretsiz 
dahi olsa.. O halde öğretmenlik veya profesör
lük yapmak bir hizmettir ve ücret mukabilidir. 
[Bu birinci fıkra ile 3 neü fıkrayı bağldaştürmak 
maalesef imkânısızdır. Evet, profesörün ilmî bil-
igisinden, ilmî dirayetinden, hazakatinden isti-
fade etmek, İktisadi Devlet Teşekkülleri 'için 
faydalı olabilir. Ama madem ki, ücretsiz de ol
sa bir vazife kabul edemiyec'eklerdir, o halde 
istanbul'da profesörlük yapsın, Erzurum/da 
Atatürk Üniversitesinde profesörlük yapsın, 
Ankara'daki bir müessesede idare meclisi üye
liği yapsın... Bu hiçbir zaman bizim, anlayışımı-
;za. göre, şahsi kanaatime göre, birbiriyle bağ
daşacak bir hal değildir, öğretmenlik sıfatı, 
profesörlük devam edebilir, orada izinli sayılır 
ve. .gelir' idare meclisi üyeliğini bir sene, iki .se
ne, üç sene, beş sene yapar. Tekrar gittiği za
man profesörlüğü devam eder. Bu vaziyette hem 
profesör olacak, hem idare meclisi âzası olacak 
ve bir de üstelik mesaisi devamlı olacak. - Baş
ka bir maddede de - Bu mümkün değildir. Bir 
insan ya bir işte devamlı olarak çalışır veyahut-
da devamlı bir mesai sarf. etmez, yarismı bir 
işte yakışımı da diğer bir işte sarf 'eder, biz bu 
şekle gittiğimiz takdirde... 

Birçok cakan kanunlarda da bu gibi boşluk
lar, yahut da yanlış anlayışlar vardır, tatbik 
kaabüliyeti de maalesef iyi netice vermiyor. Bu 
bakımdan ben, 3 ncü fıkranın kesin olarak bu
radan çıkarılması fikrindeyim. Hürmeti erimle. 

BAŞKAN —• Verilmiş önergieleri okutuyo
rum. 

Özü: 303 S. Sayılı tasarının 32 
nci maddesine bir fıkra eklen
mesi Hk. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığiına, 
ıMüzakeTOSıi yapılmakta olam 303 S. Sayılı 

iktisadi Devlet Teşekkülleri ve. iştirakleri hak
kındaki kanun tasarısının 32 nci maddesini teş
kil eden (Başka iş ve hizmet yasağı) başlığı 
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altındaki •maddenin, istisnalar fıkrasından sonra 
biı* fıkra eklenmesine dair olan teklifimi gerek
çesiyle birlikte, l'mum i Heyete sunulmak üzere 
arz ediyorum. 

Hereğine delâlet buyuru]imasını saygı ile ri
ca ederim. 

Konya 
Rüştü öızal 

(.{'erekçe: rrasanda ön. görülen tevekküllerin 
bünyelerine -vâkıf, faaliyetlerini tam olarak bi
len ihtısais personelinin gerektiği zamanlarda 
kısa veya uzun sürelerde Devlet Plânlanma Teş
kilâtı, Devlet Personel Dairesi ve Türkiye ve 
Orta - Doğu Âmme İdaresi Enstitüsü, üniteleri
nin idari ve iktisadi kalkınma çalışmalarında 
bulunmaları zaruridir. 

Ayrıca bu teşekküllerden bir kısmının ku
ruluş kanunlarında esasen bu gibi elemanların 
çalıştırılabilmesi sağlamını iş bulunmaktadır. 

Müessir bir hizmet, koordinasyonlu bir ça
lışma ve mevcut kanunlara aykırılığı bertaraf 
etmek üzere 32 nci maddenin üçüncü, fıkrasın
dan sonra aşağıdaki fıkranın eklenmesi zaru
reti vardır. 

Ek fıkra: Devlet Plânlama Teşkilâtı, Dev
let Personel Dairesi, Türkiye ve Orta - Doğu 
Âmme İdaresi Enstitüsü ünitelerine idari ve 
iktisadi kalkınma .çalışmalarında görevlendiril
mek üzere bu müesseselerin istekleri ve teşek
küllerin yönetim, kurullarının muvafakati ile 
personel verilmesi de bu maddede yaızılı yasak 
hükümden müstesnadır. 

Yüksek iBaişkaıılığa 
32 nci -maddenin 3 ncü fıkrasına şifahen arz 

ettiğim sebepler muvacehesinde, «teşekküllerin 
açacağı kurslarda öğretmenlik» kaydının konul
masını arz ve teklif ederim. Saygılarımla. 

Aydın 
İsmet 'Sezgin 

Yüksek Başkanlığa 
32 ilci maddenin 3 ncü fıkrasının madded'en 

çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 
Yozgat 

Veli Uyar 

ıMeclis Başkanlığına | 
•Müzakere edilen İktisadi Devlet, Teşekkül- j 

leri üeoriganizasyonu kanun tasarlısının 3.2 nci ! 
maddesine son fıkra olarak aşağıda yazılı hu- ' 

susun ilâvesinin oya konulmasını rica, ederim. 
Derin saygılarım i a. 

Kars 
Balhtiyar Vural 

«İktisadi, Devlet Teşekkülleri Oenei .Müdür
leri ile müessese müdürlerinin veya (görevlen
dirilecekleri kimselerin İşçi Sigortalar! Yöne
tim Kurulunda bulunmaları 32 nci maddede ya
zılı hizmet yasağından sayılmaz.» 

Mi'llet Meclisi Yüksek Başkanlığına, 
303 sayılı Kanun tasarısının 32 nci maddesi

nin. 3 ncü paragrafının sonundaki; (yasak hük-
ıniünden müstesnadır) ibaresinin, (yasak hük
münün dışındadır) ; 

• 4 ncü paragraf m sondan ikinci satırındaki 
(tâyin 'ettiği haddi aşıyorsa) ibaresinin, (belirt
tiği sınırı aşıyorsa) şeklinde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim, saygı!arımla. 

Tekirdağ 
Turhan 'Kut 

Yüksek Başkanlığa 

'Özü: İktisadi Devlet Teşekkül
leri ve iştirakleri hakkındaki 
Kanun tasarısının 32 nci mad
desine bir fıkra eklenmesi Hk. 

iktisadi Devlet" Teşekkülleri ve iştirakleri 
hakkındaki Kanunun (Jecici Komisyon tasarı
sındaki 3,2 nci maddesinde, «başka iş ve hiz
met; yasakları» gösterilmiştir'. 

Teşekküllerin yönetim kurulu başkanı ve 
üyeleri ile her çeşit idari; ve teknik personeline 
şâmil, bu yasak, 4702 saıvılı. İşçi Sigortaları Ku
rumu [Kanununun tatbikatında büyük bir-miaıh-
zur teivlideldecektir. Bu kanunun 10 ucu mad
desinde yönetim, kurulunun 8 üyeden teşekkül 
edeceği, bunun 4 üyesinin Bakanlar Kurulunca, 
diğer 4 üyesinin de işçi ve iş verenleri temsillen 
genel kurulca seçileceği hükme bağlanmıştır. 

'Bilindiği gibi .bugün memleketimizde en bü
yük iş veren Devlettir. 

İşçi hakları ve sosyal hareketle]- bakımın
dan da, en mühim teşekkül şüphesiz İşçi Sigor
taları Kurumudur. İşçi ve iş veren iştirakiyle 
teşekkül eden ve milyonlara baliğ olan bu te
şekkül kaynaklarının, Anayasanın ışığı altında 
sosyal hedeflere yönetilmesi bu teşekkül yöne
tim kurulunda en büyük iş veren devletin'-'bi
hakkın temsili ile mümkündür. 

— 29 — 
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Binaenaleyh zikri geçen taparının Komis

yonca kabul edilen 32 nci maddesine bu mad
denin 'yasaklarından bir istisna hükmü 'konul
man zaruret olarak görülmektedir. Şöyle ki; 

«4792 sayılı îşfçi Sigortaları Kurumu Kanu
nunun 10 ncu maddesi hükmü maihıfuzdur.» 

Yukardaiki hükmün tasarının 32 nc'i maddesi
nin birinci fıkrası sonuna ilâvesini arz ve tek
lif iöderiz. 

Bilecik 
Orhan Toğrul 

BAŞKAN — Değişiklik önergelerinin hep
sini okuttum. Şimdi aykırılık derecelerine gö
re ayrı ayri okutup oylarınıza sunacağım. 

(Ve'ld Uyar'ın değişiklik önergesi yeniden 
okundu.) 

BAŞKAN — En aykırı takrir bu olduğuna 
igtöre evvelâ buı takriri oylıyacağıım. Komisyon 
Veli Uyar arkadaşımızın değişiklik takririne 
katılıyorlar mı? 

G-EÇİOÎ K A M A KOMİSYON SÖZCÜSÜ 
NADİR YAVUZKAN ('Burdur) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılınnyorlar. Şim
di önergenin naızara alınmasını qylarmiiza sunu
yorum: Kabul edenler... 3 ncü fıkranın metin
den 'Çikarıllfmasmı istiyor. Nazara alınmasını ka
bul etmiyenler... 23 e karşı '30 oyla kabul edil
memiştir. 

(Orhan Tuğrul'un önergesi tekrar okundu.) 
(BAŞKAN — Değiştirge önergesine Komis

yon katılıyor mu 

ÖBÇlOt KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 
NADİR YAVUZKAN ((Burdur) — Katıliyo-
ruz. 

(BAŞKAN —• Komisyon katılıyor. Nazarı iti
bara' alınmasını oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon filhal katılıyor mu? 

GJEÇİGİ KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 
NADİR YAVıUZKAN (Burdur) — Filhal katı
lıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon filhal iştirak ediyor. 
•Diğer takriri tekrar okututyorum. 
(iKonya Milletvekili Rüştü Özal'ın önergesi 

' tekrar okundu.) 
(BAŞKAN — Rüştü özal arkadaşımızın de

ğiştirge 'önerlgesine Komisyon katılıyor mu ? 
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ıGtEıÇtfiöî KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 

NADİR YAVUZKAN (Burdur) — Katılmıyo
ruz. 

RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Komisyonun 
vermiş olduğu izahat bendenizin noktai naza
rını temin etmiş oluyor. Müesseselerin kendi 
hizmetlerine taallûk ettiği takdirde personel 
vermeleri mümkün hale gelmiştir. (Bu beyan 
"bendenizi tatmin etmiş oluyor. 'Takririmi geri 
alıyorum. 

(BAŞKAN — Komisyonun verdiği izahat 
kendilerini tatmin ettiği için Sayın öızal önev-
(ges'ini geri .aldılar, önergeleri geriıverilmiş-
tir. 

((Bahtiyar Vural'ın önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Vural'ın önergesine Ko

misyon katılıyor mu? 

GIEÇİOİ KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 
NADİR YAVUZKAN (Burdur) — Buna ben
zer önergeleri kabul ettik efendim, aynı mahi-
lyettedir. 

BAŞKAN — Mahiyeti itibariyle biraz fark 
olduğu için ayrı ayrı okuttuk Komisyon katılı
yor mu, efendim? Kabul ediyorsunuz. 

Nazara alınmasını 'oylarınıza sunuyorum. 
•Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon filhal iştirak ediyor mu? 
GKEÇİOİ KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 

NADtR YAVUZKAN (Burdur) — Bvet iştirak 
ediyoruz. 

ıDAŞKAN — Filhal iştirak ediyorlar. 
(İsmet Sezigin'in önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — İsmet Sezıginin, değiştirgesine 

Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 

NADİR YAVUZKAN (Burdur) — Katılmıyo
ruz. 

İBAŞlKA'N — Kamisjyon katılmıyor. Nazara 
alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
le r... Eteıiyeinlei'. 18 e karşı 23 oyla kabul edil
miştir. 

(Turan Kut'un önergesi yemden okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
(lEÇlCt KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 

NADİR YAVUZKAN (Burdur) — Katılıyo
ruz. 

BAŞKAN — Nazara alınmasını oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.,, 
Kabul edilmiştir, 
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Komisyon, filıhal iştirak ediyor musunuz? 
(1EÇÎCÎ KARMA KOMİSYON ADINA NA

DİR YAVUZKAN (Burdur) — Evet. 
BAŞKAN — Komisyon bu maddeyi alıp ka

bul edilen 'önergelerle birlikte tedvin eder mi? 
GffiÇİGl KARMA KOMİSYON ADINA NA

DİR YAVUZKAN (Burdur) — Ederiz. 
BAŞKAN -*- Kabul edilen" önergelerle bir

likte madde tedvin edilmek üzere 'comisyona ge
ri verilmiştir. 

Sırları muhalfaza mecburiyeti ve m nurların 
suçları 

MADDE 33. — Teşekküllerle müesse. elerin 
paralarına' ve para hükmündeki evrak ve Sv net
lerine ve diğer mallarına karşı ve bfilânçıo, tu
tanak, rapor ye benzeri her türlü belge ve def
terleri üzerinde suç işliyen yönetim kurulu veya 
yönetim komitesi başkan ve üyeleriyle, genel 
müdür ve yardımcıları ve her türlü idarî ve tek
nik personeli' bu suçları için Devlet memurları 
hakında uygulanan cezayı görürler. 

Bunlar görevlerini yaptıkları sırada öğren
dikleri sırlardan açıklanmasında zarar bulu
nanları mâkul, bir sebebe dayanmaksızın açık
larlarsa bir aydan bir yıla kadar hapis ve bin 
liradan beşbin liraya kadar ağır para cezası ile 
cezalandırılırlar. Haklarında kanun hükmüne 
tabi teşekkül ve müesseselerde ve Devlet hizmet
lerindi çalışmaktan mahrumiyet cezası da 
verilir. 

'BAŞKAN — Madde hakkında söz istİyen ? 
Buyurunuz Sayın Oğuz. 

Açık oylamaya katılmamış arkadaşlar lütfen 
oylarını kullansınlar. Buyurun efendim. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Muhterem ar
kadaşlarım; 33 ncü madde üzerindeki görüşleri
mizi arz ediyoruz. Bu madde matlabından an
laşılacağı veçhile İM hususu ihtiva etmektedir. 
Birinci husus; doğrudan doğruya bu kanuna gö
re kurulan teşekkül ve müesseselerde çalışan me
murların, bu teşekkül ve müesseselerde bulunan 
mallara ve sair mevcutlara karşı işlemiş olduk
ları suçlara tekalbbül edecek müeyyideleri; diğer 
husus ise, bu memur ve hizmetlilerin çalıştıkla,-
rı bu teşekkül ve müesseselerdeki vâkıf oldukları 
sırların dışarıya ifşasına mukabil tekabbül ede
cek müeyyideyi muhtevi bulunmaktadır. 

3202 sayılı Kanuna göre ve 3460 sayılı Ka
nuna göre kurulan teşekkül ve müessese ve bun-
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lara bağlı dairelerin, teşekküllerin hususi ka
nunlara tabî tutuldukları, hususi kanun hüküm
lerinin buna tatbik edileceği bedîlhidir. Bu hü
küm muvacehesinde doğrudan doğruya Ceza 
Kanununun tatbikatında bulunan ve Ceza* 
Kanununun .tatbikatında memurlara tatbik 
edilmesi icab'eden hükümlerle birlikte! bu 
memurları 'bu hizmete paralel olarak tut
mak ve bu şekildeki bir müeyyideye 
bağlamak hukukun umuımi prensiplerine tama
men aykırıdır. Hukukçu arkadaşlarımız çok 
iyi bilirler ki, Türk Ceza Kanununun 2T9' mcu 
maddesi memuru tarif etmiştir. Memur; ken
disine idari, adlî ve teşriî vazife verilen ve bir 
âmme, hizmeti ifa eden bir şahıs 'olarak telâkki 
edilmesi icalbed'er. Şu halde Ceza Kanunu 
mıtivacehesinde bir kimseye memur diyebilmek 
için bir şalhsın bir idari, adlî ve teşriî vazife 
yapması iktiza eder ve âmme Ih^melti kadrteun-
îd'a yer alması icabeder. Halbuki bu teşekkül ve 
müeslsese!lerjde çalışan memur ve hizmetlilerin 
statüleri özel kanun hükümlerine talbi olduğun
dan bu madde muvacehesinde ayrı hükümlere 
tabi tutulması iktiza eder. Birinci fıkranın 
'bir an için Yüksek Meclisçe kabul edildiğini 
•farz ettiğimiz takdirde bu hikmetlilerin ve me
murların işledikleri suçla v Türk Ceza Kanunu 
y/önünden zimmet, ihtilas ve evrakta sahtekar
lık suçları olarak taivsif edilmesi (lâzımdır. Hal
buki Ceza Kanununun tatbikatında memur sta
tüsüne tabi tutulmadığı takdirde bunların iş/ 
lediklıeri suçlar yani müessese ve teşekküllerin 
malları aleyhine işlemiş olldüfeları suçlar, Türk 
Ceza Kanunu hükümleri muvacehesinde emni-
'ydti suijjstimal, dolandırıcılık veya hırsızlık ola
rak tavsif edilmesi lâzımdır. 

IBu bakımdan ve âmme hizmeti yönlünden 
ve bu kanunun tabi olduğu' ahkâm muvacehe
sinde bu kanuna göre kurulan teşekkül ve mü
esseselerde çalışan memur ve hizmetlilerin bu 
teşekkül ve müesseselerin .malları aleyhinde iş
lemiş oldukları suçlardan dolayı Ceza Kanunu
nun tatbikatında memur sayılması l'catbeden şa
hısların tabi tutulacağı muameleye tabi tutul
maması iktiza eder. 'Bir yönden özel kanunıTa 
bunların kuruluşunu 'bim'aye ediyoruz, bir ta
raftan da özel kanunlarla memur statüsüne ta
bi tutuyoruz. Bunun hukuk prensipleri ile 
adalet' anlayışı ile 'bağdaış'mıyaeağı kanısı uda-
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yun. Ktomi'sy.onun bu maddeye sarahat vermesi 
ik'tiza. eder. 

2 nci fıkraya gelince; muhterem arkadaşla
rım, bu fıkra kanaatime göre bir haşivdir ve 
fuzuli olarak bu kanuna dercedilmiş vaziyettedir. 
Sebebi; Türk Ceza Kanunun hatırımda kaldı
ğına göre 197 nci maddesi ve özel kanunların hü
kümleri sırrın ifşasına müteallik hükümler vaz'-
etmiştir. Sırrın ifşasına müteallik hükümler, 
Türk Ceza. Kanununu ve özel kanunda bulun
duğuna göre doğrudan doğruya oo ncü madde
nin ikinci fıkrasına bu hükmün konulmasında 
bir zaruret mevcut değildir. Hunun da tayyı 
iktiza eder. Yine ikinci fıkranın son bendinde 
(Devlet hizmetlerinde çalışmaktan mahrumi
yet cezası verilir) kaydı vardır. Sayın hukuk
çu arkadaşlarını çok iyi bilirler ki, Türk Ceza 
Kanununun 20 nci maddesinde âmme hizmetle
rinden .mahrumiyet cezası tayin tadat etmiştir 
ve bunların nevilerini belirtmiştir, Bu bakım
dan bunu tatbik edecek hâkim, 'Devlet hizmet
lerinde çalışmaktan mahrum etme cezasını nasıl 
tayin edecektir, daimî olarak mı, tayin edecek
tir, muvakkat olarak mı? 

Buna serahat vermek iktiza eder. l>u 
bakımdan madde sarahata muhtaç bir madde
dir. Komisyonumuzun yüksek huzurunuzda 
ariz ve amik ifadesinden sonra, söz hakkını 
mahfuz kalmak şartı ile hepinizi hürmetle se
lâmlarım. 

'BAŞKAN — Sayın Dizman, 
H. ALİ DÎZMAN (Tokat) — Muhterem ar

kadaşlarım benim de maruzatım maddenin ikin
ci fıkrasına mütealliktir. İkinci fıkra bu teşek
küllerin yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle ge
nel müdür yardımcıları ve diğer teknik ve idarî 
personeli vakıf oldukları sırrı ifşa ettikleri tak
dirde1 görecekleri cezayı söylemektedir. 

Buna göre sırları makul bir- sebeb olmaksı
zın açıklamış ve bu sırların açıklanmasından bir 
zarar husule gelmişse bir aydan bir seneye ka
dar ceza ile tecziye edileceklerdir ve ayrıca 
da bir miktar para cezası vardır. Yalnız son 
cümlesinde kendilerine memuriyetten mahrumi
yet cezası da verileceği kesin olarak belirtilmiş
tir. öyle sırlar vardır ki; açiklannıasıyle doğa
cak zarar müessesenin fevkalâde büyük zarara 
duçar olmasına sebeb olabilir ve öyle sırlar 
vardır ki, bundan doğacak zarar pek cüzidir, 
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ama cüzi. de olsa, fahişde olsa suçtur, cezalan
dırılması lâzımdır; tabiîdir. Ancak nasıl ki ceza
nın azami ve asgari haddinde 12 misli bir fark 
görüyor ve yapıyorsak ve bunun sebebi de şüp
hesiz ki .basit hadiselerde cezanın az çok vahim 
hallerde yüksek olmasını hakimin takdirine bı
rakmak suretiyle tesbit edilmesini istiyorsak me
muriyetten mahrumiyet cezasında biraz elasti
kiyet temin etmemiz iktiza edecektir. Eğer sır
rın ifşasından doğacak zarar pek fahiş olmuş
sa. memuriyetten mahrumiyet cezası da elbette 
verilmelidir. Ama, basit, .pek'hafif bir zarar hu
sule gelmişse bunun için de ömrü boyunca me
muriyetten mahrumiyet cezası vermek doğru ol
masa gerektir. Bunun için bunu hakimin takdiri
ne bırakmakta büyük bir zaruret vardır, hakim 
takdir edecektir. Eğer işlenilen fiil ağır ise cezasını 
âzami hadler üzerinden tâyin edecektir ve hem de 
memuriyetten mahrumiyet cezası verecektir. Yok 
eğer hafif ise cezasını asgarî hadler üzerinden 
tayin edecek, ve hem de memuriyetten mahru
miyet cezası vermeyebilecektir. 'Bunu temin için 
cümlenin sonundaki (verilir) kelimesini (veri
lebilir) şeklinde tadil ettiğimiz takdirde neti
ceye ulaşmış, hakime geniş bir takdir selâhiye-
ti tanımış oluruz, ve zannedersem bu maslahata 
daha uygun olur. Bu hususta bir takrir tak
dim ediyorum. Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın C-firitlioğlu. 
VAKİR UtRtTL'lOÖLi;' (Udime) — Pek 

muhterem arkadaşlarım, görüşülmekte bulunan 
madde hakkında benden evvel konuşan arka
daşlarımın fikirlerinden ayrı bir fikre sahip ol
duğumu arz etmekle sözlerime başlayacağım. Bu 
konuda şunu da ifade edeyim ki, gerek hükümet 
tasarısının ve gerekse komisyonun fikirlerini de 
şahsan benimsenmemiş veziyetteyim. 

Pek muhterem arkadaşlarını, bu tasarı içeri
sinde görevli kimseler için cezai hüKümlerin hu
susi bir madde halinde tertibedilmesini isabetli 
bir buluş olarak görüyorum. Eğer bu tasarı içeri
sinde hususi bir cezai hüküm tertibetmemiş olur
sak bu takdirde umumi hükümlere kıyasen ya
ni T. Ceza Kanunu hükümlerine kıyasen müesse
se ve teşekküllerin yetkilileri hakkında cezai 
takibata, girmek gibi bir yola gireceğiz. Acaba. 
T. Ceza Kanunu hükümlerine göre müessese ve 
teşekkül mensuplarını cezalandırmak kabil ola
bilecek midir, olamıyacak mıdır? filhakika 
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mer'i bulunan 3460 sayılı Kanun buna sarih bir 
cevap verememişti. Bunun içindir ki, elimiz
deki tasarı bu noktayı sağlamak amaciyle 34 ncü 
maddeyi tedvin etmiş bulunmaktadır. Sayın ar
kadaşım, Talât Oğuz'un ifade ettikleri veçhile 
hareket edip Ceza Kanununun hükümlerine göre 
teşekkül ve müesseselerin yetkilileri hakkında 
ceza tertibi cihetine gidilmesi kabil midir, değil 
midir? Sorusunu bu tasarı içinde bulmak kabildir. 
Şöyle ki, biraz evvel kabul edilen 28 nci madde
de teşekküllerin ve müesseselerin mallarına ve 
mevcutlarına karşı işlenen suçlarda, bu teşekkül 
ve müesseselerin yetkilileri ve mensuplarının 
memur gibi addedilip ceza görecekleri yazılıdır. 
28 nci maddede bu hüküm mevcudolmakla bera
ber şahsi kanaatim odur ki, 28 nci madde mü
cerret bu hali ile kaldığı takdirde bu madde ölü 
bir madde halinde olacak, işlemiyen bir madde 
halinde kanunda yer almış bulunacaktır. Bu 
maddeyi işler hale getirmek amaciyledir ki, 28 
nci maddeden sonra .34 ncü madde tedvin edil
miş ve ne suretle ceza görüleceği ve hangi hal
lerden dolayı ceza verileceği 34 ncü maddede sı
ra ile tasrih edilmiştir. 28 nci madde 34 ncü 
maddeden mahrum olarak tasarıda mevcut bu
lundurulduğu takdirde mücerret kalacak, ölü 
kalacaktır diye arz ettim, misali var, 33 ncü 
madde tasrih ediyorum. Affedersiniz. 

Muhterem arkadaşlarım, ihtilâl idaresi za
manında 45 sayılı bir Kanun çıktı. İktisadi Dev
let Teşekküllerinin umum müdürlüklerini ifa 
eden kimseler; 45 sayılı Kanuna göre haklarında 
cezai takibi yapılmak üzere mahkemelere sevk 
edilirler. Neticede adlî içtihat şu suretle tecelli 
etti ki; Türkiye'de 3460 sayılı Kanuna tabi bu
lunan müesseselerin umum müdürleri memur 
addedilmedi, memur tarifinin içine sokulamadı. 
Bu bakımdan 45 sayılı Kanunda değil bir mad
desiyle bütün maddeleri ile bu bakımdan ölü 
bir kanun karakterini taşıdı. Şimdi 279 ncu 
maddeden Sayın Talât Oğuz arkadaşımız bah
settiler. Ceza Kanununun 279 ncu maddesi me
muru Ceza Kanunu tatbikatı bakımından tarif 
eden bir maddedir. Bu tarifin içine müessese 
ve teşekküllerin mensuplarını sokmak çok zor, 
bir hukukî noktai nazar münakaşasını huzuru
nuza getirmekten kaçındığım için bu^kadar te
masla yetiniyorum. Çok zor olmasa dahi mu
hakkak ki, pek çok içtihatlara yol açacaktır. 
Bunun için gerek komisyon ve gerek bu kanunu 

1 17 . 7 .1963 0 : 1 
hazırlayan Hükümeti bu yönden tebrik ederim; 
Çünkü yetkililer için hususi ceza hükümlerini 
havi 33 ncü maddeyi getirmiştir. Muhterem ar» 
kadaşlanm 33 ncü maddeyi benden evvel konur
san arkadaşlarıma nazaran kifayetli göremiyor 
rum. Onlardan ayrılıyorum. 33 ncü madde bu 
hali ile, mevcut ceza hükümlerinin durumu ile 
kabul edildiği takdirde ancak iki tane suç kabul 
edebileceğiz. Müessesenin ve teşekküllerin mal
larına karşı işlenen suçlar, bir de evraka karşı 
işlenen suçlar... Bunlardan başka suç yoktur. 
Mallara karşı işlenen suçları geniş mânada tef
sir edemeyiz, ceza mevzuatında tefsir tarife gö
re yapılır. Binaenaleyh mala karşı suç deyince 
iki tane suç gelir akla: Birisi zimmet, diğeri ih
tilas. Teşmil etmeye imkân yoktur. Bir de evrak 
üzerinde suç deyince akla sahtekârlık gelir. Başj-
ka suç yoktur. 

Şimdi rica ederim, Yüksek Heyetinizin dik
katini bir nokta üzerine çekmek isterim. Milyon
larca lira sarfı ile Devlet sermayesi ile kurul
muş bir işletmenin başındaki bir umum müdür 
tasavvur buyurun. Bu umum müdür faaliyetin
den dolayı, keyfî hareket etse, kasti hareket 
etse bunun cezai müeyyidesi yoktur. Kolundan 
tutup atmaktan başka hiçbir cezai müeyyidesi 
yoktur. Bu umum müdür, kaba mânasiyle söy
lüyorum, rüşvet alsa, kendi namına menfaat U-
min etse, 33 ncü maddedeki tarife göre bunu ce
zalandırmaya imkân yoktur. Çünkü mala karşı 
işlenmiş bir suç yok, evraka karşı da işlenmiş 
bir suç yok. Para alınmıştır, yine müessesenin 
malı maldır. Evrak sahtekârlıktan münezzeh
tir. Fakat ortada bir rüşvet vakası vardır. Ot-
tada bir suistimal vakası vardır, hiç değilse bü
tün bunların cezai müeyyidesi 33 ncü maddede 
yoktur. Daha hafif bir misal vereyim. 

Milyonlarca lira sermaye ile kurulan bir mü
essesenin son derece âciz, korkak bir umum mü
dürün bulunduğunu kabul edelim. Müdebbir 
bir müdür gibi hareket etmesi gereken bu kimse 
sureti katiyede müdebbir bir tüccar gibi hareket 
etmemek, ihmale uğratmak suretiyle müesseseyi 
milyonlarca lira zarara soksan cezası yine yok
tur. Biz mademki bir yenilik getireceğiz, arzum 
şudur ki; kasten müessese aleyhinde suç işliyen 
yetkililerin ceza müeyyidesi altında tutulması 
lâzımdır. Ve yine kasten vazifesinde ihmali 
görülen yetkililerin ceza müeyyidesi al
tında tutulması lâzımdır. Bu takdirde İktisadi 
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Devlet Teşekküllerini daha emin ve daha mesul 
adamların eline vermek kabil olabilir. Bu müna
sebetledir ki, 33 ncü maddeyi son derece kifayet
siz bulmaktayım. Yine bu münasebetledir ki, Ta
lât Oğuz arkadaşımdan ayrılmaktayım. Ceza 
Kanununun memuru tarif eden 279 ncu madde
sine kıyasen müessese ve teşekküllerin yetkilile
rinin veya mensuplarının memurlar gibi cezalan
dırılmasına imkân yoktur. Hazır elimizde görü
şülmekte olan bir tasarı varken, yıllardan beri ıs
tırabını ve azabını çektiğimiz İktisadi Devlet 
Teşekküllerindeki gerek başı boşluk ve gerekse 
suiistimal kapılarını bu kanaldan kapatmış ola
lım. 

Komisyondan istirhamım, önergemi lütfen 
tetkik buyursunlar ve eğer iltifata şayan taraf
ları varsa yeniden tedvin etmek üzere maddeyi 
geri alsınlar. , * ' 

Bu arada bir noktayı daha arz etmek iste
rim : 33 ncü maddenin son fıkrası müstakil bir 
suç getirmiştir. îş münasebeti dolayısiyle şahıs
ların sırrına vâkıf olan müessese ve teşekkül yet
kililerinin bu sırrı ifşası suçu filvaki Talât Oğuz 
arkadaşımız bu fıkrayı lüzumsuz bir tekrar şek
linde vasıflandırdılar; doğrudur. Ceza Kanunun
da böyle bir hüküm vardır, 189 ncu madde. Lâkin 
demin arz ettiğim sebeplerden dolayı Ceza Ka
nununun diğer maddelerini 33 ncü maddenin 
içine sokmaya imkân yoktur, tatbik edemeyiz. 
Bugün için eğer önergem "kabul edilmiyeeekse 
son fıkradaki müstakil suçu komisyonun benim
semesinde isabet vardır. Diğer taraftan Ceza Ka
nununun 189 ncu maddesi bu gibi bir sırrı ifşa-
suçunu bir hafta gibi bir ceza ile cezalandır
maktadır. .Halbuki madde bir ay olarak cezalan
dırmaktadır ki; ehemmiyetine binaen bu yüksek 
cezayı da isabetli görmekteyim. Fıkranın son 
bendinde hukuk terimlerimize açık bir aykırılık 
vardır. Memuriyetten mahrumiyet cezasını kap-
sıyan bu hüküm yalnız İktisadi Devlet Teşek
küllerine girebilmek değil Devlet hizmetine gire
bilmekten de mahrum kılmaktadır. Binaenaleyh, 
böyle bir ceza ile mahkûm edilen kimse bu mü
esseseye girmekten men edilmiyor. Yalnız, bilâ
kis bütün İktisadi Devlet Teşekküllerine girmek
ten menediliyor, ağır bir hüküm. Binaenaleyh 
buna açıklık vermek lâzım. Memuriyetten mu
vakkaten veya ceza miktarına mahrumiyet şek
linde bir açıklık verilmesi lâzımdır. Mevcut öner
gem, bütün bu mâruzâtımı fıkra fıkra hulâsa et-
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miş, toplamış bulunmaktadır. İltifatınıza 
mazhar olmasını hassaten istirham ederim. Uzun 
konuşmamdan dolayı affmızı rica ederim. 

BAŞKAN —. Sayın Bolak komisyon adına 
mı?. 

AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — Evet 
efendim komisyon adına, 

BAŞKAN — Komisyon adına buyurun Sa
yın Bolak. 

GEÇİCİ KARMA KOMİSYON ADINA AH
MET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — Tasarının 
Yüksek Heyetinizin gayreti ile daha mükemme
liyete ulaşacağına muhakkak nazarı ile bakıyoruz. 
Arkadaşların gayreti ile herhalde bu mükemmellik 
temin edilecektir. Sayın Giritlioğlu'nun sözleri 
arasında iştiraki mümkün olan hususlar çoktur. 
Bilhassa sözünün son kısmında söylediği müeb-
beden veya muvakkaten mahrumiyet cezasının 
tasrihinde komisyon olarak isabet görüyoruz, 
zühuldür, komisyon zühulüdür. Ancak gerek Girit
lioğlu'nun, gerek Sayın Talât Oğuz'un sözlerin
de katılmadığımız husus şudur : iktisadi Dev
let Teşekkülleri özel hukuk hükümlerine tabidir. 
Eğer bu ana hükmü muhafaza ederseniz iktisadi 
Devlet Teşekküllerinin mal ve paralarına karşı 
işlenmiş suçlarda özel hukuk hükümlerinin câri 
olması lâzımdır. Binaenaleyh âmme hizmetlerin
den mahrumiyet cezasını tesis edemezsiniz ve 
bunların sıralarına karşı işlenmiş suçlarda, se
netlerine, evraklarına karşı işlenmiş suçlarda, 
memurların evrak ve vesikalar üzerinde ika et
tiği suçların cezalanın tâyin edemezsiniz, özel 
hukuk hükümlerine tabiiyeti münhasıran onların 
idarelerindeki yumuşaklığı ve amaç maddelerin
deki yatırım kaynağının temin imkânını hazır
lamak mülâhazası ile vaz'ettikten sonra mahi
yetinde mündemiç âmme nakdini muhafazanın, 
siyaııetin birinci çaresini de, bunlara karşı işlen
miş suçlarda yeni hükümler şevkini düşünmek 
suretiyle ancak halledebileceksiniz. Meselâ, sır 
masuniyetine bir misal vereyim. Makina Kimya 
iktisadi Devlet Teşekkülünde yeni bir döküm 
hususiyeti tesbit edilmiştir, yeni bir döküme baş
lanılmıştır. içindeki nisbet de, müessesenin, te
şekkülün piyasadaki muvaffakiyetinin sırrıdır. 
Bunu bir ustabaşı bilir ve kullanmaktadır. Sa
yın Giritlioğlu'nun dediği gibi, çıkıp da bunu 

- rakip bir dökümhaneye satarsa bir hafta para 
cezası verir. Ama, o teşekkül bir dökümün for-
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mülünü tesbit etmek için 10 milyon mu harca
mıştır, bu mevzuubahis değildir. 

Yine bir misal : Bir dokuma tarzı tesbit edil
miştir, bir ustabaşı.bir dokuma tezgâhı hazırla
mıştır. Siz kendisine prodüktiviteyi, kârlılığı ve 
verimliliği artırdığı için ikramiye de vermişsi-
nizdir. Bakıyorsunuz, bu hususun patentini te
şekkül olarak almanız gerekirken, ertesi gün ra
kip bir müessesenin bunun patentini aldığını gö
rüyorsunuz. Burada hususi bir hükme ihtiyaç 
yok mudur? Çünkü,, nükte şudur : Meselâ şimdi 
îlhami Bey sual soruyor, îlhami Beyin parasını 
siyanet kaygusu var. îlhami Bey vergi verdi, ver
gileriyle paralar toplandı ve bir İktisadi Devlet 
Teşekkülü kuruldu, zararı oldu. îlhami Beyin bu 
varlığını muhafaza edelim, onun sırları satılma
sın, âmme nakdi heder olmasın, daha fazla yatı
rım kaynağı temin edilsin. Kârlılık ve verimlili
ğe gidilsin ve îlhami Bey, %1 kalkınma hızının 
sağlanması suretiyle daha az vergi versin. Bina
enaleyh, burada sırrın masuniyetini temin etmek 
lâzımdır. 

Şimdi Sayın Giritlioğlu der ki, maddede an
cak mallar tasrih edilmiştir. Zannederim bir zü
hul vardır. Teşekküllerle müesseselerin parala
rına, para hükmündeki evrak ve senetlerine ve 
diğer mallarına, bu mallar tâbirine menkul ve 
gayrimenkuller dâhildir. Paralar hükmüne, mil
lî paralar Türk parasının kıymetini koruma Ka
nunu içinde bütün paralar ve teşekkülün portfö
yünde bulunan veya teşekkülün kasasında 
bulunan ve Merkez Bankasında kabili te
dahül Türk parasının tahvili mümkün ec
nebi paralar dâhildir. O da partrimua-
nındadır. Eğer bir veznedar teşekkülün kasasın
dan on sterlin alıp kaçarsa Türk parası çalma
dı diye onu rahat mı bırakacaksınız1? Binaen
aleyh mücerret mallar terimi içinde teşekkülle
rin menfaatlerine siyanet mümkün değildir fik
rine iştirak etmemize imkân yoktur. Menkul, 
gayrimenkul mallar, zait paralar, zait evrak ve 
senetler, zait defterler, muhasebeye esas olacak 
defterlere hepsini ithal ettikten sonra, zannedi
yorum ki, teşekküllerin partimuanı dışında ka
lan her hangi bir nesneyi tesbit etmek mümkün 
değildir! Ama Sayın Fahir Giritlioğlu'nun hu en
dişelerinin istikbalde bâzı tatbikatçılar tarafın
dan da izhar edilmemesini teminen arz ederiz ki, 
bu maddede teşekküllerin nakitle ifadesi müm
kün veya gayrimümkün, menkul ve gayrimen-
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kul bütün malları ve hakları dâhildir ve bunla
ra karşı işlenmiş suçlar mütalâa edilmiştir; Dev
let malı olarak sayılmış ve bu suçlar mütalâa 
edilmiştir. 

Sayın Giritlioğlu, teşekküllerin umum mü
dürlerinin bu madde hükümleri içinde ticari 
kabiMyetsizliklerinin, eğer yanlış anlamamış-
sam, tecziyesine imkân olmadığı hususuna te
mas ettiler. Gerçekten öyledir. Prodüktiviteyi 
temin edememek Ceza Kanununun anladığı mâ
nada suç değildir, bir başarısızlıktır. Bu, umum 
müdürün başarısızlığıdır. Bu, o umum müdürü 
başarılı olması melhusiyetiyle tâyin eden Hü
kümetin başarısızlığıdır ve bunun iki türlü 
cezası vardır. Birincisi umum müdür işinden 
uzaklaştırılır. İkincisi o umum müdüre vazife 
veren siyasi heyet halkın nazarında küçük du
ruma düşer. Teşekküllerin umum müdürlerinin, 
bunun dışında kalan hareketleri mallara na-
kitlere, menkul ve gayrimenkul, hak ve alacak
larına karşı, ika ettiği suçlardır. Bu suçlar bu 
madde şümulü içinde mütalâa edilmiştir. Bi
naenaleyh, Sayın Giritlioğlu'nun bu hususta 
endişe etmemesi için arzı malûmat ettim. Mad
denin sonunda, biraz evvel de arz ettiğim gibi, 
müebbet veya muvakkat mahrumiyet hususu 
kayda şayandır. Ancak Sayın Ali Dizman'ın 
maddenin sonuna «verilir» kelimesi yerine hak
kı takdire terk olunur «verilebilir» hükmünün 
konulması teklifi ilk nazarda mülayim gibi gel
mektedir. Ancak bu hususu verilen takrirler
le birlikte ve sayın arkadaşlarımızla beraber 
bir defa daha müzakere edip bir redaksiyona 

' tabi tutmakta isabet vardır. Hak verdiğimiz 
hususlarda redaksiyonunu yapabilmemiz ic^n 
maddeyi gerialmamıza müsaade rica ederiz. 

. BAŞKAN •— Komisyon maddeyi verilen 
Önergeler karşısında tekrar bir redaksiyona 
tabi tutmak üzere geri istediğinden madde 
komisyona geriverilmiştir. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Bir şey soraca-
gım. 

BAŞKAN — Geldiği zaman sorarsınız, ko
misyon maddeyi geri istediği zaman madde ko
misyona geriverilir, Sayın Oğuz. Madde geri ge
lecek ve tekrar müzakere edilecektir. Nitekim 
32 nci madde yeniden tedvin edilmiş ve geri 
gönderilmiştir. 32 nci maddenin müzakeresine 
bakacağız. 5 nci fıkra eklenmiştir. Maddeyi 
eklenen fıkra ile yeniden okutuyorum. 
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Bir dakika, açık oylamalara katılmıyan ar

kadaşımız var mı? Varsa lütfen kulansınlar. 
Yazıyı okuyoruz. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
32 nci maddeye 5 nci fıkra olarak: 
«iktisadi Devlet Teşekkülleri genel müdür

leri ile müessese müdürlerinin veya görevlen
direcekleri kimselerin işçi Sigortaları Yöne
tim Kurulunda bulunmaları bu maddede ya
zılı hizmet yasağından sayılmaz». 

ilâvesini arz «ederim. 
Geçici Komisyon 

Sözcünü 
Nadir Yavuzkan 

BAŞKAN — Bu değişikliklere göre 32 nci 
maddeyi yeniden okuyoruz. 

Başka iş ve hizmet yasağı 
MADDE 32. — Teşekküllerin yönetim ku

rulu başkan ve üyeleriyle kadroya dâhil her 
çeşit idari ve teknik personeli başka hiçbir işle 
meşgul olamazlar, ücretsiz de olsa sürekli veya 
geçici hiçbir hizmet kabul edemezler. 

Yönetim kurulları başkan ve üyeleri yakar
daki yasaklardan başka çalıştıkları teşekkülle
rin faliyet konusuna giren mal ve hizmetlerin 
istihsal ve ticareti işlerini şahısları adına veya 
ortak olarak yapamazlar. 

Üniversite ve yüksek okullarda profesörlük 
ve öğretmenlik, orta dereceli okullaıda ve bu 
okullara bağlı birlik ve kurumlar tarafından 
açılacak kurslarda öğretmenlik, esas görevleri
ne halel gelmemesi ve yönetim kurulu ve yöne
tim komitesince uygun görülmesi şartiyle, bu 
maddede yazılı yasak hükmünün dışındadır. 

Bu kanuna tabi teşekküllerle bunlara bağlı 
müesseselerin, yönetim kurulu ve yönetim ko
mitesi üyeleri, genel müdürler ve müessese mü
dürleri dışında kalan her türlü memurları işti
rakin bulunduğu şehirde teşekkülün kifayetli 
memuru1 bulunmazsa bir başka yerdeki kifayetli 
personeli yönetim kurullarının muvafakatiyle, 
bu teşekküllerin iştiraklerinden yalnız birinin 
idare meclisinde, murakıplığında veya tasfiye 
memurluğunda bulunabilirler. Bunlara bu gö
revleri için iştirakçe verilecek ücret miktarı, 
yürürlükteki kanunların belirtiği sınırı aşı
yorsa fazlası ana teşekküle irat kaydedilir. 

iktisadi Devlet Teşekülleri G-enel müdür
leri ile müessese müdürlerinin veya görevlen-
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direcekleri kimselerin işçi Sigortaları Yöne
tim Kurulunda bulunmaları bu maddede ya
zılı hizmet yasağından sayılmaz. 

Bu madde hükümlerine aykırı hareket eden
lerin işlerine son verilir ve aykırı hareketin de
vam süresince teşekkülce ödenen her türlü öz
lük hakları iki kat olarak geni alınır,. 

BAŞKAN — Komisyondan yeniden gelen bu 
madde üzerinde söz istdyen var mı? Buyurun 
Sarıibrahiımoğlu. 

KEMAL SARllBRAHlMOĞLU (Adana) 
— Muhterem arkadaşlarım; bu maddenin 3 ncü 
bendinde avukatların da bu istisna hükmü içi
ne dâhil edilmesinde fayda ve zaruret vardır. 
Çünkü, üniversite ve yüksek okullardan profe
sörlük ve öğretmenlik, orta dereceli okullarda 
ve bu okullara bağlı birlikler ve kurumlar ta
rafından 'açılacak kurslarda öğretmenlik gibi 
vazifeler, Ibu idari vazifelerle bağdaşır. Kabul 
edildikten sonra avukatlığın (bağdaşır kabul 
edilmemesi hukuikî mütearifelere, hayat icapla
rına aykırıdır. Nitekim, Avukatlık Kanunun
da bu faaliyetlerle avukatlığın içtima edebile
ceği açıkça yazılı bulunmaktadır. 4 ııcü madde 
sarihtir. Bu itibarla 'bu 32 nci maddeye avukat
lığın yapılabileceği avukatlığın bu maddede 
bahis mevzuu faaliyet ve görevle içtima .edebi
leceği hususunu sarahaten belirtmek ve bunu 
ımaddeye ilâve etmekte büyük fayda vardır. 
Çünkü, malûmuâliniz, avukatlık bir disipline 
bağlıdır, barolar tarafından kontrol ve mura
kabe edilmektedir ve bu bir âmıme hizmetidir. 
Bu itibarla, avukatların bu hükme dâhil edil
mesi faydalı olacaktır ve aynı zamanda lüzumlu
dur. Avukatlık Kanununun açık hükmü mu
vacehesinde de (bu maddede bu hükmün bulun
mayışı bir noksanlık arz etmektedir. Bu itibar
la bu ciheti teklif ediyor ve Sayın Komisyon
dan bu hususu izah buyurmalarını istirham edi
yorum. Hürmetlerimle.. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, önergelerle 
birlikte yeniden redaksiyonunu yaptınız, gön
derdiniz, öylıyacaği'z. iŞimdi bunun için yeniden 
müzakere açtım. Sayın Sariibrahimoğlu bir 
önergeniz var mı idi? 

KEMAL SARİİBRAHİMOĞLU (Adana) 
— Şimdi vereceğim. 

BAŞKAN — Başlka söz istiyen arkadaş var 
mı? Yok. 32 nci madde hakkında bir önerge 
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verip de tatmin olmıyan arkadaşımız varsa ko
nuşsunlar. 

Sayın Komisyon . 
Agılk oylamaya katıkmyan iarkadiaşllarımız 

lütfen oylarını kullansınlar. 
GEÇlCl KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 

NADlR YAVUZKAN (Burdur) — Muhterem 
arkadaşlarım, avukatların ayrıca bu maddeye 
eklenmesine lüzum görülmemektedir. Çünkü, 
eğer avukat mukaveleli olarak çalışmakta ise, 
dışarıda vazife almasına manî bir hüküm yok
tur. Ama mukaveleli değiMe kadroya dâhilse 
o zaman, teşekkülün bünyesinde devaımilı olarak 
çalışması en doğru yoldur. . Bu bakımdan Sayın 
Kemal Sarıibrahimoğlu'nun telklifiinin kabul 
edilmemesini rica ediyoruz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Bir soru vardır. Buyurun Sa
yın Uyar. 

VELİ UYAR (Yozgat) — Avukatlar idare 
meclisi üyesi olabilecek mi? Yahut, idare mec
lisi üyesi avukatlık yapabilecek mi? 

GEÇİCİ KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 
NADİR YAVUZKAN (Devamla) — Hayır yapa-
mıyacak. 

VELİ UYAR (Yozgat) — O halde 3 ncü fık
rada profesörler vardır. 

GEÇİCİ KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 
NADİR YAVUZKAN (Devamla) — Yönetim 
kuruluna giren avukat eğer gerekli vasıfları ta
şıyorsa dışarıda avukatlık yapamryac'aktır. 
Ancak, mukaveleli olarak çalışan avukat varsa 
yönetim kurulunun dışında o zaman dışarılda 
görev alabilecektir. Ama kadroya dâhil ise o 
zaman dışarıda görev lalamıyacaktır. 

VELİ UYAR (Yozgat) — Efendim arz et
mek istediğim şu: Hukuk Fakültesindeki pro
fesör avukat, 3 ncü fıkra gereğince idare mec
lisine üye olabilecek midir, olamıyacak mıdır? 

GEÇİCİ KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 
NADİR YAVUZKAN (Burdur) — Yönetim ku
rulunda vazife lalmış bir profesör bu vazifesine 
halel gelmemek şartiyle yönetim ikurulu kara
rı ile dışarda vazife alabilir. Profesörlük ala
bilir. Avukatlık yapamaz. 

BAŞKAN — Komisyon isterlerse kendi 'ara
larında bu işe karar vermek için 32 nci ımald-
deyi geri istesin. 

Şahsınız adına Sayın Ahmet Aydın Bolak, 
buyurunuz. 
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AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) - -

Muhterem arkadaşlar; arkadaşlarımızın bazan 
oturdukları yerden sordukları sualler, tatbikat 
bakımından güçlüklere yol açabilecek çekişme^ 
lere yol açıyor. Çok Sayın Sarıibrahimoğlu da 
bilirler ki, bunlar avukatlık mesleği ile kabiU. 
telif olan işler Avukatlık Kanununda tasrih edi
len işlerdir. 

İktisadi Devlet Teşekkülleri meclisi idare
sinde, yönetim kurulunda avukat çalışabilir mi? 
Olur... Yazıhanesini kapatır, avukatlık mesleği
ni terk ederek bir bakanlığın, ilgili bakanlığın 
bir kolunda vazife görmek için kendisini Bakan
lar Kuruluna teklif eder, seçilir ve gider. Ken
disinin titri avukatlıktır. Ama Ahmet, veya 
Mehmettir ama artık büro ile hiçbir alâkası kal
mamıştır, gitmiştir. Yani avukatlık mesleği ile 
uğraşamaz. Bu bir. İkincisi ; üniversitede profe
sördür, hukuk profesörüdür ve aynı zamanda 
da avukatlık yapmaktadır. Neden?.. Üniversite
ler Kanununa göre tazminat almaktan sarfına
zar etmiştir. Bir yazıhane kurmuştur, çalışıyor. 
O kişi, yazıhanesini kapatırsa tazminat alır, Üni
versiteler Kanununa göre... Bu da malûm... İki. 

Üçüncüsü; bu maddede ne getirmişiz; yöne
tim kurulu üyeleri istisnaen hangi işleri yapabi
lir. Demek ki,, istisna, yönetim kurulu üyesi 
olan kişinin göreceği ek görevleridir, yoksa pro
fesörün göreceği ek görevler değildir. Madde 
gayet açık. 

Şimdi Sayın Uyar yerinden sual sorar da, 
«Üniversitedeki profesör yönetim kurulu âzası 
olursa avukatlık da yapabilir mi?» derse buna 
hayır denirse, hangisine hayır cevabı verildiği 
belli olmuyor. Gayet açık metin: Bir, yönetim 
Kuruluna tâyin edilen kişi hiçbir vazife yapa
maz, ana kaide bu! Bu kaidenin istisnası, an
cak şunları yapabilir: İçtimai fayda ile bir he
yet bunu tercih etmiş, Yüksek Heyetiniz de oy
ları ile iltifat ederse... İçtimai fayda düşüncesi 
ile böyle gelmiş. Ancak izah edebileceğim bir 
husus, Sayın İbrahimoğlu, Avukatlık Kanunu
nun menettiği hususlar. Avukatlar ancak ano
nim şirketlerin meclisi idarelerinde bulunurlar, 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin ücret ve tazmi
nat alan üyeleri olamazlar, başka bir hizmet 
göremezler. Binaenaleyh madde gayet vazıhtır. 
Sayın Veli Uyar arkadaşımızın da endişe etme
lerine mahal yoktur. Aslolan yönetim kurulu 
âzalığı, ondan sonra da ek görevdir; bu bir, 
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İkincisi; aslolan yönetim kurulu âzalığıdır. 

Ondan sonra muhafaza etmek istediği serbest 
meslek titrlerini muhafaza eder. Fakat serbest 
meslek faaliyetinde bulunamaz. Meselâ bir 
mimar yönetim kuruluna üye olur, mimardır, 
mimar Veli Uyar'dır, farz edelim. Fakat ser
best meslek faaliyetini yapamaz. Madde gayet 
açıktır, lütfediniz, bu haliyle kabul ediniz. 

VELÎ UYAR (Yozgat) — Teşekkür ederim, 
mimar yaptığınız için. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok... Değiştirge önergesini okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
32 nci madde hükmüne avukatların da dâhil 

edilmesini arz ve teklif ederim. 
Adana 

Kemal Sarıibrahimoğlu 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇICÎ KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 

NADİR YAVUZKAN (Burdur) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önerge
yi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde komisyonun sonradan 
tadil ettiği ve eklediği 5 nci fıkra ile birlikte 
kabul edilmiştir. 

İstisnalar ve saklı hükümler 
MADDE 34. — 1. Türkiye Cumhuriyeti 

Merkez Bankası bu kanun hükümlerine tabi de
ğildir. 

2. a) Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanu
nundan faydalanan gerçek ve tüzel kişilerle ku
rulan ortaklıklara ait kanun ve ana sözleşmeler 
ile, 

b) Petrol Kanunundan faydalanan tüzel 
kişiliği haiz ortaklıklara ait kanun ve ana söz
leşmeleriyle bunların faaliyet sahaları içinde 
kurulacakları veya iştirak edecekleri ortaklık
lara ait kanun ve ana sözleşmeler hükümleri 
saklıdır. 

BAŞKAN — Madde hakkında grup adına 
buyurun Coşkun Kırca. Oylamaya katı'lmıyan 
arkadaş var mı? Oylama işlemi bitmiştir. 

C H . P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA 
(İstanbul) — Muhterem arkadaşlarım, 34 ncü 
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maddenin 2 nci bendinde (a) fıkrasında «Ya
bancı sermayeyi teşvik Kanunun/dan faydala
nan gerçek ve tüzel kişilerle kurulan ortak
lıklara ait kanun ve ana sözleşmeler ile,» (b) 
fıkrasında «Petr*ol Kanunundan faydalanan tü
zel kişiliği haiz ortaklıklara ait kanun ve ana 
sözleşmeleri ile bunların faaliyet sahaları için
de kurulacakları veya iştirak edecekleri or
taklıklara ait kanun ve ana sözleşmeleri hü
kümleri saklıdır.»1 denmektedir. Bu hükmü iki 
bakımdan mahzurlu görüyoruz. Eğer bu hü
kümlerin başına «bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihte mevcut bulunan» kaydı konmadığı 
takdirde .İktisadi Devlet- Teşekküllerinin ve 
bunların müesseselerinin yabancı Türk özel ser
mayesi i'le, bun'dan sonra yani bu kanun çık
tıktan s'onra yapacakları ortaklıklar aleyhine, 
aynı teşekküllerin yabancı sermayeye istinaden 
gelen yabancı özel sermaye ile yapacakları or
taklıklar teşvik edilmiş olacaktır. Bizdeki ya
bancı sermaye mevzuatı gerçi yabancı sermaye
ye bâzı haklar tanınmakta ise de, bu haklar 
'Türkiye dâlhil'indeki faalliyetleri bakımından 
yabancı özel sermaye ile, Türk özel sermayesini 
birbirinden tefrik edici mahiyette değildir. 
^Türkiye dahilindeki faaliyetleri bakımından 
yabancı özel sermaye ile, Türk: özel sermayesi 
tamamiyle eşit (bir durumda olmalıdırlar. Bi
naenaleyh bu mahfuziyet hükmü ancak bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut bulu
nan ve bundan önce bu tarzda yapılmış bulu
nan ortaklıklara aidolma'lıdır. 

Petrol Kanunu hakkındaki kayıt için de 
aynı hususlar varittir. Kaldı ki, burada «Pet
rol Kanunundan faydalanan tüzel kişiliği haiz 
ortaklıkların faaliyet sahaları içinde kuracağı 
veya iştirak edecekleri ortaklıklara ait kanun 
ve sözleşmeler» denmektedir ki, bundan sonra, 
Petriol Kanunundan faydalanan ortaklıklar, bu 
kanun hükümleri dışında kalacak birtakım fa
aliyetlere girişmek istiyorlarsa bu P e t M Ka
nunundan faydalanan ortaklıklar Türkiye Pet
rolleri Anonim Ortaklığı gilbi, İktisadi Devlet 
'Teşekkülü olmayıp Kamu İktisadi Teşebbüsü 
vasfında bulundukları takdirde bunların ileri
de kendi başlarına kuracakları teşekküller, 
müesseseler veya yabancı veya özel sermaye 
ile iştirak halinde kuracakları teşekküllerin 
ihraz edecekleri statünün ne olacağını ileride 
maslahat icaplarına göre vâızıı kanun pekâlâ 
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temin edebilir. Bunların ileride şu veya bu 
şirket statüsü içinde kurulimalarmı ıger'çeklçş-
tirecefe kanunların çı'kmaisına bu kanun esasen 
mâni değildir. Binaenaleyh, istikbale muzaf 
bir mahfuziyet hükmün'e mahal olmasa gerek. 
!Bu itibarla biz yine Yeni Türkiye Partisi Grupu 
ile birlikte 'hazırladığımız talkrirde ikinci fıkra
nın şu sekilide tedvinini teklif ediyoruz: «Bu 
'kanun yürürlüğe girdiği tarihte me'veut bulu
nan Yabancı sermayeyi teşvik Kanunundan 
faydalan arak Türkiye'ye sermaye getirilmelc 
suretiyle ,gerçek ve tüzel (kişilerle kurulan or
taklıklara ait kanun ve ana sözleşmeler ile; 
Petrol Kanunundan faydalanan tüzel kişiliğe 
sahip ortaklıklara ait kanun ve ana sözleşme
ler hükümleri saklıdır.» 

BAŞKAN — Madde hakkında baş'ka söz is-
tiyen arkadaşımız var mı! Buyurun Sayın 
ismet Sezgin. 

A. P. GRUPU ADINA İSMET SEZGİN 
{Aydın) — Muhterem arkadaşlarım, Bayını 
Coşkun Kırca arkadaşımız, 34 ncü maddenin 
2 nci bendinin (a) fıkrasını «Ya'bancı sermayeyi 
teşvik Kanunundan faydalanan gerdek ve tü
zel kişilerle 'kurulan ortaklıklara ait kanun ve 
ana sözleşmelerin hükümlerinin saiklı bulun
ması» kaydının, bugüne 'kadar 'kurulmuş olan 
bu kabil müesseselere şâmil olmasını ifâde ett-
ti'leır. Biz şahsan o kanaatte değiliz. Grupumuz 
adına bu 'kanunu kritik öden değerli arkadaşım 
Sayın Sabit Ostaıan Avcı'nın da ifadelerine 
göre, biz Adalet Partisi Meclis Grupu olaralk 
Yabancı sermayeyi teişvik Kanunundan fayda-
lanaralk, gerçek ve tüzel kişilerle kurulan or
taklığa ait kanun ve ana közleşmeler hüküm
lerinin saiklı olmasını, bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihe kadar kurulan gerçek ve tüzel 
kişilerle, kurulan ortalMıklar için değil, bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra da ku
rulacak gerçek ve tüzel kişilere art ortaklıkları 
da bu kanunun kapsamı içine alınmasında fay
da mülâhaza etmekteyiz, istisnalar ve saklı 
hükümler mey anma alınan Yabanıcı sermayeyi' 
teşjviik Kanunundan faydalanarak gerçek ve tü
zel 'kişilerden 'kurulacak ortaklıklar, elbet'teki 
bu kanun kabul edildikten sonra da kurulabi
lecek ve bu kanunun kaıpsamı içine alınması 
îstenen hüküm bulgun için ıgerefctiği gibi yarın 
için de yeniden kurulacak Yabancı sermayeyi 
teşvik Kanunundan faydalanan gerçek özel ve 
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tüzel kişilerin ortaklıkların da şümulü içine 
alması gerekecelktir. Bu yürürlük, kanunun 
(kabulünden sonra da bu kabil ortaltlıikların 
kanunun bu bükm'ünden istifade etmesi, bu hü
küm gerekçesine ise bundan sonra kurulacak 
ortaklık için de aynı şeyin bulunacağı şeklin
de maddenin aynen kalmasında fayda olduğu* 
hu belirtmeSk isterim. Hürmetlerimle. 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Grup adı
na söz istiyorum. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi GrU* 
pu adına Sayın Coşkun Kırca buyurunuz. 

C. H. P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA 
(istanbul) — Muhterem arkadaşlarım, bu mad
de üzerinde sevgili arkadaşım ismet Sezgin ile 
olan ihtilâfımızın C. H. P. si ile Adalet Partisi 
arasında yabancı Özel sermaye taraftarlığı hu
susunda bir yarış teşkil etmemesi gerektiğine 
tkaaniim. Mevcut yabancı sermayeyi teşvik 
Kanununu O H. P. tasvibetmektedir. Yalnız 
buradaki mevzu tamamiyle farklı bir mevzudur. 
Bu kanunun 2 nci maddesinde mevzuubahsolan 
iktisadi Devlet Teşekkülleri sermayelerinin ya
rısından fazlası kamuya aidolan teşekküller
dir. Şimdi burada mahfuz tutulan şey nedir? 
Birtakım kamu İktisadi Devlet Teşekkülleri, biraz 
daha ileriyle gidelim kamu iktisâdi teşebbüsleri, 
yabancı özel sermaye ile bir araya gelmişler ve 
öyle kurumlar teşkil etmişlerdir ki, bu kurum
larda kamu sermayesi özel sermayenin üstün
dedir. Bu takdirde, bu kanuna göre eğer bu 
mahfuziyet hükümleri olmazsa o kurumların da 
İktisadi Devlet Teşekkülü sayılması gerekecek
tir. Mevcut bu teşekküllerin kuruluşunun ve 
kuruluş tarzının mazide dahi hatalı olduğuna 
inanıyoruz. Ama kurulmuş ana sözleşmeleri 
vardır, bunu mahfuz tutuyoruz. Bundan böy
le kamu sermayesinin yarıdan fazlasına iştirak
le yabancı özel sermaye ile teşekkül kurulma
sına kaideten muhalifiz. Bu demek değildir ki, 
kamu sermayesi ile yabancı özel sermaye bir ara
ya gelmesin; gelsin. Nasıl gelsin ? Bu kanunun 
2 nci maddesinin 2 nci fıkrasına göre gelsin. 
Yani kamu sermayesi özel sermaye ile bir ara
ya geldiği vakit eğer kamu sermayesi yarıdan 
fazlaya taşıyorsa behemehal iktisadi Devlet 
Teşekkülü olur. Yabancı özel sermaye bunu 
kabul etmiyeceği için yabancı özel sermaye ile 
kamu sermayesinin birleşmesi bahis mevzuu ol
duğu vakit bunu Devlet düşünsün ve gereki-
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yorsa "bu gibi iştiraklerinde yabancı özel serma
ye yarıdan fazla hisseye sahibolsun.. Söyledi
ğimiz bundan ibarettir. Yoksa kamu sermayesi 
yabancı özel sermaye ile hiçbir suretle birleş
mesin anlamına gelen bir söz bizim tarafımızdan 
sarf edilmiş değildir, bu hususu tasrih ederimi 
Ama bundan sonra yabancı özel sermaye gele
cek, kamu sermayesi, yabancı özel sermaye 
yarıdan az olduğu halde onunla birleşecek ve 
bunu İktisadi Devlet Teşekkülü saymamak yo-
liyle şu kanunun dışında namütenahi teşekkül 
kurulmasına cevaz verilecek... Bunu da bu re-
organisazyon prensibinin esasına muhalif telâk
ki ediyoruz. Binaenaleyh, maruzatımız bu çer
çeve içerisinde alınmak iktiza eder. Yoksa 
prensip itibariyle kamu sermayesi yabancı özel 
sermaye ile hiçbir suretle iştirak haline gelme
melidir gibi dogmatik bir hüküm serd etmiş de-
ğiliz* Gelecek ise bilâkis yabancı Özel serma
yeye o kurumun sermayesinden yarısından faz
lasını temin edecek şekilde gelmelidir gibi ayrı
ca zannediyorum ki, C, H. P. si bu gibi husus
lar karşısında ne kadar az dogmatik, ne kadar 
pragmatik olduğunu gösteren ve hattâ hayli li
beral görüşlere şu sahada - münhasıran bu sa
hada - yaklaşan bir görüşü savunmuş oluyoruz, 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Ahmet 
Aydın Bolak. 

GEÇİCİ KARMA KOMİSYON ADINA AH
MET AYDIN BOLAK (B-alıkesir) — Muhterem 
arkadaşlarım; Sayın Kırca ve Sayın Sezgin ar
kadaşlarımızın beyanlarına komisyon adına 
arzı cevabetmek isterim. 

Madde iki fıkradan ibarettir: Birinci fıkra
da T. C. Merkez Bankası istisna edildikten 
sonra; ikinci fıkrada iki bölümde Yabancı Ser
maye Kanunu ve Petrol Kanunu hükümlerin© 
atıf yapılmıştır. Şimdi, yabancı sermayeyi teş
vik Kanunundan faydalanan gerçek ve tüzel 
kişilerle kurulan ortaklıklara ait kanun ve 
ana sözleşmelerin hükümleri mahfuz tutulmuş-
tuı. 

Malûmları olduğu üzere, yabancı sermaye
yi teşvik Kanununda bir kişinin veya tüzel bir 
kişiliğin yani şahsiyeti hükmüyenin istifade 
edebilmesi için Türkiye'de Türk Hükümeti adı
na faaliyette bulunan yabancı sermaye komi
tesinden yatırım müsaadesi almış olması lâ
zımdır. Yatırım müsaadesi lalmadan ithal edi-
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len sermaye yabancı sermaye muamelesi gör
mez. Yatırm müsaadesi alabilmek için yani 
Türkiye'de yabancı sermaye muamelesi göre
bilmesi, mevcut, mütehassıl kârlarını transfer 
edebilmesi ve teminat altına alabilmesi için 
ise, bu komite yapılacak yatırımın Türk ekono
misine yararlı olup olmıyacağmı, müteşebbisin 
ciddî teşebbüs fikrine sahibolup olmadığını, var
lığının bulunup bulunmadığını ariz ve tamik 
tetkik eder ve neticede kendisine müracaatle-
ri hududu içinde yatırım müsaadesi verir. Şim
di müsaadenin temin ettiği transfer mazhari
yetleri yani «Türkiye'de kazan ve kazancını 
kendi paranla götür» hakkı, müracaat eden ki
şinindir. îster hakiki şahıs olsun, isterse hük
mi şahıs olsun, bu kişinin hakları Yabancı Ser
mayeyi Teşvik Kanununun 10 ncu maddesinde 
mahfuzdur. Bu hüküm de teminat altına alın
mıştır. Bu maddenin fıkrası ile sevk edilen hü
küm, yabancı sermaye sahiplerinin, Yabancı 
Sermayeyi Teşvik Kanununun 10 ncu madde
siyle teminat altına alman haklarının telif ve 
tarsini maksadiyle sevk edilmiştir. Bu haklar 
mahfuzdur. Yatırım komitesi, ecnebi sermaye 
komitesinin verdiği yatırım müsaadesinin hu
dutları içindedir. Zaman zaman da hükümet
lerin karşılıklı anlaşmaları içindedir. Mese
lâ bir tanesi - Bütçe Karma Komisyonu azala
rı da bilirler - Alman Hükümeti Türkiye'de ya
tırım yapan Alman vatandaşlarının Türkiye'
de mütehassıl kârlarının transferini Hükümet 
olarak garanti etmiştir. 10 ncu maddeye müte
nazır bir hükümdür. Bir andlaşma hükmüdür. 
Zaman zaman hükümetler birbirleıi hudutla-
ıı içinde yatırım yapan sermaye sahipleri
nin haklarını böylece kanun ve muahedelerle 
tarsin ederler. Madde de böyle bir kişi olacaktır. 
Yani Yabancı Sermaye Komitesinin yatırım mü
saadesi verdiği gerçek ve tüzel bir kişi olacak 
ve bu kişi ile kurulacak bir ortaklık olacaktır. 
Bu ortaklığa ait bir kanun bulunacak veya söz
leşme bulunacaktır. Bunun hükmü saklıdır. Ka
nun Ereğli Demir - Çeliğin Kanunudur. Nitekim -
Ereğli Demir - Çeliğin Kanunu anlaşma haline 
de inkilâb etmiştir. Hususi kanununda bu mües
sesenin sureti katiyede İktisadi Devlet Teşekkü
lü hükmüne tabi olmıyacağı tasrih edilmiştir. 
Bununla da yetinmemiş anlaşma haline gelmiş
tir. O tarihte Sayın Kırca arkadaşımızın ve be
nim de mensubu bulunduğumuz grup bunun sü-
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ratle tasdikinin millî menfaatlere uygunluğu 
sebebiyle bu anlaşmanın tasdikine dair Kanuna 
müspet rey vermiştir. Şimdi bu kişiyle bir or
taklık kurulur, acaba bu ortaklık kimin ile ku
rulur? Madde fıkra iktisadi Devlet Teşekkülle
ri ve iştirakleriyle ilgili Kanunda sevk edildiği
ne göre burada mevzuubahis ortaklık İktisadi 
Devlet Teşekkülleri ve iştirakleriyle yabancı ser
maye komitesinden yatırım müsaadesi almış tü
zel kişiler arasından kurulafı ortaklıktır. 

Meselâ, Etibankm yaptığı elektro - metalürji 
sanayiine ait Sözleşme... Bu sözleşme ile Etibank 
yabancı sermaye ile iştirak haline girmiş ve bin 
tesis kurmuştur. Şimdi 2 nci maddenin ikinci 
fıkranın (a) bendi doğrudan doğruya bu kabîl 
kanunların ve ortaklıklara ait Sözleşmenin mah-
fuziyeti hükmünü sevk etmektedir. Zannederim 
ki, bu mahfuziyetin temininde ve tarsininde 
Meclisin Heyeti Umumiyesi Komisyonumuzla ay
nı fikrî istikamette olacaktır. Mukaveleler ve ka
nunlar hükümleri mahfuz kalacaktır. 

Şimdi burada ikinci nokta, ikinci adını, bu 
tarihten sonra yani bu kanunun meriyete gir
mesinden sonra ecnebi sermayesi ile ecnebi ser
maye sahibi olup Türkiye'de yatırım müsaadesi 
almış olan gerçek ve tüzel kişilerle kurulacak 
ortaklıklara ait sözleşmeler hükümleri de mah
fuz mudur 1 Burada mahfuziyet hükmünden 
bahsedilmez. Çünkü mahfuziyeti istikbale, teş
mil edemezsiniz. 

C. H. P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA 
(tstanbul) — Biz de bunuı istiyoruz Sayın Söz
cü. 

GEÇİCİ KARMA KOMİSYON ADINA AH
MET AYDIN BOL AK (Devamla) — Madde 1. 
Ancak, eğer bir kanun hükmü sevk etmişseniz şu 
kanun hükmü saklıdır. Yani bu maddenin bu fık
rasından istiane ile yabancı sermaye ile ve yatı
rım müsaadesi almış olan kişi ile bir ortaklığa 
ait kanun sevk etmiş olunursa İktisadi Devlet Te
şekkülleri olma mecburiyeti yoktur. Bunun için 
Çerçeve Kanununa hüküm koymaya lüzum var
dır, Sayın Kırca. Eğer ruhsat hükmünü vermez
seniz Yüksek Meclis yarın bunun İktisadi Dev
let Teşekkülü olma mecburiyetini kendisine çer
çeve Kanuniyle tahmil edildiğini sarahatle l)eyan 
edebilir. 

Şimdi maddenin ikinci fıkrasının b bendine 
gelince : Burada şu vuzuha ulaşmakta fayda var
dır. «Petrol Kanunundan faydalanan tüzel kişi-
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ligi haiz ortaklıklara ait kanun ve ana sözleşme
leriyle bunların faaliyet sahaları içinde kura
cakları veya iştirak edecekleri ortaklara ait kanun 
ve ana sözleşmeler hükümleri saklıdır.» Şimdi 
Petrol Kanunumuz Türkiye millî petrol kaynak
larının hususi teşebbüs eliyle ve şahsiyeti hükmîi-
yeler vasıtasiyle değerlendirilmesini öngörmüş
tür. Evvelâ Türkiye'de petrol kaynakları hususi 
teşebbüs eliyle değerlendirilecektir. Türkiye Pet
rolleri Anonim Ortaklığı aynı kanunun 121 nci 
maddesinde sevk edilen hükümler sebebiyle ve 
6327 sayılı Kanunla kurulmuş olan bir anonim or
taklıktır. Bu kanundan faydalanan gerçek ve tü
zel kişiliği haiz ortaklıklara ait kanun hükümleri 
saklıdır. Yani Türkiye Petrolleri Anonim Ortak
lığının İktisadi Devlet Teşekkülü hükmünden sa
yılmaması hakkında bir ruhsat hükmüdür. Bu ev
velden bir zarurettir. Bu bir, 

İkincisi; bunlara ait ana sözleşmeler saklıdır. 
Niçin?. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının 
İzmit Rafinerisinin kurulması için Caltex Şirke
ti ile yaptığı Sözleşme ve Türk Hükümetinin ak
dettiği «Proces Verbal» hükmü saklıdır. Binaen
aleyh İPRAŞ İktisadi Devlet Teşekkülü değildir. 
Madde 1. değil de 2, «Bunların faaliyet sahaları 
içinde kuracakları ortaklıklar hükümleri saklıdır.» 
Kuracakları kelimesiyle istikbale muzaf bir hü
küm sevk edilmiştir. Bununla plânın öngörmüş 
olduğu, Türk Petrolleri ile Petrol Ofisinin patri-
muvan birliği yaparak Türkiye'de millî petrolü 
tevzi etmek üzere bir tevzi şebekesi kurulması hu
susundaki hükmün gerçekleştirilmesi düşünül
müştür. Böylece eğer Hükümet kendi siyasi mesu
liyeti içerisinde Petrol Ofisinin rcorganiza.vyonu-
nu tamamlar ve bunun İktisadi Devlet Teşekkülü 
olmasında içtimai ve iktisadi fayda görürse ve ta
sarıyı bu istikamette sevk ederse Türkiye'de Pet
rol Ofisin İktisadi Devlet Teşekkülü olarak orga
nizasyonu mümkün olacaktır. Yine bu fıkra ile 
Türkiye'de Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklı
ğının kendi faaliyet sahası içinde kalıp Petrol 
Kanunu hudutları dışında bulunan petrol - kim
ya mevzuunda ortaklıklar kurması veya ortaklık
lara iştirak etmesi hükmü mümkün olacak ve bu 
gibi teşekküller ancak Kamu İktisadi Teşebbüsü 
olarak Anayasanın 127 nci maddesinin sınırları 
içinde bulunacak. Fakat İktisadi Devlet Teşekkü
lü olarak bu kanun çerçevesi dçine ithal edilmi-
yecektir. Zannediyorum ki, bu mâruzâtımla (a) ve 
(b) bendleri üzerindeki tereddütleri izale etmiş 
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bulunuyorum. Maddenin bu şekliyle kabul edil
mesini komisyon adına istirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bolak, ayrılmayınız, Sa
yın Sezgin sual soracaklar. Buyurunuz Sayın Sez
gin sorunuz. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Vazgeçtim efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Kırca. 
C. H. P. GRUPU ADINA COŞKUN KİRCA 

(istanbul) — Komisyon adına konuşan .Aydın 
Bolak arkadaşım, bendeki tereddüdü izale etmek 
şöyle dursun, bu maddenin lüzumlu olup olmadığı 
hakkında ve ayrıca prensip itibariyle tereddüt
ler uyandırdılar. Sebebi; kendileri diyorlar ki, 
eğer böyle bir mahfuziyet hükmüne istikbale mu-
zaf olarak dahi ihtiyaç görmediğimiz takdirde 
yabancı sermayeye veya Petrol Kanununa göre 
ne kadar yeni teşekkül kurulursa otomatikman 
şu kanunun hükmüne dâhil olur diyor. Hayır 
efendim, ikinci maddeyi aynen okuyalım : 

«İktisadi Devlet Teşekkülleri sermayelerinin 
yarısından fazlası ayrı ayrı veya birlikte Devlete, 
katma bütçeli idarelere, iktisadi Devlet Teşekkül
lerine aidolup, iktisadi alanda ticari esaslara göre 
faaliyet göstermek üzere kurulan teşekküllerdir» 
demiyor. Kanun, «Kurulan veya kuruluş kanun
larında bu kanuna tabi olacağı belirtilen teşek
küllerdir» diyor. Binaenaleyh, bir vâzıı kanun, 
özel kanun çıkartmak yolu ile daima şu kurulan 
teşekkül şuı kanuna tâbi değildir demek hakkına 
sahip bulunduğuna göre, ve meselâ bahsettikleri 
Ereğli Dimer ve Çelik işletmesi böyle bir özel 
kanuna i-tinadettiiği ve bir umumi kanun evvelce 
mevcudolan özel kanunu dahi tadil edem iveceği 
için esasen bu kanun hükümlerine tabi tutulmaz 
zannediyor. Tamam mı, değil mi?. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA AHME T AY
DIN BOLAK (Balıkesir) — Hayır efendim ta
mam değil. 

C. H. P. ADINA COŞKUN KIRCA (Devam
la) — Bilmiyorum, eğer ben özel kanunla umu
mi kanun arasındaki münasebetlev hakkında 
bir parçacık bir şey biliyorsam bunun ifade et
tiği mâna budur.. Ereğli Demir ve Çelik birta
kım anlaşmalar ve bir özel kanunla kurulmuş
tur. Bu özel kanunda bunun sermayesinin yüzde 
50 den fazlası Devlete aidolduğu zamanda dahi 
bunun özel teşebbüs sayılacağı açıkça ifade edil
mektedir. Bu bir özel kanundur, bu özel kanun 
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hükmü bu kanun çıkarılınca tadil edilmiş olmaz. 
Çünkü, bu" kanun bir umumi kanundur, özel ka
nunlar umumi kanunlarla tadil edilmez, özel 
kanunlar umumi kanunlarla tadil edilmez, özel 
kanunlar ancak özel kanunlarla tadil edilir. 
Şimdi kaldı ki, (Yabancı Sermayeyi Teşvik Ka
nunundan faydalanan) dediğimiz zaman bunun 
içine Ereğli Demir - Çeliği koymuş olmuyorsu
nuz. Çünkü Ereğli Demir - Çelik işletmesi Ya
bancı Sermayeyi TSşvik Kanununa ilâveten bir
çok hak ve imtiyazlardan faydalanacağı özel 
kanunda ayrıca belirtilmiş olan bir teşekküldür. 
Eğer onu zikretmek ihtiyacını hissediyorsanız, 
Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunundan gayri o 
özel kanunları hükümlerini numaralarını bura
da tasrih etmemize ihtiyaç vardır. Şimdi ileride 
Devlet Petrol Ofisi şu veya bu şekilde düşünür, 
bir tevzi şebekesi kurar, Petrol Kanunundan 
faydalandırır veya faydalandırmaz. Ne yapar, 
bunun için ne yapmak iktiza eder? Devletin bu
nun için bir kanun getirmesi iktiza eder. Şimdi 
getirilecek olan kanunda kurulacak olan teşek
küller şu çerçeve kanununa tabi değildir, den
diği anda vâzıı kanuna illâki tabidir, dedirte
cek olan bir mecburiyet, Anayasadan doğan bir 
mecburiyet var mıdır ? Nereden çıkıyor bu mec
buriyet? Binaenaleyh hiçbir surette bir istisna 
hükmü sevk ederken ne vâzıı kanunu ne Hükü
meti ne alalıtlak Devleti ileride takibedilecek 
siyaset şayet böyle olursa, bir mahfuziyet hük
mü sevk edelim diye kanunlarda hüküm tedvin 
etmek caiz değildir. Böyle bir ihtiyaç hâsıl ol
duğu takdirde özel kanunla buraya gelip ve 
Meclis bu özel kanunu tetkik eder, gereken ka
rarları hakkı hükümran işine dayanarak verir 
ve olur biter. Kendisi de ifade etti Aydın Bolak 
arkadaşımız, mahfuziyetten ancak maziye müta-
allik olarak bahsedilir dedi. Evet ama mahfuzi
yetten, benim anladığım kadarı, hukukta sade
ce maziye mütaallik olarak bahsedilmez. Birta
kım hususların birtakım kurumların, kişilerin 
bir kanunun hükmüne tabi olmadığını ifadelet
mek istendiği zaman, bu tabi1 olmayış keyfiyeti 
ister maziden mütevellit, maziden gelmiş mük
tesep haklara mütaallik olsun, ister istikbale 
mütaallik bulunsun, buna mahfuziyet hükmü 
denir. 

Şimdi efendim, özel kanunların hükümleri 
umumi kanunlar çerçevesi içinde zaten tadil edi
lemez, zaten mahfuzdur. Ayrıca bir sarahat ge-
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tirmek istiyorsunuz, neden, çünkü bâzı sözleş
meler vardır ki, bunlar özel kanunlara da tabi 
değildir. Meselâ, Sümerbank tutmuş, bir yaban
cı sermaye ile anlaşmış ve bir sözleşme yapa
rak ortaklık kurmuş. Yabancı sermayenin bu
radaki ortaklık payı % 50 nin altında. Şu hal
de burada bir özel kanun olmadığı, sadece bir 
ana sözleşme olduğu için bu kanun hükümleri 
içine girecek. Girmesin, bunu kabul ediyoruz, 
ama, bugün mevcut bir durum olduğu için, bir 
müktesep hak olduğu için kabul ediyoruz. Ko
misyon lütfen bunu açıkça izah buyursun. Bun
dan sonra Kamu, İktisadi Devlet - Teşekküllerinin 
yabancı özel sermayesiyle veya Türk özel sermaye
siyle iştirak haline gelirken bu iştiraklerde kamu 
sermayesinin % 50 sinden fazlasının bulunması
nı siyaset olarak uygun görüyorlar mı? Biz uy
gun görmüyoruz. Bu doğru bir siyaset değildir. 
Bundan böyle Kamu iktisadi Devlet Teşebbüs
leri yabancı özel sermaye ile birleştikleri1 zaman, 
yabancı özel sermayenin bir İktisadi Devlet Te
şekkülünün tabi olacağı kayıtlara tabi olmak is-
temiyeceği pek tabiî olduğuna göre, daha ev
velden bu İktisadi Devlet Teşebbüsleri akılları
nı başlarına alsınlar diyoruz. Ve yabancı özel 
sermaye ile iştirak yapsınlar ama iştirak yapa
cakları zaman yabancı özel sermayenin hissesi 
% 50 nin üzerinde olsun, diyoruz. Hayır ol
masın; öyle bir mahfuziyet hükmü sevk edelim 
ki, bu-siyaset dahi aşılabilsin. Bunun aleyhta
rıyız efendim. 

Ama mevcut müktesep hakların da korun
masına taraftarız. İleride tevzi şebekesi kurüla-
cakmış. Tevzi şebekesi kuracakları zaman bu
nun alacağı şekil iktisadi Devlet Teşekkülü mü 
olur? Yoksa Anonim şirket mi olur? T. Petrol
leri Anonim Ortaklığı gibi bütün bunları müsa
ade buyursunlar da. böylesine umumi bir hü
küm serd edip de şimdiden âlemi bağlamak ye
rine o zaman Yüksek Meclis ariz ve amik tetkik 
etsin, teferruatlı olarak karar versin. Bizim söy
lediğimiz şey bundan ibarettir. Ayrıca bu ko
nuda Hükümetin görüşünü de öğrenmek istiyo
ruz. Efendim. 

BAŞKAN — Sayın Aydm Bolak, Komisyon 
adına mı ? Buyrun. 

GEÇİCİ KARMA KOMİSYON ADTNA AH
MET AYDİN BOLAK (Balıkesir) — Olumsuz 
çekişme tâbirini çok beğendiğim için, olumsuz: 
çekişmeye girmek istemem. Yalnız Sayın Kırca, 
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Komisyona bir sual tevcihinde bulundu: Bade
ma, komisyon ecnebi sermaye ile yapılacak or
taklıklarda kamu nakdinin yüzde 50 den az olma
sı veya fazla olması hususunda hangi siyasi tercihi 
tesbit ediyor, komisyon bunu açıklasın dedi affmı-
zı istirham ederim, komisyon bir siyasi heyet değil
dir, Yüksek Heyetiniz adına bir kanun tasarısını 
müzakere etmiştir, Hükümetten gelen metin üze
rinde gerekli tadili ve lüzumu tesbit etmiştir. 
Bendeniz Hükümet mesuliyetini deruhde etmiş 
bir kimse olsaydım ve bir yabancı sermaye ile 
bir ortaklık pazarlığı ve müzakeresi içinde ol
saydım, bu sual bana tevcih edilebilirdi. Ben de 
Hükümet başkanı olarak bu siyasi tercihe ce
vap verirdim. Ama şahsım adma komisyon adı
na bir siyasi tercihi cevaplandırmam mümkün 
değildir. 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Siyasi ter
cih nedir? 

GEÇlCl KARMA KOMİSYON ADINA 
AHMET AYDIN BOLAK (Devamla) — Si
yasi tercihden maksat Sayın Kırca çok 
iyi bilirsin ki ; siyaset adamlarının icra
daki tercihleridir. Milletvekillerinin rey ve
rirken yaptıkları tercih de teşriî tercihlerdendir. 
Teşriî tercih, muayyen bir siyasi fikre ve prog
rama dayanır. Ama bir komisyondan «siya
si tercihin nedir» diye bir sual sorulmaz. 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Seninle onu 
da konuşuruz. 

GEÇİCİ KARMA KOMİSYON ADINA AH
MET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — Şimdi 
olumsuz bir çekişmeye giriyoruz. Af finizi istir
ham ederiz komisyon adına. 

Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunundan fay
dalanan tüzel kişiliği ile veya gerçek kişilerle 
kurulan ortaklıklar mahfuzdur demiştim. 

Niçin demiştim? Hükümet madde sevk et
miştir. Sevk ettiği maddede yabancı sermayeyi 
teşvik ve petrol Kanunundan faydalanan ger
çek ve tüzel kişilerle kurulan ortaklıklara ait 
kanun ve sözleşmelerin hükümleri saklıdır», de
miştim. Sayın Kırca, der ki, grupu adına, «Hü
kümetin de fikrini öğrenmek isteriz.» Hüküme
tin fikri tasarıda da pek açıktır. Maddenin 
ikinci fıkrasında: Yabancı sermayeyi teşvik 
ve petrol kanunundan faydalanan gerçek ve tü
zel kişilerle kurulan ortaklıklara ait kanun 
sözlemeler hükümlerinin mahfuziyeti yolunda-
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ki, siyasi tercihini Hükümet yapmış, metne ge
çirmiş, getirmiştir komisyona. 

Şimdi Hükümetten sorduk; «Vazifeniz ola
rak, bununla neyi kasıt ediyorsunuz?» «Bunun
la Ereğli Demir Çeliği kasıt ediyorum. Ereğli 
Demir - Çelik'in hususi kanunu var. Bununla 
metalürjiyi kasıt ediyorum.» Bununla Jbirtakım 
ortaklıkları, kurulması muhtemel veya mevcut 
ortaklıkları kasdediyor ve bununla ' yabancı 
sermayeyi teşvik Kanununun onuncu madde
sinde himaye altına alınmış yabancı sermaye
nin, bir milletin teminata bağlanmasını, millet 
adına yabancı sermayeyi teminat altına almak 
istemiyor. Yalnız akdettiğimiz mukavelelerin 
hükümlerini yerine getirmek istiyor. 

Şimdi burada komisyon olarak düşündüğü
müz, şu olmuştur: Siz yabancı sermayeyi teş
vik Kanunundan faydalanan özel sermaye hak
kında koyduğunuz kanunların mahfuziyetini mi 
istiyorsunuz, yoksa her ikisini memzucen mi 
mütalâa ediyorsunuz? Petrol Kanunu ile; her 
ikisinin münferiden mütalâasında isabet- olur. 
öyleyse demişiz, birinci fıkra olarak (a) fıkra
sında kurulan ortaklıklara ait kanun ve ana söz
leşmelere ait hükümler saklıdır» demişiz. Niçin 
demişiz? 

Coşkun Kırca arkadaşım «Bunu mahfuz tut
maya ne lüzum vardır?» der. Mademki Teşriî 
Meclis, Hükümranı Milliye sahibolan meclis her 
kanunda mahfuz tutabilir veya mahfuziyeti lâğ
vedebilir. Ne lüzum var, buna? Ana kanunlar 
hususi kanunları tadil etmez hususi kanunlar; 
hususi kanunlarla tadil edilir. Binaenaleyh bu
raya niçin koydunuz bunu?» diyorlar. Burada 
komisyonun düşüncesi burada şudur: Bu bir çer
çeve - direktif kanunudur. Çerçeve ve direktif 
kanunlarında teşriî heyetle» icrai heyetlere bir 
takım direktifler verirler? Nitekim bu direktif
ler zımmmda sonuna geçici madde 5 de bir ko
misyon kurmuşsunuz: Reorganizasyon Komis
yonu Reorganizasyon Komisyonuna 3 sene müd
detle vazife vermişsiniz, teker teker tetkik et 
demişsiniz ve her ilgili bakanlığa şu çerçeve ka
nunu içinde her teşekkülün kuruluş kanununun 
tasarısını hazırla ve Hükümete sevk et demişsi
niz. Hükümet mekanizması olarak siyasi ter
cihlerini yaparken kanunlarını hazırla, şu temel 
çatıya ve şu temel kanuna göre bütün kuruluş 
kanunlarını hazırlarken Türkiye Petrolleri A. Or
taklığının bir iktisadi Devlet Teşekkülü olmadı-
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ğmı unutma demişsiniz. îpraş'in bir İktisadi 
Devlet Teşekkülü olmadığını unutma demişsiniz. 
Ereğli Demir - Çelik Fabrikasının bir İktisadi 
Devlet Teşekkülü olmadığını unutma demişsiniz. 
Ve bununla metalürji sanayiine ait özel mukave
leni unutma demişsiniz. Ve bu çerçeve kanunu 
içerisinde kal, buna riayet et, bu riayet hudud-
ları içinde bana kanun tasarıları hazırla getir 
demişsiniz. 

Hükümet siyasi tercihlerini komisyonumu
za sevk ettiği madde ile yapmış, komisyonumuz, 
sevk edilen ibu madde üzerinde ancak Hükü
meti icbarla Petrol Ofisi mevzuunda, sarih be-
yan'da bulunması mecburiyetini tahmil gübi bir 
gayret içinde... Sayın Kırca bütün hayretin'ize 
rağmen bu Petrtol Ofi'si mevzuu uzun 'boylu tar
tışmıştır. Bunu beyan ile nihayet maddenin 
(b) fıkrasının «'kuruluş alanları tabirini kul
lanılarak Petrol Kanunununda da dışına çıkıp 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının Kuru
luş Kanununda kendisine mevdu vazifelerden 
olan tevziatcılık vazifesinin Petrol Ofisiyle bir
likte yapıl'ması 'Ihalin'de dahi kendisinin İktisadi 
Devlet Teşekkülü sayılmamasını teminen bu 
fıkrayı IbÖylece kaleme almıştır. Tetkik buyu
racak olursanız görürsünüz, Türkiye Petrol
leri Anonim Ortaklığının vazifelerinden bir ta
nesi de tevdiatcı'lı'ktır ve o bunun kuraluş ala
nı içine ıgiren bir görevdir. Petrol • Kanunu 
alanına giren bir 'görevi değildir ve 'belgelden 
de doğmaz. 

Komisyon adına mâruzâtım bu kadardır. 
Tasrih ettim, özür dilerim. 

BAŞKAN — Sayın Sezfgin buyurun, . grup 
adma. 

A. P. GRUBU ADINA İSMET SEZGİN 
(Aydın) — Muhterem arkadaş!arım. C. H. P. 
Mec'lüs G-rupu adına konuşan Sayın öoışkun Kır
ca arkadaışımız ya'barucı sermayenin aleyhinde 
(bulunmadıklarını li'fade ettiler. (Biz bundan sa
dece memnun oluruz ve mazi'deki kuruluş ka
nununun münakaşasını yapma 'yerinin buram 
olmadığına da kaaniiz. Sayın Kırca arkadaşı
mız anlayalbiıldiğümizcesine ifadelerinde: «Ya
bancı sermaye 2 nci madd'enin 1 nci fıkrasına 
uygun olarak geldiği takdirlde iktisadi Dev
let Teşekkülü olarak çalışmak ztorunluğunda-
dır» deldiler. Yani yabancı sermaye % 49, Dev
let sermayesi % 51 olduğu takdirlde, Sayın Kır
ca arkadaşımıızm ifade ettiklerine göre, bu te-
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şe'kkül îktisadi Devlet Teşekkülü olarak çalış
mak mecburiyetindedir. Ne zaman yabancı 
özel sermaye iktisadi Devlet Teşekkülü olarak 
çalışmıyaıeaJktır? Sayın Coşkun Kırca'nın tek
lifine göre % 51 finden fazlası yabancı özel ser
maye olduğu takdirde yabancı özel (sermaye 
Türkiye'de iktisadi Devlet Teşekkülleri hü
kümleri içinde çalışmıyacak, normal şekillerde, 
Yabancı sermayeyi teşvik Kanunu hükümlerine 
göre -çalışacak. Şimdi Sayın Kırca arkadaşımı
zın, Sayın C. H. P. nin yabancı sermayenin 
'aleyhinde bulunmadığını ifa'de etmiş olmaları
na rağmen, bu hükmü getirmek suretiyle ya
bancı sermayenin memleketimize gelişini önle
yici hükümleri 'bizzat getirmiş 'bulunuyorlar. 
Nasıl? Sayın Kırca arkadaşımız 'buyuruyor ki, 
ey yalbaneı sermaye, sen Türkiye'ye geleceksin, 
•kendi n'ormal sekilinde kendi inisiyatifinde ça-
'lışalbillmen, îktisadi Devlet Teşekkülleri bün
yesi içerisinden çıkabilmen için senin getire
ceğin sermayenin % 50 den fazla olması ica-
beder. Eğer % 49 getirirseniz kabul etmliy'o-
ruz niçin? 'Sayın Coşkun Kırca kaibul etmiıy'or! 
iktisadi Devlet Teşekkülü şeklin'de çalışısın di
yeceklerdir. Niçin 34 ııcü maddenin 2 nci beıı-
d'inlde Yabancı sermayeyi teşvilk Kanunundan 
faydalanan gerçek ve tüzel kişilerle kurulan 
örlta'klıklara alit ana sö'zleş'm'eıl'erin saklı oldu
ğunu söylüyoruz? Bunların iktisadi Devlet 
Teşekkülü şeklinde ve 'onun mahiyetinde değil 
bir anonim şirketi mahiyeltinide dalha larj ve da
ha inisiyatifini elinde tutabilen ve suples vere
bilecek şekilde çalışmalarına daha rahatlıkla 
çalışabilecek şdkilde çalışmasını teminen Hükü
met bu ma'ddeyi vaz'etmiştir. 

Şimdi eğer Kırca arkadaşımızın dedikleri 
gibi, yalbaneı sermaye % 49 olduğu tkadirde, 
îktisadi Devlet Teşekkülü şeklinde çalışmak 
mecburiyetinde kalacağı cihetle yalbaneı ser
maye Türkiye'ye gelmek istemeyecektir. Çün
kü İktisadi Devlet Teşekkülü olmanın mey
dana getirdiği birtakım kısıtlayıcı hükümlerle 
karşı - karşıya gelecek ve îktisadi Devlet Te-

< şekkülü içersinde daha geniş ve daha rahat 
çalışma imkânını hulamıyacağı cihetle Türki
ye'ye sermaye celbi imkânsız duruma gele- -
çektir. 

Sayın Kırca arkadaşımızın teklifi «ben
denize bir parça Nasrettin Hocanın bir hikâ-
yesindeki duruma yakın gibi geldi. 
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Nasrettin Hoca illâ 99 altın isterim demiş. 
Sayın Kırca arkadaşımız da illâ % 51 iste

rim diyor. Sözü %49 kabul etmiyorum gibi bir 
mânaya geliyor. Sayın Kırca arkadaşımızın 

"bu teklifiyle, yabancı sermayeyi destekledikle
rini söylemeleri birbiriyle tenakuzu olabilen 
bir husus gibi geldi bize.. Bunu da ayrıca a-rz 
etmekte fayda telâkki ediyorum. Yüzde 51 
in üstünde olan yabancı sermayenin durumu
nu bir de 6 ncı madde ile karşılaştırmak ica-
bedecektir ki, eğer 34 ııcü maddenin 2 nci 
fıkrası Sayın Coşkun Kırca arkadaşımızın 
buyurduğu gibi olacaksa 6 ncı madde ile bir 
tedahül olacaktır. 6 ncı maddeyi aynen oku
yorum : (Devlet veya teşekküllerin iştirak 
ettiği ortaklıklardaki kamu hissesinin % 50 
nin üstüne çıkması -halinde, şirket bu duru
mun Ihâ'sıl olduğu takvim yılını takibeden 3 
yıl içinde eski statü ile yönietilebilir.) Yani 
bugüne kadar % 50 nin üzerinde kamu hissesi 
bulunan geri kıalan kısmı yabancı öızel sermaye 
olan bir teşebbüs Sayın Kırca'nın teklifi kabul 
edildiği takdirde kanunun Yüksek Meclisçe 
kabul edilen 6 ncı maddesine göre 3 yıl için
de eski statü ile yönetilebilecek. Kamu his
sesi bu maddeye .göre 3 yıl sonunda % 50 nin 
altına düşmediği takdirde ortaklık İktisadi 
Devlet Teşekkülü haline gelecektir. Bu hü
kümle Sayın Kırca'nın teklifi kabul edildiği 
takdirde İ6 ncı maddenin getirdiği hükmün 
açıklığı karşısında yabancı sermayeye diyece
ğiz ki, «Ya tasfiye et veya durumunu 6 ncı 
maddeye uydur!» Böyle bir durum meydana 
gelecek. Biz yabancı sermayenin Türkiye'ye 
gelebilmesi- için birtakım kolaylıkların. Yaban
cı -sermayeyi teşvik Kanununda gösterilen ko
laylıkların gösterilmesinin memleketimize ya
bancı- sermayenin celbi için lüzumlu olduğuna 
inanıyoruz. Ve Sayın Kırca arkadaşımızın ge
tirdiği teklifin yabancı sermayenin celbini 
kolaylaşıtrmak değil, yabancı sermayeyi ön
leyici, .engelleyici bir durum meydana ge
tireceğine inanıyoruz. 34 ııcü maddenin madde 
metninde olduğu gibi aynen kabulünü Yüksek 
Meclisin muhterem abalarından rica ediyo
ruz. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — C. II. P. Meclis Grupu adına. 
ıSaym Coşkun Kırca, buyurun. 
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CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUPU 

ADINA COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Muh
terem arkadaşlarım, Sayın Ahmet Aydın Bo-
lak arkadaşımla evvelâ bir terim hususunda 
anlaşmamız lâzım. «Siyasi tercih» ten bahse
dildiği 'zaman, benim 'bildiğim 'kadar, anla
şılması lâzımgelen şey Devleti ve toplumu ida
re ederken karşımıza çıkan hal şekillerinden 
hangisinin seçilmesine mütaallik olan bir ter
cihten ibarettir. 

Binaenaleyh, ister bu tercih kendi söy
lediği gibi bir teşriî tercih olsun veya icra 
oıigtaııı tercihini yapsın; Devleti ve toplumu ida
reye mütaallik hususlarda muhtelif hal çare
leri karşımıza çıktığı vakit bunlardan birini 
hangi organ tercih ederse etsin, yaptığı iş niha
yet bir siyasi tercihtir. Çünkü, siyaset demek 
Devleti ve toplumu idare etmek demektir. Yok
sa, siyaset demek muhakkak partilerin birbiriy
le çekişmesi demek değildir. 

Bunu böylece söyledikten sonra; kendisinin 
Hükümet teklifini tefsirinin Hükümet teklifine 
katiyen uymadığını belirtmek isterim. Hükümet 
teklifinin 35 nci maddesi şudur: (3460 sayılı 
Kanunla ek ve değişiklikleri teşekküllerin özel 
kanunlarındaki bu kanuna aykırı bütün hüküm
ler kaldırılmıştır.) Ana kaidesi budur. İstisna 
hükmü getiriyor: (Yabancı Sermayeyi Teşvik ve 
Petrol Kanunundan faydalanan gerçek ve tüzel 
kişilerle kurulan ortaklıklara ait kanun ve söz
leşmelerinin hükümleri saklıdır.) «Kaldırılan 
hükümler meyanına bu hükümler sokulmıyacak-
tır.» demek istiyor. 

Binaenaleyh, kaldırılacak olan hükümler me
yanına sokulması tasavvuru mümkün olan hü
kümler ancak mer'i hükümler olabileceğine göre 
Hükümetin 35 nci maddesindeki maksadın asla 
bundan sonra kurulacak teşekküller olmadığı 
aşikârdır. Benim anladığım kadarı böyle. Ama 
kendi maksadını her halde Hükümet de en aşa
ğı benim kadar dile getirmeye muktedirdir. Ya
nılmıyorsam, her halde Sanayi Bakanı söyler
ler ama, her halde 35 nci madde bu şekilde ya
zılmamıştır. 

Şimdi gelelim meselenin aslına. Şimdi muh
terem arkadaşlarım; bendeniz belki yanılıyo-
rum ama, dünyanın hemen hiçbir yerinde, san
mıyorum ki, yabancı özel sermaye bir memleke
te gelsin diye o yabancı özel sermayenin karşı
sına kamu sermayesini çıkarıp, «Aman gelin, si-
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zinle birleşecek olan özel sermayeden evvel ka
mu sermayesi vardır. Hem de sizinle öyle bir 
birleşiriz ki, sermayenin fazlasını biz koyarız, 
siz daha az koyarsınız ama yine de bu bir özel 
teşebbüs olur.» 

Bu gibi hâdiseler pek nadir görülür. Şim
diye kadar görülen ender hâdiselerden bir ta
nesi de Ereğli Demir ve .Çelik Fabrikasıdır. 
Ama bu tamamen özel anlaşmalarla birkaç ta
ne, bir tane değil, birkaç tane özel anlaşmalar
la ve iki tane özel kanun ile düzenlenmiştir. Ma
hiyeti itibariyle tamamiyle değişik, şümulü iti
bariyle tamamen değişik bir husustur. Esasen 
Ereğli Demir ve Çelik İşletmesine verdiğimiz 
imtiyazlar alelıtlak Yabancı Sermayeyi Teşvik 
Kanunu gereğince yabancı özel sermayeye tanı
dığınız imtiyazların çok üstünde imtiyazlar
dır. , • 

Bilfarz Ereğli Demir - Çelik İşletmesi için 
bizzat kamu, Devlet istimlâk yapmaktadır. Böy
le bir imtiyazı, başka yabancı özel sermayedarı 
tanıyor muyuz? Hayır!.. Tanımadığımız içindir 
ki, özel bir kanun çıkarmışız, özel kanunlar bu 
ikanunla tadil edilmez arkadaşlar. Saklıdır di
ye koyulaşanız bile tadil edilmez, hiç tehlikesi 
yok. Ama biz, hakikaten yabancı özel sermaye
nin Türkijye'ye gelmesini teşvik etmek için ya
bancı özel sermayenin Türkiyede iş birliği ya
pabileceği hiçbir Türk özel sermayesi yokmuş 
ıgibi yahut yabancı özel sermaye Türkiye'ye 
ıgeldiği zaman kamu sermayesi ile birleştiği va
kit illâki teşvik unsuru olarak kamu sermayesi 
yüzde ellinin, üzerindedir gibi bir kaidenin mev
cudiyetini de kabul etmiyoruz. Böyle bir kai
de kaibul edildiği takdirde bu kanun gayrikaibi-
li tatbik bir hale gelir. Bir kamu serınar/esi her 
yabancı sermaye ile her yüzde bir ndsbetinde 
yabancı sermaye ile birleşse bu kanunun istis
na hükmü içine girecektir arkadaşlar. Kamu 
sermayesi % 50 nin üzerinde, yabancı özel ser
maye % 50 nin altında, % 51, % 49. Bu kaide 
değil yalnız tatbik edilen, şu maıhfuziyet hük
münü muhterem Komisyonun getirdiği şekliyle 
Kabul ettiğiniz takdirde, mübalağa ediyorum 
belki ama, şu nazari imkân pek âlâ mevcuttur. 

Bir şirket tasavvur ediniz. Yaibancı özel ser
maye % 1 hisse senedine salhiıp; Devlet % 99. 
Bu kanun hükmüne dâhil değildir arkadaşlar, 
bu bir İktisadi Devlet Teşekkülü değildir. Bu 
'çığrı, idari direktif olarak, imkân olarak ver-
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meye hakkımız olduğuna kaani değilim. Eğer 
bugün Ereğli Demir - Çelik İşletmesi gibi mu
ayyen bir süre için, Devlet kamu sermayesinin 
yabanca özel sermayesinden üstün olduğu hal
lerde dahi bunu özel teşebbüs tesmiye edecek
sek, bunu bu Meclis, o zaman nevi salısına mün
hasır olarak çıkacak zaruretleri, nevi şahsına 
münhasır olarak her zaman taifedir edecek ve 
özel -kanunlar yapma yetkisine de daima sahip
tir. Bir çerçeve kanun çıkıyor diye bundan son
ra özel kanunlar çıkmıyacak diye bir hüküm 
sevk edilemez. Bir çerçeve kanun çıkarma de
mek, meclis özel veya umumi olarak kanunlar 
çıkarma hakkını Anayasadan aldığı için, bu ka
nun tadil etmek mânasına gelmez. Biz şuna 
aleyhtarız: Buıgün şu kanun hükümlerinin şu 
kanunun derpiş ettiği disiplin ve re organizas
yon hükümlerinden kurtulmak istiyen bir, iki 
İktisadi Devlet Teşekkülleri veya onun bir mü
essesesi bir şirket kurup orafya yabancı serma
yeyi teşvik Kanununa' göre gelmiş olan bir ya
bancı sermayedarı yüzde bir hisse ile iştirak et
tirse, geçici maddeye göre bu, kanunun hüküm
lerinin dışına çıkacaktır. Böyle bir şey olmaz, 
biz bunun aleyhindeyiz. Ne diyoruz onun için?. 
Diyoruz ki: «Devlet aklını başına alsın. Yaban
cı özel sermaye bu memlekete gelsin; gelmesi 
için muayyen bir sahada şayet'zaruri olan şey 
o sahada kamu sermayesinin onunla iştirak ha
line gelmesi ise, kamu sermayesinin yüzde 49 un 
üzerine çıkarmasın. Yüzde 49 ile 51 arasında 
hakikaten yabancı sermayeyi celbetme bakımın
dan mevcudolan yüzde 2 fark pek o kadar ehem
miyetli olmasa gerektir ama, bunu bir kere ka
bul ederseniz- işte asıl o zaman özel yabancı ser
mayeye emniyet vermiş oluruz. Çünkü esasen 
yabancı ö'zel sermaye şu disiplin içine girmek 
istemiyen özel sermayedir; bu disiplinin içine 
(girmek istenıiyeeektir. Binaenaleyh, istejye is
teye bu disiplinin içine girmeyi kabul edecek 
bir yabancı özel sermayedar builamıyacağımîza 
göre, o yabancı özel sermayedarın iş birliğine 
kamu iktisadi teşekkülleri ve Devlet ihtiyaç 
gördüğü zaman, ister, istemez kamu sermayesi^ 
ni % 50 nin altında tutmaya mecbur olaJcaktır. 
Böyle olunca da 6 ncı madde hükmündeki teh
like bahis mevzuu değildir. Ne diyor 6 ncı mad
de? «Şayet kamu hissesi % 50 nin üstüne çıkar
sa...» Kamu hissesini % 50 nin üstüne çıkarına 
hakkı kime aittir? Kim yapacaktır bu operas-
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yonu? Devlet veıya İktisadi Devlet Teşekkülle
ri yapmıyaoaktır, yapmıyacaktır. Ama aksini 
kabul ettiğimiz takdirde, tekrar arz ediyorum, 
ıSümerbarik mı Kömür işletmeleri mi, Etibarik 
mı? Bir müessese kurulup da şu disiplinin dı
şına çıkmak istediği anda % 1 hisse senedini bir 
yabancı sermayedara -vermek ve onun daha ev
vel yabancı Sermaye Kanunundan faydalanma 
kararı almış 'bir yabancı sermaye olmasını sağ
lamak suretiyle bu kanunun getirdiği disiplini
nin diişma çıkaramazlar. Bunda zaruret varsa, 
o zaman özel durum ile Meclisimizin önüne ge
linir. Meclis bunları tetkik eder, bu işler Hükü
metlere bırakılmaz. Bu işler İktisadi Devlet 
Teşekküllerine bıraikılmaz, bu işler onların ku
racakları müesseselere bırakılmaz. Bu işlen, btı 
ıgihi imtiyazları, ancak yasama organları tas-
bit eder arkadaşlarım. Ereğli Demir - Çelik İs
letmesi için olduğu gibi... 

Şimdi gelelim Petrol Kanunu meselesine; biz 
burada bir kere Petrol Kanunundan istifade 
êden mevcut müesseseler mahfuz tutulmasın de

medik. Yabancı sermayenin iştiraki ile ve ka
mu sermaıyesi yüzde 50 den fazla olarak kurul
muş mevcut ortaklıklar mahfuz tutulmasın de
medik, müktesep haklar mahfuz tutulacaktır, 
dedik. 

Şimdi nitekim takririmizin başına «bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihte» ibaresini koyu
yoruz. Aydın Bolaik arkadaşım diyor ki, «biz 
komisyonda oturduk, Petrol Ofisin durumunu 
inceledik.» Temenni ediyoruz ki, Türk 'Petrol
leri Anonim Ortaklığı kendi Kanununun bir 
maddesine istinaden tevzi vazifesiyle de görev
lendirildiğinden bu iş şu veya bu tertip dâhilin
de ileride ona verilsin. Müsaade buyrsunlar 
ama bu meselenin görüşme yeri bir çerçeve ka
nununu görüşen bir Geçici Komisyon olmasa 
gerektir. Böyle bir teşekkül nasıl kurulur, ne 
biçim kurulur; bunlar bir Geçici Komisyonda 
ve darılmasmlar, Geçici Komisyonda bu husuf
larda (bilgi sahibi bir naçiz şahsın da bulunması 
suretiyle, idare edilecek görüşmeler neticesinde 
karar altına alınacak hususlardan değildir. 
Böyle bir mesele bir özel kanunla buraya gelir, 
Petrol Ofisinin durumu, Türk Petrolleri Ano
nim Ortaklığının durumu, Türkiye'nin petrol 
siyaseti 'ariz ve amik incelenip ve teferruatlı 
hükümlerle Yasama Organının daha önceden 
dilediği, ibizzat kendi yapacağı hükümlerle özel 
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kanun halini alır çıkarılır. Böyle bir takına 
umumi hükümler koymalk suretiyle ileride Pet
rol Ofis §u veya bu tertip içinde Türlk Petrol
leri Anonim Ortaklığı Kanununun bu ortak
lığa verdiği salâhiyetler çerçevesi içinde, -şu 
veya bu tertibin içine sokulacaktır. Biz bunu 
görüştük, muvafık bulduk. Bu şekilde kanun 
tedvin edilmez arkadaşlar. Böyle meselelerde 
dikkatli olmak lâzımdır. Bu, kime bu salâM-
yeti veriyor? Türkiye Petrolleri Anonilm Or
taklığına. Ben Türkiye Petrolleri Anonim Or
taklığının bu gibi meselelerde kendi kararın
dan önce Petrol Ofis gibi bir teşekkülü, kendi 
başına teşrih veya başka suretle içine alması 
mümkün olmadığına göre, bu gibi meselelerde 
kendi Ibaşma karar vermesine değil ama, icabe-
diyorsa Meclisten bir özel kanun çıkarmak su
retiyle bu gibi tercihlerin yapılmasına tarafta
rım. Hele Petrol Kanunu gibi konularda bu 
meseleler bu tarzda yerine getirilirse çok daha 
isabetli olur zannederim. 

Şimdi Hükümetin getirdiği 35 nci maddeyi 
tahlil ettiğimiz zaman, kaldırılan hükümlere 
nisbetle mahfuz tutulan hükümler ancak mev-
cudolan hükümler olabileceğine, 35 nci mad
deyi Ibaşka türlü tefsir etmek mümkün olamı-
yacağma ve Sayın Ahmet Aydın Bolak, Ko
misyonda yapılan şeyin Hükümet metnine . 
vuzuh vermekten ibaret olduğunu söylediğine . 
göre, eğer Hükümetin maksadı hukuk ve man
tık kaidelerine uygun olarak tefsir ettiğim tef
sir şekline uygun ise, o zaman çok istirham 
edeceğim, ısrar etmesinler. Bu meseleleri ile
ride bizzat Meclisin, kendi sevmedikleri tâbir 
ile, özel kanunlarla yapacağı siyasi tercihlere 
bırakmak lûtfunıı göstersinler. 'Teklif ettiğimiz 
tâdil teklifidir ki, Hükümetin bizim anladığı
mız mânada 35 nci maddesindeki maksadı,çok 
daha açık surette belirtmektedir. Bunu lütfen 
kaibül buyursunlar. 

BAŞKAN -~ Komisfıon. ' 
Efendim; Komisyon ile grup sözcüsü arasın

da görüşme oluyor. Komisyon tabii tefcalddüım 
ediyor. Şahsı adına söz istiyenlere de söz tak
dim edilecektir. 

GEÇİCİ KARMA KOMİSYON ADINA 
AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — Çok 
Sayın grup sözcüsünün Komisyonumuza bir ta
kım tertipleri isnadetmesi ve Komisyonu ken
di salahiyet hududunu aşması ile itlham. etmesi, 
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Komisyon âzası olarak bendenizi müteessir etmez 
alma Komisyonu müteessir eder. Bu bakımdan bu 
sözü sâdır olmamış addediyorum. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Bu gibi 
meseleler .batılı anlamda kimseyi müteessir 
etmez. 

GEÇÎCÎ KARMA KOMİSYON ADINA 
AHMET AYDIN BOLAK (Devamla) — Batılı 
anlamda grup sözcüleri çolk daha nezih konuşur
lar. (Bravo seslere) 

«Petrol Kanunundan faydalanan tüzel kişi
liği haiz ortaklıklara ait kanun ve ana sözleşme
leriyle ve bunların faaliyet sahaları içinde ku
racakları veya iştirak edecekleri ortaklıklara 
ait kanun hükümleri mahfuzdur.» dendiği hal
de istikbâle ımuzaf ve âzası bulunduğu Sayın 
Kırca'nın Meclisin kabul edeceği bir kanun 
hükmündan bahsedildiği ve biraz evvelki ma
ruzatımda «Sayın Hükümet siyasi-tercihini Pet
rol Ofisin İktisadi Devlet Teşekkülü olmaması 
yolunda istimal eıtnıek islediği takdirde bu bir 
ruhsat hükmü olabilir. İstikbale ımuzaf bir hü
küm olarak vaz'edilmiştir,» dediğim halde, (bir 
takım tertiplerle Komisyona 'isnadetmek Batılı 
anlamda grup sözcüsünün yapacağı şey değildir 
arkadaşlar. Bu Komisyonun içinde bu Parlâ
mentoyu teşkil eden bütün partilerin de azaları 
vardır. 

Kuracakları ortaklıklara ait kanunlar bu 
kanun tasarıları komisyonumuz kabul etmiş 
değil. Bu kanun tasarıları Meclisinizce kabul 
edildiği takdirde kanunlaşacaktır. İstikbalde 
kanun olacak bir tasarının burada metnini de 
hazırlamış değil. Maksat açıkça da ifade edil
miş. Binaenaleyh bir oldu bitti ile veya bir em
ri vâki ile bırakılan hangi siyasi heyettir ve
ya hangi parlâmentonun bir cüzüdür, bunu 
anlamak mümkün değil. Bir ruhsat hükmünü 
tesisten ibaret tercih etm'ek veya etmemek, 
bu parlâmentonun hakkıdır. * Bu maddeyi bu 
şekliyle, veya metni, kabul etmesi veya etme
mesi hususu yine Yüksek Heyetindir. İçtimai 
fayda, anlayışını ve kanun anlayışını bu suret
le vaz'edip getiren, çalışan arkadaş grupunu 
bir tertiple itham etmek cidden çok -acı. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Tertiple 
ikim sizi itham etti? 

GEÇİCİ KARMA KOMİSYON ADINA AH
MET AYDIN BOLAK (Devamla — Biraz ev
vel Sayın Kırca, zaptı okuyun.. 
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COŞKUN KIRCA (istanbul)•— Ihkakı hak? 
GEÇİCİ KARMA KOMİSYON ADINA AH

MET AYDIN BOLAK (Devamla) — O halde 
bu sözünüzü ibkakı hak sayarım. Çok kesin. 

Coşkun Kırca'nın dedikleri anlaşılmamış. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın lütfen, 
devam buyurun Sayın Bolak, madde üzerinde
ki, fikirlerinizi söyleyin. 

GEÇİCİ KARMA KOMİSYON ADINA AH
MET AYDIN BOLAK (Devamla) — Şimdi bir 
hatayı daha huzurunuzda >arz etmeme müsaade
nizi rica ederim. Yüzde bir yabancı sermaye ile 
bir teşekkül, ortaklık kuruyor ve böylece ik
tisadi Devlet Teşekkülü olmaktan kurtuluyor. 
Müsaade buyurunuz, bu kanun metniyle gay-
rikabîli telif bir beyan. Bu kanun hükmiyle 
dahi kabili teljf bir beyan. Neden gayrikâbîli 
telif?.. 

Evvelâ yabancı sermaye gelecek, yabancı 
sermaye komitesine girecek Türkiye Hükümeti 
Türkiye'de yatırım yapılmasına karar verecek-' 
tir. Sonra bir İktisadi Devlet Teşekkülü ile 
müzakereye oturacak. Ne olacak? İki ihtimal 
vardır. Gelen yabancı sermaye ile ya teşek
kül kurulur veya iştirak kurulur. Kanuna göre 
teşekkül kurarsanız mecbursunuz parlâmento
dan geçirmeye, kanunlaştırmaya. Binaenaleyh 
hiçbir siyasi heyete terk etmemişsiniz, işti
rak kurarsanız, tekrar edeyim, Sayın Kırca ya- . 
bancı sermaye geldiğinde, yabancı sermaye ko
mitesinden de izin aldım Türkiye Hükümetinden 
yatırım yapması izni. İki ihtimalden biri! ya 
teşekkül kuracaksınız yabancı sermaye ile ya 
iştirak kuracaksınız. Teşekkül kuracaksanız, 
mecbursunuz, kanunumuza göre parlâmento
dan bir kanun geçirerek kuracaksınız. Yani 
Yüce Heyet toplanacak, yabancı sermaye ile 
sizin nisbetiniz hakkındaki siyasi tercihleri ve 
takdirleri yapacak ve teşekkül ancak metnin 
kanunlaşması suretiyle kurulacak. 

Binaenaleyh, yabancı sermaye ile kurula
cak bir teşekkülü sırf İktisadi Devlet Teşek
küllerinin murakabesinden kurtarmak için, 
yabancı sermaye ile anlaştığı ve bundan kaç
mak iddiasiyle, yabancı sıermaye ile yüzde bir 
nisbetinde ortak oldu, yüzde 99 da kamu nak
dini kanun kontrolundan kurtardı diye nasıl 
diyebilirsiniz? Mevcut teşekkülünüz varsa mev
cut teşekküllerinizi reorgariizasyon komisyo-
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nuna sevk edeceksiniz. Vaziyet böyle olunca 
bakanlık olarak her birisi hakkında tasarılar 
hazırlıyacaksınız. Komisyondan geçirdiğiniz 
bu tasardan Heyeti Umumiyeye getireceksi
niz ve kabulünüz lâyık olduğu zaman da te
şekkül kurulacak. 

Kaldı ikinci ihtimal: İştirak kuruyorsunuz. 
İştirakler nasıl kurulur? 4 ncü maddede kabul 
buyurduğunuz 2 nci fıkra; teşekküllerin işti
rakleri kuruluş kanunlarında belli edilen mak
sat ve gayeleriyle ilgili olmıyan ortaklıklara 
katılamazlar. Birinci şart budur. Maksat ve 
gayesi ile ilgili değir ise, iştirak fcuramıyacak-
smız. nasıl, kuracaksınız?.. Ancak, Bakanlar 
Kurulu kararı ile kuracaksınız. Demek şöyle 
oluyor: Yabancı sermaye Türkiye'ye gelecek, 
yabancı sermaye komitesinden yaıtırmı müsa
adesi alacak; Bakanlar Kurulu kendisi ile bir 
iktisadi mevzuda mutabık kalacak, ııisbet da
hili şartlar dâhil veya transfer dâhil, aynı ser
mayenin miktarı dâhil mukavele akdedecek 
proseverbal akdedecek. Ondan sonra Bakanlar 
Kurulu kararma iktiran edecek ve teşekkül-
iştirakçi olabilecektir. Başka türlü teşekküle 
iştiraki kurulmasına da imkân yok. Binaenaleyh, 
İktisadi Devlet Teşekküllerinden olan Sümer-
bankm umum müdürü beyefendi yabancı ser
maye sahibi Mister Smmith'le anlaşıp bir pro
tokol aktedip, «haydi, biz hepimiz bu kanunun 
çerçevesinden kurtulduk, çıkıp gidelim» diye-
miyecektir. Şu heyetin kendisine siyasi kade
ri ve kudreti tevdi ettiği bir heyet yabancı ser
maye sahibi ile anlaşmanın neticesinde bir işti
rakin kurulmasına cevaz veriyor. Onu da tak> 
yidediyor. Ne ile takyidediyör? Sayın Kırca'-
ıım ondan da endişelenmesine lüzum yak, 6 
ncı madde ile takyidediyör, diyor k i : Devlet 
teşekküllerin iştiraki olduğu ortaklıklardaki 
kamu hissesi yüzde • 50 nin üzerine çıkarsa şir
ket bu durumun hâsıl olduğu yıldan itibaren 
3 yıl içerisinde eski statülerine göre yürütü
lür. 3 yıl sonra teşekkül haline kalbolur. De
mdeki, Bakanlar Kurulu kurdu. Nasıl kurdu?.. 
Yüzde 51 kamu nakdi koydu, yüzde 49 yabancı 
^rrmaye geldi, iştirak oldu. Yabancı ser
maye tezyidi sermayeye .gitmedi. Nisbeti 
yüzde 49 un altına düştü. Ne yaparsınız İkti
sadi Devlet Töşekkülü olması için 3 senelik bir 
şans tanıyorsunuz. 3 sene sonunda onu iktisa
di Devlet teşekkülü yapacaksınız; burada akde-
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dilen ortaklıkların nisbeti hakkında bir hü
küm sevk edilmemiştir. Ana hüküm, 6 ncı mad
dede bu1 ımadde ile irtibatı hiç tesbit etmiyen 
Sayın Kırca'nm bu defa yüksek komisyonla 
bu maddede yüzde 51 -49 münakaşasına gir
mesi ve siyasi tercihler've tertipler isnadında 
bulunması cidden komisyonumuzu üzmüştür. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN -T Sanayi Bakanı Sayın Çelilçbaş, 
SANAYI BAEA.NI FETHI ÇELİKBAŞ 

(Burdur) — Muhterem arkadaşlarım; müzakere 
edilen tasarının mer'i sisteme nisbetle mühim 
bir özelliği, bugün iktisadi Devlet Tevekkül
leri demek, sermayesinin tamamı Devlete ait 
teşekküller olduğu halde, bu tasarı yüzde 51 
veya daha fazla âmıme sermayesi olduğu tak
dirde bu teşebbüsleri iktisadi Devlet teşebbü
sü haline getirmektedir. Bu nereden doğmuş
tur? Tatbikatta görülmüştür ki, bir anonim şir
ketin sermayesinin % 80 i - 90 ı iktisadi Dev
let Teşekküllerine yani âmmeye, cüz'i bir nis
beti yani % 15 - 20 si hususi eşhasa aidolduğu 
halde bu kuruluşlar muvaffakiyetli olarak yürü
tülememiştir. Ve neticede âmmenin bu kuru
luşlarındaki iştiraki kendi kendini yemiştir, ser
mayesi tenezzül etmiştir. 

(Bunlara bîr çare 'bulmak lâzım. Buna ça
re bulmanın yolu, bir şirketfin yüzde 51 inden 
fazla sermayesi âmmeye ait ise bunları iktisadi 
Devlet Teşebbüsleri 'haline getirelim, idare ve . 
murakabelerini de birtakım nizamlara bağlı
yalım. (Bunlar diğer Ihususa şirketler gibi değil
dir. Halen şimdi Parlâmentonun murakab'esi-
n'e bağlıdır. Ve bu suretle âmmenin şirketler
deki iştiraki ısralfa meydan verilmeden, hüsnü
niyetli bir şekilde istimal edilme zaruretini sağ-
hyan bir nizam ortaya çıkacaktır. Bu kanunun 
getirdiği fevkalâde mühim özelliklerden bir ta
nesi budur. Şîmldi Hükümetin bu madldede 
sevk ettiği halihazırda mevcud'olanları tesbit 
ve tescil maksaldına mâtufdur. Yoksa yeni bir
talkım teşekküller kurulacak ve bu teşekküller 
kemafissabık yabancı kaynaklardan yüzde 25 
nis'be'tinde lodaeâk, yüzde 75 i de âmmenin 'ola-
calktır ve bir anonim şirket halinde yürütüle
cektir. Hayır arkadaşlar.. Niçin hayır? Ciddî 
bir firma evvelâ yüzde 51 i koymaktan çekin
mez. Yalbancı kaynak bunu ısağhyamıyorsa 
yerli kaynaklardan ilâve öder, projelerin rea-
lüzasylonuna âmme hizmet etmiş olur. 'Ne ya-
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par? Yüzde 49 nisbetinkle koyar. Bu suretle 
umumi hükümler dâhilinlde bir amonim şirket 
/gibi çalışmaya devam eder. Ona hiç kimse bir 
şey ıdemiez. Ama 50 milyonluk bir şirketlin, 40 
milyonunu âmme koysun, 10 milyonunu ben 
koyayım, hususi şirket olarak çalışayım. Bun
da hüsnüniyet aranamaz arkadaşlar. Gayet 
sarih. Dünyanın neresine giderseniz bu böy
ledir. Biz, Ereğli Demir - Çelikte mühim bir 
proje olduğu içimdir M, bendeniz de kbnuşnıu-
şumdur, iki milyarın fevkinde bîr pı'oje (oldu
ğu son devrede müsait kredi şartları ve sair©' 
gibi birtakım özellikler kabul edilmiştir. Hem 
27 Mayıstan evvel, 'hem de Temsilciler Mec
lisinde hususi kanunlar çıkartılarak. (Bunun 
özel şartlan vardır. İBu 2,ö mlilyarlıJk yatırım 
mühim bir kredi, 1İ30 milyon dolarlık kredi, 
ödeme şartları müsait v. s. 

Bu bakımdan hiçbir ciddî teşebbüse diyeme
yiz ki, % 91 den fazlasını sen koy, mütietbakisi-
ni ben koyayım, Ticaret Kanununun anonim 
şirket hükümleri dairelinde çalışayım. Böyle 
bir şey olmaz arkaadşlar. Bu mevzularlâ alâ
kadar olanlar bu çeşit teşebbüse girerler arka
daşlar. Bunda ciddiyet aranamaz. Şu ihallde 
ne yapalım?.. Birtakım projeler gelirsie meınle-
'ketin kalkınması ile alâkalı, bunlar realize edi
lebilsin. 

istirham ederim % 49 u koymayı kabul 
eden bir firma di'ddî maksadı varsa % SU i koy
maktan çekinir mi arkadaşlar?.. Çekinmez. 
Eğer çekiniyorsa biliniz ki, hakkı huzurlarla 
kurulan şirkete malzemeler satmak suretiyle 
yaptırdığının emsalini geri almayı, -gözetiyor 
demektir. Yani usul budur v<e 'bunları bümek 
için katiyen bir kehanete de lüzum yoktur ar
lkadaşlar. Bu kanun tasarısının bu maddesinde 
iinevzuuba'hsedil'en husus ne? Merkez Banka
sı, -/geçenlerde de arz ettiğim gibi- özelliği: 
olan bir müessesedir. iktisadi Devlet 'Teşek
külleri umumu hükümler dâhilimde çalışan, ti
cari esaslar dâhilinde çalışan, fakat âmmenin 
büyük iştiraki olduğu için idareteinde ve mu
rakabesinde birtalkım özel hükümler seıvk edil
mesi zaruri görülmüş olan müesseselerdir. 
Merkez Bankası, âmmıenin büyük ölçüde iştira-

' ki olmakla beraber, bu beliren kayıtlarla mak
sadına mâtüf bir faaliyet gösterm'esi mümkün 
ıgörülhıilyen bir teşekkül olduğu için, üzerine 
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aldığı vazifeler icabı, bunun dışında tutulmak
tadır. İkinci 'olarak; iktisadi Devlet Teşekkül
lerinin şu çerçeve kanununun dışında tutulan 
nelerdir? Bir, bugüne kadar Yalbancı sermayeyi 
teşvik Kanunundan faydalanmış ve 'kurulmuş 
şirketlerin birtakım sözleşmeleri vardır, kanun
ları vardır, bunlardır, ikincisi; Petnol Kanu
nundan faydalanan tüzel kişilerin kurmuş ol
duğu şirketlerdir. Bunların aletdevam kura
cakları şirketler içinde, bugünden bu çerçeve 
kanununun 'dışında muamele görmesini iste
mek, Meclüsin, kurulacak tevekküllerde, iktisa
di Devlet Teşekküllerinde sahibolduğu »mura
kabe yetkisini buigünden terk etmesi mânasına. 
gelmektedir. Bunu bilhassa şu noktada ehem
miyetli gördüğümü ifade etmek -isterim. Ha
len memleketimizde petrol kimya sanayii ku
rulması için çeşitli teşebbüsler cereyan etmek
tedir. Bunlar büyük meblâğ ile kurulacak te
şebbüslerdir. Bunda eğer âmmenin büyük öl
çüde iştiraki istenirse, müsaade 'buyurunuz, tet
kik edilsin gerekli görülüyorsa hususi bir ka
nun ile muafiyetlerle huzurunuza 'gelsin. Ama '' 
gerekli görülmüyoıisa lîktiisadi Devlet Teşek
külleri karakterinde (bulunsun ki, bunun dışın
da kalan şirketlere karşı murakabe yetkisi fev
kalâde mahdut hale gelmiş olan Parlâmento 
daha müessir bir 'murakabenin sahibi olsun., j 
Bu sadede Yüksek MeclMerilı büyük mleblağlar î 
yatırılmış- olan bu sakaların murakabesini da- j 
Iha müessir kılmak maksadına matuf bulunmak- i 
tadır. Ve bilhassa petrol ve müstaıhkakı gibi i 
fevkalâde menfaatlerin çatıştığı konularda j 
Yüksıek Parlâmentonun her üyeLsinin dikkat na- i 
zarını üzerine teksif etmesi lâzrmgelen bir ça-. j 
lışmanın bilakis aıkadaşlarca takdir edilmesi 
lâzırnıgelir kanaatini taşımaktayız. Şu halele 
ne olacak? Arkadaşımızın dediği gibi, Türk 
Petrolleri Anonim Ortaklığı iktisadi Devlet Te
şekkülleri hükümlerine tabi değildir. Şu ka
nun hükümlerine tabi'olmıyacaktır. Onun kur
muş olduğu Ipraş Anonim Şirketi iktisadi 
Devlet Teşekküllerinin çerçeve kanununa tabi 
değildir ama, badema kurulacak tevekküller, 
izin verin, mahiyetleri ve sairesine göre âmme- i 
nin iştiraki nisbetinde buna verilecek hukukî ! 
statü bugün mevcut hükümlerle kaderi tâyin 
edilen bir statü olmanın önümüzdeki çalışma
larda karşınıza çıkabilecek şekilde Hükümet 
elinde bu imkânı muhafaza etsin arkadaşlar. I 
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Bunda kati zaruret tolduğunu, taşıdığımız me
suliyetin icabı olarak belrtmeklfce fayda gör
mekteyiz. 

Hükümetin sevk ettiği tasarıyı aşmıştır, bu 
hükmün komisyonun tadili olduğu 136111 oldu. 
Filhakika burada 'bunların faaliyet safhaları 
içinde kuracakları veya iştirak edecekleri or
taklıklara ait kanun ve ana sözleşmelerin hü
kümleri mahfuzdur denilmektedir ama bun
ların ne şekilde ortaklık kuracaklarını bil-
'iniyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığının veya bunun iştiraki olan 
îpraşm kuracağı şirketlerin, kuracağı birtakım 
şirketlerin bu kanun hükümleri dışında sayıl
masına ait, buraya bir maddenin getirilmesinde 
henüz katî bir zaruret yoktur. Petrol Q#si 
kanunla kurulmuş bir teşekkül »olduğu için 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına tevzi 
maksadiyie bir anonim şirket kurmak vazifesi 
verildiği ahvalde dahi Ibunun Petrol Ofisi ile 
iltiisalkı dolayısiyle bu muayyen ölçüde kanun 
mevzuudur. Ve bu kanun tasarısı da eksperler 
ölçüsünde hazırlanımış Bakanlar Kurulunun im
zası alındıktan s*onra Yüksek Meclise &evk edi
lecektir. 

(B) bendinde ki, kısmen tayyedilmesi ve Kır
ca ve Apaydın arkadaşlarımızın takrirleri istika
metinde oy kullanılmasının kanun tasarısının 
umumi hükümlerine daha uygun ve Yüksek Mec
lisin iktisadi Devlet Teşekküllerini bu tasarı 
ile daha zapturapt altına almasını teminat al
tına alan istikamette bir takrir olması itiba
riyle arkadaşlarımızın o istikamette oy kullan
masının tasarının umumi ahengine uygun ola
cağını bir kere daha ifade edeyim. Teşekkür 
ederim. Maruzatım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Şahısları adına söz almış arka
daşlardan özür dileriz. Hükümet adına, ko
misyon adına ve grup sözcüleri olarak söz is
tediler. içtüzük hükmüne göre- bunları tercih 
etmek zorundayız. Sayın Tahtakılıç usul hak
kında mı? 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Vaz geç
tim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Tahtakılıç vaz geçmiş. 
Komisyon sözcüsü, buyurun. 

GEÇİCİ KARMA KOMİSYON BAŞKANI 
MAHMUT VURAL (Sivas) — Muhterem ar
kadaşlarım, bu kanunun müzakeresi sırasında 
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komisyonun başkanlığını yaptığım için bütün 
müzakerelerin detayını tam mânası ile hatırlı-
yabilmekteyim. Bu madde müzakere edilirken 
komisyonumuz, büyük faaliyet göstermiş, Hü
kümetin getirdiği teklifin vazıh olmaması sebe
biyle daha iyi müzakere etmek suretiyle bir for
mül getirmelerini kendilerine teklif etmiştir. 
Hükümet üç defa bu hususu müzakere etmiş ye 
bugün müzakere ettiğiniz hükümlerden daha 
geniş bir hüküm getirmek suretiyle bir teklif 
getirdi. Komisyonumuz bunu da tehlikeli gör
düğü için daha münasip şekilde böyle formüle 
etti ve Hükümette buna o zaman iştirak etmiş
ti. Görülüyor ki, şimdi müzakereler sırasında 
Hükümetin bu kanunda getirdiği teklif, Hükü
met üyeleri tarafından başka şekilde tefsir edil
mektedir. Benim şahsi kanaatimce Hükümet 
getirmiş olduğu teklifte eğer bu kadar ısrarlı 
değilse yahut getirdiği teklif kendinin değilse 
bir kere daha bu işi müzakere etmek mecburiye
tinde kalır. Böyle yapılması da lâzımgelir. Sa
yın Sanayi Bakanının vermiş olduğu izahat İk
tisadi Devlet Teşekküllerinin kuruluş safhasına 
taallûk etmekle, belki biran için sizi tatmin et
miş isede bu madde ile getirilen hüküm bir is
tisnadır, ve bâzı hakları mahfuz tutmak gayesini 
gütmektedir. Bu itibarla biz komisyon olarak 
Hükümetin bir k,ere daha bu işi kendi araların
da tezekkür etmelerine imkân vermek maksa-
diyle ve komisyonla teşriki mesai yapmak sure
tiyle bu işi tekrar gözden geçirmek maksadiyle 
maddeyi geri alyoruz. Bilhassa şunu arz etmek 
isterim ki ; Hükümet kanatlarının bu hususta 
mutlak surette mutabık olmaları iktiza eder. 
Aksi takdirde türlü tefsirlere yol açacaktır. 

BAŞKAN — Verilen önergelerin ışığı altın- < 
da, maddede yeniden bir redeksiyon yapılması 
için, komisyonun istediği madde komisyona ve
rilmiştir. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Aydın Bo-
lak arkadaşımız «söylediklerimi söyledi» diye 
bana 'sataşmıştır, söz istiyorum. İsrar ediyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Kırca; bir dakika. Ne 
gibi şeylerdi ben pek hakaret görmedim.. Ma
mafih bir defa Yüksek Heyete soralım. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Benim ko
misyonun bu hususta salahiyetli olmadığını söy
lemem bu komisyon ve üyelerini ve onun üyele
rinin muayyen tertipleri demek değildir. Böy-
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le bir söz bu şekilde anlaşılamaz. Bu, sözle
rimde aynen geçti. 

BAŞKAN — Konuşmanızı zapta laldık Kırca. 
Artık sözden vazgeçtiniz değil mi? peki. 

Eıendim 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/2,ı işaretli cetvelde değişi'klik yapılması 
hakkındaki kanun tasarısınnn oylamasına 306 
'arkadaşımi'z katılmış, 300 kalbul, 4 ret, 2 çe-
kinser oy çıkmıştır; böylece tasan kanunlaş
mıştır. 

1963 yılı Bütçe Kanununa; 'bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasa
rısının oylamasına 286 arkadaşımız katılmış, 
283 kabul, 3 çekinser oy çıkmıştır ve böylece 
.tasarı kanunlaşmış'tır. 

Karayolları Genel Müdürlüğü 19'63 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişikliık 
yaıpıiması 'hakkındaki kanun tasarısının oyla
masına 275 arkadaşımız 'katılmış. 270 kabul, 
1 ret, 4 çekinser oy çıkmıştır. Böylece tasarı 
kanunlaşmıştır. 

1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işa- -
retli cetvelde değişiklik ya/pılması hakkındaki 
kanun teklifinin oylamasına 262 arkadaşımın 
katılmış. 249 Kabul, 6 ret, 7 çekinser oy çık
mıştır. Böylece tasarı kanunlaımıştır. 

Muvaızenei Umumiyeye dâhil bâzı dairele
rin yapı işleri için gelecek yıllara geçici yük
lenmelere girişilmesi hakkındaki kanunun 1 
nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun tasarısının oylanmasına 255 arkadaşımız 
katılmış, 249 kaıbul, 1 ret, 5 çekinser oy çıkmış
tır. Böylece tasarı Meclisimizce kabul edil
miştir. 

Maddelere devam ediyoruz. 

'Tüzük 
MADDE 35. - - Bu kanunun ugulanmasmı 

düzenlemek üzere, yürürlüğe ıgirişinden itilbaren 
altı ay içinde Maliye Bakanlığınca ilgili Bakan
lıklar ve Yüksek Murakabe Kurulunun müta
lâası alınarak !bir tüzük hazırlanır ve yürürlüğe 
konulur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen... 
VELİ UYAR (Yoz-gat) — Denetleme ola

cak, bir yanlışlık var. 
BAŞKAN — Buyurun 'buraya sayın komis

yon sözcüsü, zaıpta igeigsin. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ NADİR YAVUZ--

KAN (Burdur) — 34 ncü maddenin1 35 nci 
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madde olarak komisyonca kalbul edilen metnin 
4 ncü satırındaki «murakabe» kelimesi «denet
leme» olacak, bu şekilde kabulünü rica ede
rim. 

BAŞKAN — Billgilerinize sunulur. 
Madde hakkında söz istiyen? Yok. Maddeyi 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Kaldırılan hükümler 
MADDE 36. — 3460 sayılı Kanunla ek ve 

değişikliklerin ve teşekülerin özel kanunların
daki bu kanuna aykırı bütün hükümlefri 3659 
sayılı Kanunun 4621 sayılı Kanunla değiştirilen 
13 ncü maddesinin O, E ve G bentleri kaldırıl
mıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Kalbul edenler., Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

BÖLÜM : V 
Geçici hükümler 

Yeniden değerlendirme 
GEÇİCİ MADDE 1. — İktisadi Devlet Te

şekküllerinin .bütün aktif ye pasifleri geçici 5 
nci madde gereğince kurulan komisyon tarafın
dan belli edilecek esaslara göre yeniden değer
lendirilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Buyurunuz, Sayın Sezgin. 

İSMET GEZGİN (Aydın) — Muhterem ar
kadaşlarımı, geçiei 1 nçi madde ile İktisadi 
Devlet Teselsüllerinin aktif ve pasifleri denil
mektedir. Aktifleri geçici 5 nci maddedeki 
esaslara.' göre bir varyasyona tabi tutula
cak, yeniden değerlendirilecektir. İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin bütün aktifleri yeniden 
değerlendirildiği takdirde yeni ve yüksek de
ğerler üzerinden amortismana tabi tutula
cağı cihetle, amortisman nisbetleri artacak ve 
dolay isiyle İktisadi Devlet Teşekkülleri daha 
az Kurumlar Vergisi ödeme durumuna geçe
ceklerdir. Aynı hususun Vergi Reform Ko
misyonunca hazırlanan Gelir Vergisi 'kanun
larında da müzakeresi yapılmıştı. Orada da Prog-
resiv bir amortisman sistemi tatbik edilmişti. 
Yeniden değerlendirme yani bulgun Hüküüme-
tin İktisadi Devlet Teşekküllerinde bütün 
aktif ve pasiflerini yeniden değerlendirmeye 
talbi lutmasınıa paralel1 olarak gerek komisyon
da gerektee Mecliste yapılan teklifler Gelir j 
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Vergisinin müzakeresi esnasında Hükümetçe 
kabule şayan görülmemiş ve rededilmişıti. Şim
di özel teşebbüsün eski değerlerle envanterin
de kayıtlı bulunan aktiflerinin yeni fiyatlarla, 
yeni değerlerle değerlendirilmesini 'kabul et-
miyen Hükümet ve iktisadi Devlet Teşekkülleri 
için bunu kabul etmiştir. Ve bütün aktif, pa
siflerini yeni değerleriyle ele alınacağını be
lirtmiştir. ' Burada yine, tasarıların başından 
beri ifade ettiğimiz gibi, ^ Hükümet, özel te
şebbüsü üvey evlât muamelesine tabi tutmak
tadır. 

İktisadi Devlet Teşekküllerini kredilerle, 
kanunla verdiği birçok imkânlarla teçhiz et
mekte, buna mukabil özel teşebbüse bu imkân
ları maalesef göstermemektedir. Bunu "arz et
mek için söz aldım. Teşekkür ederim. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-, 
tiyen? Yok. Geçici 1 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Geçiş döneminde yönetim 
GEÇİCİ MADDE 2. — Tekeikküllerin ku-

ıruluş kanunlarında bu kanuna göre gerekli 
değişiklik yapılıncaya kadar, yönetim orga
nının ıteşkili 23 sayılı Kanuna tabidir. 

3460 ve 23 sayılı kanunlara tabi olup da 
bu kanunun şümulüne girmiyen kamu iktisadi 
teşebbüsleri ve kurumlar kuruluş ve işleyişle
rini düzeriliyecek kanunların yürürlüğe girme
sine kadaır 23 sayılı Kanuna göre kurulanı or
ganlar tarafından yönetilirler. Çalışmaları 
hakkında özel kanunlarında hüküm bulunma
yan hususlada bu kanunun ilgili hükümleri 
uygulanır. 

BAŞKAN — Geçici 2 nci madde hakkında 
söz isteyen ?. Sayın islim yeli. 

FENNÎ İSLİMYELÎ (Balıkesir) — Muh
terem arkadaşlarım, tasarının bu geçiei 2 nci 
maddesi özel kuruluş kanunları çıkıncaya ka
dar bu teşekküllerin lyönetiminin 23 sayılı Kanun 
esasları dâhilinde yapılacağını âmir bulunmak
tadır. Bu kanun, dolayısiyle söz almış olan muh
telif grup sözcüleri ve aynı zamanda komisyo
nun sayın sözcüsü, 23 sayılı Kanuna göre kurul
muş olan yönetim kurullarının çalışmasındaki 
aksaklıklara bütün vuzuhiyle temas etmiş bu
lunmaktadırlar. 
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Takdir edersiniz ki, 23 sayılı Kanunun ak

saklıklarını sinesinde toplayan bir yönetim ku
rulunun, aynı Kanun esasları dahilinde faali
yetine devam etmesi yine bu bütün mahzur ve 
muzırları sinesinde toplamaya devam edecektir. 
Bu itibarla bu kanunun değiştirilmesi, daha 
doğrusu bir fıkranin değiştirilmesi bizim için 
kaçınılmaz bir zaruret olarak karşımızdadır. 

Yine bu kanun dolayısiyle hazırlanmış olan 
gerekçelerin tetkikinden de anlaşılacağı veçhile 
150 - 170 i mütecaviz iktisadi Devlet Teşekkül
leri için özel kanunlar hazırlanacaktır. Biraz 
sonra tetkikine başlıyacağımiz maddede görül
düğü veçhile bu kanunların 6 ay içinde hazır
lanması emredilmektedir. Fakat takdir edersi
niz ki, kanunlar hazırlandıktan, sonra hele 150 -
170 i mütecaviz kanunların hepsinin Meclisten 
çıkması uzun zaman olacaktır. Bu zaman esna
sında yönetim kurullarının 23 sayılı Kanun esas
ları dâhilinde faaliyetlerinle devamı biraz ev
vel de arz ve izahına çalıştığım gibi mahzurlu ne
ticeler tevlidedecektir. 

Biz, C.H.P. Meclis Grupu adına ve sayın ar
kadaşım Orhan Apaydın Y. T. Partisi adına ver
dikleri önergelerle bu fıkranın tadilini ve yöne
tim kurullarının bu kanun esasları dairesinde 
tesis edilmesini temenni etmekteyiz. Tahmin ede
rim ki, bu temennimize Sayın Heyetiniz iltifat 
gösterir. 

Bir ikinci noktayı sayın Komisyon sözcü
sünden tavzih etmesini istirham etmek isterim. 
Bu husus şudur: Çoğu 3460 sayılı Kanuna tabi, 
fakat bu kanuna tabi olmıyan muhtelif mües
seseler de var. Meselâ bunlardan bir tanesi 
Emekli Sandığı. 

Şimdi komisyon sözcüsünden öğrenmek is
tediğim husus şudur: 2 nci fıkranın son cümle
si ; «özel kanunlarında hüküm bulunmıyan hal
lerde, bu kanundaki hükümlerin tatbik edilece
ği ifade edilmektedir. Şu duruma göre bizim an
lamak istediğimiz husus şu: Demek ki, bilfarz 
Emekli Sandığının çalışmasiyle ilgili hususlar, 
karma ekonomi kurallarına göre yürü
tülecektir. Yine bu kanuna uymayan 
iştirakler, Emekli Sandığı tarafından ya-
pılamıyacaktır veya Emekli Sandığının işti
rakleri bu kanun hükümleri dairesinde tanzim 
ve tedvir edilecektir, yine yatırım ve finansman
lar bu kanuna tabi olacaktır, yine memuru temet-
tüünü alacaktır ki, bu suretle sandıkta çalışan 
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avukatları 31 nci maddeye göre avukatlık ve
kâlet ücretinden faydalanabilecekleVdir. Komis
yon Sözcüsünden açıklanmasını istediğim hu
sus budur. Bizim anlayışımız teyidediliyor mu? 
Yani, çalışmaları hakkında özel kanunda bir 
hüküm bulunmaz ise bu kanun hükümleri bu 
arz ettiğim hususlar dâhilinde de tatbik edilebi
lir mi? Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇlCÎ KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 

NADİR YAVUZKAN (Burdur) — Muhterem 
arkadaşlarım, 2 nci geçici madde olarak getir
diğimiz metin aynen kanunlaşırsa hakikaten 
Saym Fennî Islimyeli arkadaşımızın ifade ettik
leri gibi teşekküllerin 23 sayılı Kanuna göre mü
dürler kurulu ile idare edilmesi gibi bir vazi
yet ortaya çıkmaktadır. Şimdi biz komisyon 
olarak Sayın Fennî Islimyeli arkadaşımızın gö
rüşlerine iştirak etmekteyiz. Yeni kuruluş ka
nunları gelinceye kadar bu kanun hükümleri 
içinde yönetimin yapılmasını arzu ediyoruz. 
Hiç olmazsa re organizasyonun idare kısmında 
bu şekilde tatbikata koymakta fayda olacaktır. 
Bu bakımdan kendi tekliflerindek^ görüşlere 
uyuyoruz. Çalışmaları hakkında özel kanunlar
da hüküm bulunmayan hususlarda bu kanunun 
ilgili hükümleri uygulanır denmektedir ki, Fen
nî Islimyeli arkadaşımızın buyurdukları gibi, 
kendi kanunlarında özel hüküm bulunmıyan bü
tün kuruluşlar bu hükümlere göre idare edile
cektir. Bu şekle de iştirak ediyoruz. Sayın 
Fennî Islimyeli arkadaşımızın ifade ettikleri ve 
verdikleri takrir uyarınca geçici 2 nci maddenin 
kabulünü hürmetle istirham ederiz. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz isti-
yen yok. önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Geçici 2 nci maddenin aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmesini arz ederiz. 
O. H. P. Grupu adına Y. T. P. Grupu adma 

Balıkesir Aydın 
Fennî Islimyeli Orhan Apaydın 

«Bu kanuna uygun, olarak hazırlanacak kuru
luş kanunları yürürlüğe girinceye kadar teşekkül
lerin yönetim organları bu kanuna göre kurulur. 
Teşekkül bünyesinden yönetim kuruluna katıla
cak üye ilgili bakanın reklifi ile Bakanlar Kuru
lunca belli edilir. 

— 54 
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3460 ve 23 sayılı kanunlara tâbi olup da bu 

kanunun şümulüne girmeyen Kamu iktisadi Te
şebbüsleri ve kurumlar, kuruluş ve işleyişlerini 
düzenliyecek kanunlar yürürlüğe girinceye kadar 
23 sayılı Kanuna göre kurulan organlar tarafın
dan yöneltilirler, 

öz$l kanunlarda da, çalışmaları hakkında hü
küm bulunmıyan hususuarda bu kanun hükümle
ri uygulanır.» 

BAŞKAN — Komisyon değiştirge önergesine ' 
katılıyor mu! 

GEÇİCİ KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 
NADİR YAVUZKAN (Burdur) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — ,Komisyon iştirak ediyor. Naza
ra alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Komisyon 
filhal iştirak ediyor mu?. 

GEÇİCİ KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 
NADİR YAVUZKAN (Burdur) — İştirak edi
yoruz Redaksiyon için maddeyi rica ediyoruz 

BAŞKAN — Maddeyi redaksiyon için Komis
yon geri istemektedir. Madde kabul buyurduğu
nuz önerge iile birlikte redaksiyona tabi -tutulmak 
üzere Komisyona geri verildi. 

Devlet ve teşekkül iştiraklerinin tasfiyesi 
GEÇİCİ MADDE 3. — Teşekkül iştiraklerin

den teşekküllerin faaliyet konuları dışında olan
ların tasfiyesi bu kanunun neşrinden itibaren 
3 yıl içinde bitirilir. Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte mevcut Devlet iştiraklerinden 
3 yıl içinde devir ve tasfiyesine Bakanlar Kuru
lunca lüzum görülenler için Bakanlar Kuruluna 
devir ve tasfiyesi yetkisi verilmiştir. Bunlardan 
bu süre içinde devir ve tasfiye işlemine başla
nılmamış olanların devir ve tasfiyeleri bu kanu
nun 5 nctmaddesi hükmüne tabidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? Yok. 
Bir değiştirge önergesi vardır, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
303 sayılı kanun tasarısının geçici 3 ncü mad

desinin 3 ncü satırındaki (Neşrinden itibaren) 
ibaresinin, 

• (Yayımı tarihinden başlıyarak) şeklinde de-
, ğiştirilmesini arz ve teklif ederim, saygılarımla. 

Tekirdağ 
Turan Kut 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?. 
GEÇİCİ KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 

NADİR YAVUZKAN (Burdur) — Katılıyoruz. 
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BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Önergeyi 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. Komisyon filhal iştirak edi
yor mu?. 

GEÇİCİ KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 
NADlR YAVUZKAN (Burdur) — iştirak ediyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon filhal iştirak ediyor. 
Maddeyi kabul ettiğiniz önergedeki değişiklikle 
birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Teşekküllerin özel kanunları 
GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanun şümulüne 

giren teşekküllerin ilgili oldukları bakanlıklar 
kanunen kendileriyle ilgili teşekküllerin kuru
luş kanunlarını en geç bu kanunun yürürlüğe 
girişinden itibaren 6 ay içinde geçici 5 nci 
maddeye göre kurulan komisyonun da mütalâa
sını alarak hazırlar ve Hükümete tevdi ederler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Reorganizasyon 
Komisyonu 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu kanun hükümle
rine intibakı sağlamak için aşağıdaki görevleri 
ifa etmek üzere Maliye Bakanlığına bağlı olarak 
«iktisadi Devlet Teşekkülleri Reorganizasyon 
Komisyonu» kurulur. 

a) Teşekkülleri kuruluş kanununa intibak 
ettirmek için yapılacak çalışmaları koordine 
etmek, 

b) Mevcut teşekkülleri ayrı ayrı inceliyerek 
bunlara verilmesi gereken hukuki bünye hak
kında teklifte bulunmak, 

c) Teşekküllerin faaliyet sahalarını tesbit, 
mevcut müessese ve işletmelerin diğer teşekkül
lere devri veya bir teşekkülde toplanması hu
susunu incelemek ve bu konularda teklifte bu
lunmak, 

d) Teşekküllerin malî bünyelerini incele-; 
mek ve bu konuda alınması gereken tedbirleri 
tesbit etmek, 

e) Devlet teşekkül ve iştiraklerini incele
mek, bunların tasfiyesi veya devri hususunda 
teklifte bulunmak, 

f) Teşekküllerin aktif ve pasif kıymetleri
nin yeniden değerlendirilmesine ait esasları tes
bit etmek, 
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ğ) Muhasebe usullerinin ıslahı ve yekne

saklaştırılması için esaslar tesbit etmek, 
h) Teşekküllerin bünyesinde yapılması ge

rekli teknik ve idari ıslahata ait incelemeleri 
yaptırmak ve bu inceleme sonuçlarını toplıya-
rak ele alınması gereken tedbirler hakkında 
tavsiyelerde bulunmak, 

i) Bu hususlarla ilgili olmak üzere lüzum 
görülecek diğer işleri yapmak, 

Komisyon Maliye, Sanayi ve Ticaret bakan-
lıklariyle Devlet Plânlama Teşkilâtını ve Yük
sek Murakabe Kurulunu ve Devlet Personel Da
iresini temsil eden 6 üyeden kurulur. Teşekkül
lere ait hususlarda ilgili Bakanlık temsilcisi ko
misyona üye olarak katılır. Komisyona Maliye 
Bakanlığı temsilcisi Başkanlık eder. Bu komis
yonda dairelerini temsil eden memurların dai
releri ile bağı devam eder. özlük hakları daire
lerince ödenir. 

Komisyon geçici olup kuruluşundan itibaren 
en fazla üç yıl içinde çalışmalarını bitirerek da
ğılır. 

Komisyon, iktisadi Devlet Teşekkülleri hak
kında. her türlü incelemeyi yapabileceği gibi bu 
teşekküllerin memur ve müstahdemlerini, öz
lük hakları teşekküllerince karşılanmak üzere 
geçici olarak çalıştırabilir, veya dışardan mü
tehassıs veya yardımcı personel kullanabilir. 

Komisyonun giderleri 154 sayılı Kanuna, gö
re Maliye Bakanlığı bütçesine konulan ödenek
ten karşılanır. 

Komisyon üyelerine, uzmanlara ve diğer per
sonele verilecek ücret ve diğer özlük haklar 
Bakanlar Kurulunca tâyin olunur. Bu ödeme
ler 7244 sayılı Kanuna tâbi değildir. Komisyo
nun çalışma şekli Maliye Bakanlığınca bir yö
netmelikle belli edilir. Komisyonca hazırlana
cak rapor, teklif ve tavsiyeler Maliye Bakanlı
ğına verilir. » 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Buyurun Sayın Veli Uyar. 

VELİ UYAR (Yozgat) — Çok muhterem ar
kadaşlarım, geçici 5 nci maddede bir komisyon 
kuruluyor. Bu komisyon, benim bildiğime göre, 
halen mevcut, halen faaliyette olan bir komis
yon ve 3 yıl evvel kurulmuş olan bir komisyon. 
Bunları kanunen tescil etmiş oluyoruz. Bu ko
misyon işleri 3 yıl içinde bitirecek, faaliyeti 6 
yıl olacak. Bu çok uzun bir süredir. Evvelâ ko-
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misyonun faaliyetinin 3 yıldan ziyade 1 - 2 yıl 
içinde bitirmesi için komisyon bilmem ne düşü
nür ?. 

ikinci bir mevzu: Kurulacak Komisyonun 
âzası yapacağı hizmetler bakımından maliye, 
sanayii, ticaret ve saire gibi müesseselerden 
•olarak 6 kişi olacaktır. Halbuki ilgili teşekkül
lerin bu Komisyona birer üyeleri de katılırlar
sa yerinde olur. İlgili bakanlık temsilcisinden 
ıgayrı, meselâ, Ziraat Bankasının mevzuunu tet
kik ederken o bankadan ayrıca 'bir üye bu Ko
misyona iltihak ettirilirse ona ait mevızular hak
kımda etraflı malûmat vermiş olur. 

Ayrıca, kurulacak olan. bu Komisyona Ba
kanlar Kurulu kararı ile ücret takdir edilecek 
ve bu 7244 sayılı Kanuna, tabi olmıyacak. Bu 
husus benim şa'hsi kanaatime göre mantığın ala
cağı bir iş değildir. Bir yerde çalışan bir me
muru, uzmanı buraya getirip vazifelendirecek
siniz. O müessesedeki ücretini alacak ondan 
sonra da ayraca Bakanlar Kurulu kararı ile 
bin lira, 2 bin, 3 bin, neyse bir ücret daha ala
cak. Ne oluyor, oradaki hizmeti duruyor ama 
onun da ücretini alacak. Beri taraftan da 7244 
sayılı Kanuna tabi olmadan yine ücret, alacak. 
Bu ise ücret sistemlerini baştan aşağı allak -
bullak edecektir, bir. 2 neis'i bu Komisyon •ken
disini yazdırabiliri ek için memurlar arasında 
bir çekişme olacak. Ben gideyim, sen git. Kim. 
fazla tesir ederse Komisyona vazifeli olarak o 
gidecek. Biri diyecek ki, ben teknik elemanımı. 
öbürü diyecek ki, 'uzmanım bu şekilde bir çe
kişme devam edecektir, iktisadi Devlet Teşek
küllerinde. Bu bakımdan bu fıkranın çıkarıl
ması iktiza eder, yahut 7244 sayılı Kamımın 
ıçerçevesi içinde ücret verilmesi kaydı ile müm
kün olur kanaatindeyim. Hürmetlerimle. . 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz isr 
tiyen yok. önerge yar, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
iktisadi Devlet Teşekkülleri ve iştirakleri 

hakkındaki kanun tasarısının, genel görüşmesi 
sırasında açıkladığım sebeplerle, geçici 5 nci 
maddesindeki Komisyonun vazifesini 3 yıl için
de bitirmesi hakkındaki fıkrada yazılı müdde
tin 2 yıla indirilmesini teklif ediyorum, kabu
lünü rica ederim. 

U§ak 
Uımet Taıbtakılıc j 

56 
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BAŞKAN :— Buyurun Komisyon. 
GEÇİCİ KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 

NADİR YAVUZKAN (Burdur) — Muhterem 
arkadaşlar; Sayın Veli Uyar arkadaşımız, ha
len böyle bir komisyonun bulunduğunu söyle

mdiler. Ama, halen bulunan Komisyon reo.rg.ani-
zasyon komisyonu değildir. Ve bu kanun dahi 
hüviyetler altında çalışan bir komisyon değil
dir. O sadece bir rapor hazırlayıp vermiştir ve 
vaızüfesi ide bitmiştir. 

Ayrıca, teşekküllerden bu komisyona birer 
kişi de katılsın denilmektedir. Halbuki, ilgili 
teşekküller hakkında karar alınırken ilgili Ba
kanlar bulunacaklardır. Bu balkımdan ayrıca 
teşekküller adına bir kişinin bulunmasına lü
zum ıgörülmemektedİr. 

Ayrıca, ücretin 7244 sayılı Kanuna tabi ola
rak verilmesini söylerler. Muhterem arkadaşla
rımı; Türkiye'nin büyük bir varlığı hakkında 
karar alma durumunda olan ve geniş salâhi
yetlerle kurulan bir komisyonun bu çalışmala
rında daha salim, bir şekilde netice almalarını 
temin için onların 7244 sayılı Kanuna tabi ol
madan ücret almalarını Komisıyonunuz muvafık 
görmüştür. Bu bakımdan Sayın Veli Uyar ar
kadaşımızın teklifini yerinde görmemekteyiz. 
Ayrıca bu reorganizasiyon mevızuunun üç yıl 
yerine iki yılda tamamlanması istenmektedir. 
Fakat biz ik'i senelik müddetin yetmiyeceği 
kanaatindeyiz. Komisyonumuz bu bakımdan 3 
yıl içerisinde olması şeklinin kabul .edilmesini 
istirham etmektedir. 

BAŞKAN — Efendim, Ahmet Taıhtakıbç ar
kadaşımızın üç yıl yerine iki yıl müddetle ol
ması hususunda bir değiştirge teklifi vardır, 
Komisyon ne Idiıyor? 

GEÇİOÎ KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 
NADİR YAVUZKAN (Burdur) — Katılmıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN —..Değiştirge önergesine Komis
yon katılmamaktadır. Bu işlerin iki yıl içeri
sinde görülmesi hususundaki Tahtakıhç arka-
daişımızm değiştirge önergesini oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 11. e kar
şı 37 oyla önerge kabul edilmiştir. 

Komisyon, filhal iştirak ediyor musunuz? 
GEÇİCİ KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 

NADlR YAVUZKAN (Burdur) — Filhal işti
rak etmiyoruz, maddeyi Komisyona geri isti
yoruz. 
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BAŞKAN — Efendim, geçici. madde 6 ve 7 

bir seremoni maddesidir, kısadır. O bakımdan 
Komisyona verdiğimiz maddeleri de çıkaralım. 
Müsaade ediniz. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Usul 
hakkında sfrz istiyorum. 

BAŞKAN — Geçici madde 6 okunduktan 
sonra usul hakkında konuşabilirsiniz, devanı 
ediniz efendim. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Kamu İktisadi Te
şebbüslerinin denetlenmesi ile İlgili Yüksek De
netleme Kurulu hakkındaki Kanun yürürlüğe 
girinceye kadar 3460 ve 23 saıyılı kanunların. 
Yüksek Murakabe Heyeti ile ilgili hükümleri 
uygulanır. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Bir önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
6 ncı geçici maddeye aşağıdaki cümlenin ek

lenmesini arz ve teklif ederiz. 
«21- nci madde hükümleri saklıdır.» 

C. H. P. Grurpu Adına Y. T. P. Grupu Adına 
'İstanbul Aydın 

Coşkun Kırca Orhan Apaydın 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 

NADİR YAVUZKAN (Burdur) — KatıliÇyo-
ruz. 

BAŞKAN —• Nazara alınmasını oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Komisyon filhal katılijyor mu? 
GEÇİCİ KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 

NADİR YAVUZKAN (Burdur) — İştirak edi
yoruz. 

BAŞKAN — Değişiklilkle 'birlikte 6 ncı ge
çici niaddeyi oylarınıza, sunuyorum... Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Usul hakkında buyurun Sayın Tahtakıhç. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Muhte

rem arkadaşlar; Millî İradenin tecellisi mesele
si gayet ince bir şeydir. Ben bu Karma Komis
yon Sözcüsünü çok sevdim. Şivesi güzel, 
beyanı güzel... Ancak ben genel görüşmeler es
nasında bu mütalâayı söylediğim zaman çıktı
lar, dediler k i ; «Bu müddet meselesi bizi pek 
ilzam etmez, Meclisin takdirine bağlıdır. Mec
lis ister bir' sene kor isterse iki sene kor.» de
diler. 

http://reo.rg.ani-
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Şimdi rica ediyorum, şu millî iradenin tecel

lisine bakın. Takrir reye konuldu. Kabul edil
di. Komisyon Sözcüsünün beyanı genel görüşme 
esnasında zapta geçmiştir. Tetkikinizi rica ede
rim. Bu parlâmento işi çok ince bir şeydir. Böy
lece halledilmesi istenirse nasıl olsa halledilir. 
Eğer dikkat sarf etmezseniz milletvekiline söz 
düşmüyor. Grup sözcüsü ile Hükümet sözcüsü 
düello etmekle vakit geçiriyorlar. Halbuki grup 
sözcüsü bir defa tercih hakkını kullanır, tek
rar aynı mevzu hakkında söz isterse tercih hak
kını kullanamaz. Milletvekilleri konuşur, böyle
ce millî irade tecelli eder. Bu bakımdan bu 
yanlış tatbikattan dolayı Riyasetten şikâyetçi
yim. Zabıtlarda komisyon sözcüsünün sözleri 
gayet açıktır. Kendileri, «Müddet meselesi bi
zim için ısrar edilecek bir mevzu değildir, Mec
lis bunu nasıl takdir ederse o şekilde kabul ede
riz.»1 dediler. Meclis başka türlü takdir etti, 
bu sefer başka şey söyledi. Bu şartlarla millî 
iradenin salim bir mânada tecellisi mânasını ifa
de etmez. Bu sebeple Riyasetten ve komisyon 
sözcüsünden de şikâyetçiyim. 

BAŞKAN — Grup sözcülerinin tekaddüm 
hakkı hakkında içtüzükte Sayın Tahtakılıç'm 
arz ettiği sarahat yoktur. Bu mesele Divanda 
uzun boylu kokuşuldu, netice itibariyle grup 
sözcülerinin tekaddüm hakkını haiz olduklarına 
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karar verildi. Yeni çıkacak İçtüzükte Sayın 
Tahtakılıç gayret sarfedip grup sözcülerinin bir 
defa daha konuşması cihetini müdafaa eder ve 
kabul ettirirlerse Başkanlığı da bundan kurtar
mış olurlar. 

Muvakkat 7 nci maddeyi okutuyorum. 
GEÇlCÎ MADDE 7. — İktisadi Devlet Te

şekküllerine ait personel rejimi yeniden düzen
leninceye kadar, bu kanunun 30 ncu maddesi
nin birinci ve ikinci fıkralarına göre verilecek 
ikramiye yerine, 7244 sayılı Kanunun esasları 
dâhilinde 3659 sayılı Kanunun 4621 sayılı Ka
nunla değiştirilmiş bulunan 13 ncü maddesinin 
(C), (E), ve (G) fıkralarında verilmesi hükme 
bağlanmış bulunan ikramiye, prim ve temettü 
verilir. 

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

Muhterem arkadaşlar, müzakeresini yaptığı
mız kanun tasarısının muvakkat maddeleri de 
bitti. Komisyona verdiğimiz diğer maddeler gel
diği zaman devam edeceğiz. Vakit esasen doldu. 
Yarın 18 Temmuz 1963 Perşembe günü saat 
14,00 de toplanılmak üzere birleşimi kapatıyo
rum... 

(Kapanma saati: 19,10) 
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1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanuna 

verilen oyların sonucu 

(Kanun kabuı edilmiştir.,) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpaeıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
ismail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Nihat Berkkan 
Fuat Börekçi 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 306 

Kabul edenler : 300 
Reddedenler : 4 

Çekinserler : 2 
Oya katılmıyanlar : 135 

Açık üyelikler : 9 

[Kabul 
Mustafa Kemal Brko-
van 
İsmail Gence 
İbrahim îmirzahoğlu 
îhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Zühtü Pehlivanlı 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdüılhak Kemal Yö
rük 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nazmı Kerim oğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydınçer 
Melâhat Gedik 
Reşat özarda 
îsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Fennî îslimyeli 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

edenler] 
BİLEOÎK 

Orhan Tuğrul 
BİNGÖL 

M. Sıddık Aydar 
BİTLİS 

Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLÜ 
Turgut Çulha 
Kemal Demir 
Kâmil İnal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
Cevdet Perin 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
İsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik İnan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Hilmi İncesulu 
Faruk Küreli 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
İsmail Ertan 
İbrahim Kocatürk 
Hüdai Oral 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Hilmi Güldoğan 
Reeai Iskenderoğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen 
llhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Cevat Dursunoğlu 
Şerafettin Konuray 

5 0 -



ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Celâlettin üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin încioğlu 
Kudret Mavitân 
Mithat San 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Sekip İnal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermancı 
Sadık Kutlay 
İhsan önal 

İSPARTA 
* 

Ali İhsan Balım 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Cihad Baban 
Mahmut Rıza Bertan 
Ferruh Bozbeyli 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Ömer Zekâi Dorman 
Orhan Eyüboğlu 

M. Meclisi B : 117 
I Fahrettin Kerim Gökay I 

Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
İsmail Hakkı Tekinel 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı | 
Abdurrahman Yazgan 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
İhsan Gürsan 

| Ziya Hanhan 
j Saim Kaygan 
i Nihat Kürşat 

Necip Mirkelâmoğlu 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan | 

[ Kemal Güven I 
Kemal Kaya 

[ Kemal Okyay 
Sırrı ökteon 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

I KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 

f Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun | 
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I KIRŞEHİR 

Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 

KONYA 
Kemal Ataman 
Ahmet Gürkan 

| Abdüssamet Kuzucu 
I Rüştü özal 

Fakih özlen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
I Ahmet Bozbay 

Ali Erbek 
I Mehmet Kesen 
I Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
İH. Avni Akşit 
I Mehmet Delikaya 
I Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
I Neriman Ağaoğlu 
I Süleyman Çağlar 
I Muammer Erten 
I Şevket Raşit Hatip-
I oğlu 
I Yakup Kadri Karaos-

manoğlu 
Nusret Köklü 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
I Mehmet Ali Arıkan 

Esat Kemal Aybar 
I Şevki Aysan 
I Vahap Dizdaroğlu 
I Seyfi Güneştan 

Talât Oğuz 
MUĞLA 

I Adnan Akarca 

Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğ'lu 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 

SAKARYA 
Burihan Akdağ 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Kâmran Evliyaoğlu 
Hâmit Kiper 
Hüseyin Özalp 
Osman Şa'hmo^lu 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Hayrettin özge:ı 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Mahmut Vural 
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TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumeuoğlu 

TOKAT 
H. Ali Dizman 
Mehmet Kazova 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 

M, Meclisi B : 117 
Selâhattin Güven 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağmurderelr 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

ÜRPA 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 

17.7 .1963 0 : 1 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
İbrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muhlis Görentaş 
Şükrü Kösereisoğlu 

[Reddedenler] 
ANKARA 

Emin Paksüt 
BOLU 

Zeki Baltacıoğlu 

SAMSUN 

Mehmet Başaran 

llyas Kılıç 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Fevzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Suphi Konak 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

[Çekinserler] 
ERZURUM 

Nihat Diler 
KIRŞEHİR 

Halil özmen 

ADANA 
Kasım Gülek 
Cavit Oral 

ADIYAMAN 
Mehmet Özbay 
AFYON KARAHtSAR 
Hasan Dinçer 
Asım Yılmaz 

AĞRI 
Kerem özean 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Raif Aybar (B.) 
Osman Bölükbaşı 
Bülent Ecevit (B.) 
Muhlis Ete (1.) 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
llyas Seçkin (B.) 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren (1.) 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 

[Oya katılmıyanlar] 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut (1.) 
Gökhan Evliyaoğlu 
Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Halit Rıza Ünal 

BOLU 
Ahmet Çakmak 

BURSA 
İbrahim ökıtem (B.) 
Ekrem Paksoy (1.) 
Mustafa Tayyar 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Necmi ökteıı (B.) 

DENİZLİ 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral (1.) 
Sehmus Aralan 

Yusuf Azizoğlu (B.) 
Vefik Pininçcioğlu (B.) 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu (B.) 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Gıyasettin Karaca 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen . 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu (1.) 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu (î.) 

HATAY 
Abdullah Cüli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
Ziya Altmoğlu 
Suphi Baykam 
Tahsin Demiray 
Saadet Evren 
Muhiddin Güven 
Ahmet Oğuz (B.) 
llhami Sanear (B.) 
Selim Sarper (B.) 
Hüsamettin Tiyanşan 
Malik Yolaç 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş 
Ali Naili Erdem 
Şinasi Osma 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğan^ay 
Ihısan Şeref Dura (B.) 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 
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KAYSERİ 

Turhan Feyzioğlu (B.) 
Vedat Ali Özkan 
Mehmet Sağlam 

KOCAELİ 
Hâldan Eısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Selçuk Aytan 
İrfan Baran 
İhsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Mekki Kesörin (Bşk. V.) 
Fakih özfakih 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Rauf Kıray 
Sadrettin Tosbi 

ıvıALAi/A 
Nurettin Akyurt 
Ahmet Fırat 

«M"VT":'v 

İsmet İnönü 
(Başbakan) 

MANİSA 
Hurrem Kubat 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 

MUĞLA 
İlhan Tekinalp (1.) 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Asım Eren 
a.) 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Arif Hikmet Onat 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 

Fuad Sirmen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alicaıı 
Nuri Bayar 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Fevzi Geveci 

SÜRT 
Süreyya öner 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Cemil Karahan 
Hagim Tan 

SİVAS 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 
Orhan ÖztraJk (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 

[Açık üyelikler] 
Aydın 
Erzurum 
Hatay 
îsıtaribul 
Kocaeli 

Manâsa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

1 
1 
1 
1 

Zeyyat Kooamemi (t.) 
Ali Rıza Ulusoy (1.) 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener (1.) 
Kâmuran Ural 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URPA 
Osman Ağan (î.) 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı (1.) 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur (l.Ü.) 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

Yekûn 
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196S yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanuna verilen oyların 

sonucu 
(Kanun kabul ediillmî tir.)^ 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Aii Boadoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçülk-
tepepmar 
Kemal Sanibrahirrıoğlu 
Ahmet Savrun 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 

AFYON KARAHÎSAR 
Halûk Nur Baki 
VeH Başaran 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 
Şülkrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Rıza Pol'at 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Bunhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Nihat Berkkan 
Fuat Börekçi 
ismail Gence 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 286 

Kabul edenler : 283 
Reddedenler 
Çekinserler 3 

Oya katılmıyanlar 155 
Açık üyelikler 9 

[Kabul edenler] 
Ibraıhim. Imirzalııoğlu 
ihsan Kökneİ 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Zühtü Pehlivanlı 
Ahmet Üstün 
Ferhat, Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nazmi Ker&moğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydmçer 
Melâhat 'Gedfik 
Reşat Özarda 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddi'k Aydar 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki BaUtacıoğlu 
Turgut Çulha 
Kemal Demir 
Kâmil İnal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuakan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
Cevdet Perin 
Ahmet Türfeel 
Ziya Uğur 
İsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik İnan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
; Kâzım Arar 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Nuri AJhıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Hilmi incesulu 
Faruk KüreîS 
ihsan Tombuş 

f 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
ismail Ertan 
ibrahim Kocatürk 
Hüdai Oral 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Hilmi Güldoğan 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen 
tlhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Nacd Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Cevat Dursunoğlu 
Şerafettin Konuray 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuz'oğlu >' 
İbrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Celâlettin Üzer 
Azû Zeytinoğlu 
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GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin İncioğlu 
Kudret Mavitau 
Mithat San 

GÎRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
N'izamottin E rkmen 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
Nuijiı Tirali 

GÜMÜŞANE 
Neemeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri B'aihadır 
Ali Muhsin Bereketoğ.v 
Sekip İnal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermaneı 
Sadık Kutlay 
Thsan önal 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Oihad Baban 
Mahmut Rıza Bertan 
Ferruh Bozbeyli 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Ömer Zekâi Dorman 
Orhan Eyüboğlu 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben. 
Oğuz Oran 
Naci öktem 
Vahyi Özarar 
İsmail Hakkı Tok mel 
Reşit Ülker 
Sabrû Vardarh 

M. Meclisi B : 117 
İZMİR 

Osman Sabri Adai 
Şükrü Akkan 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
İhsan Gursan 
Ziya Hanhan 
Salım Kaygan 
Neeip Mirkelâmoğlu 
Mustafa Uyar 
Lebit Vıırdoö'iıı 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalç,m 

KASTAMONU 
Sa-bri Keskin 
İsmail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
A'b d ül h al im A r a s 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Al tuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilerin 
Memduh Erdamir 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgi su 
Nihat Erim 

KONYA 
Kemal Ataman 
Ahmet Gurk an 
Rüştü özal 
Fakih özf akih 

17 . 7 . 1963 O : 1 
Faruk Sükaıı 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Buzbay 
Ali Enbek 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
II. Avni Akşiu 
Mehmet Del ikaya 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağa oğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
lOmal Bağcıoğlu 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
A d n a u Karakücük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar' 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan . 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
llilmi Bay dur 
Cevdet Oskay 
Turatı Şahin 

MUŞ 
Sait -Mutlu 
Sami Öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsny 

NÎĞDE 
Mehmet Altmsoy 
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Haydar Özalp 
Ruhi Soy er 

ORDU 

Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 

SAKARYA 

Hami Tezkan 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
.Mehmet Başaran 
Nurvttin ("-<̂ .-itof/i!.' 
Kâmran Evliyaoğlu 
Hâmit Kiper 
ti yas Kılı e, 
Hüseyin Özalp 
Osıman Şahinoğlu 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Hayrettin özger 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mustafa, Kaptan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çelteki: 
lbra,him Göker 
Rahmi Günay 
Sebati Hasta oğlu 
Cevad Od'yakmaz 
Güner Sarısözer: 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 

TOKAT 
H. Ali Diaraan 
Mehmet Kazova 
Reşit Önder 
Bekir Şeyhoğlu 
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TRABZON 

Pik rem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 

Vahap Kışoğlu 

URFA 
Kadri Em&an 
Bekir Sami Karahanl: 
Celâl Öncel 

UŞAK 

Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
ibrahim Bulana İp 

Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 
Muslih Gürartaş 

YOZGAT 
ismet Kapısız 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 

Ahmet Fuat Ak 
Feyzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğiu 
Suphi Konak 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya*Yücebilgiı| 

ERZURUM 
Nihat Diler 

[Çekinserler] 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

ADANA 
Kasım Güİek 
Cavit Oral 

ADIYAMAN 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Hasan Dinçer 
Asım Yılmaz 

AĞRI 
Kerem özean 

ANKARA 
tsmail Rüştü Aksal 
Raif Aybar (B.) 
Osman Bölükbaşı 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erkovan 
Muhlis Ete (î.) 

ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
.Kmin Paksüt 
îlyas Seçkin (Tİ.) 

ANTALYA 
îhsan A ta öv 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren (î.) 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın T »ol ak 
Kaya Bulut (1.) 
Gökhan Evliyaoğlu 
TVniıî îslimyeli 
Cevat Kanpulat 
Ahmet ihsan Kırımlı 

[Oya katilmtyanlar] 
BİLECİK 

Sadi Binay 
BİNGÖL 

ETalit Rıza Ünal 
BOLU 

Ahmet Çakmak 
BURDUR 

Fethi Çelikbaş (B.) 
BURSA 

İbrahim öktem (B.) 
Eikrem Paksoy (1.) 
Mustafa Tayyar 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 
Nurettin Ok (Bşk.V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Necini ökten (B.) 

DENİZLİ 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral (1.) 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu 
(B.) 
I.Veai Is'kenderoo'ln 
Vefik Piriçcioğlu (B.) 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
(B.) 
< >tner Faruk Sanaç 
Kemal Sat ı r 

ERZURUM 
Turhan Bildin 
Gıyasettin Karaca 

Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN r 

Ali Cüceoğlu (1.) 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu (1.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğ'lu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
Ziya Altıııoglu 
Suphi Baykamı 
Tahsin Domiray 
Saadet Evron 
Fehrettin Kerim Gök ay 
(B.) 
Mııhiddin Güven 
Ahmet Oğuz 
(B.) 
Sahabettin Orhon 
flhami Sançar (B.) 
Selim Sarper 
Hüsamettin Tiyanşan 
Abdurrahman Yazgan 

Malik Yolaç 
Zeki Zeren 

ÎZMİR 
Mehmet Ali Ay taş 
Ali Naili Erdem 
Nihat Kürşat 
Şinasi Osma 
Kadri özek 

KARS 
Sırrı öktem 

KASTAMONU 
Avni Dnp-an 
Fethi Doğançay 
İhsan Şeref Dura (B.) 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Turhan Feyzi oğlu (B.) 
Vedat Ali Özkan 
Mehmet Sağlam 

KOCAELİ 
Haldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Selçuk Ay tan 
İrfan Baran 
îhsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Mckki Keskin (Bşk.V.) 
Abdüssamet Kuzucu 
Fakih özlen 
Cahit Yılmaz 
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KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Ahmet Fırat 
ismet İnönü (Başba
kan) 

MANİSA 
Hurrem Kubat 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt " 
Hasan Fehmi Evliya 

MUĞLA 
İhsan Tekinalp (1.) 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

M. Meclisi B : 117 
NİĞDE 

Asını Eren (1.) 
Oğuzdemir Tüz'ün 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağa oğlu 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Arif Hikmet Onat 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Fuad Sirmen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Buı-han Akdağ 
Ekrem Aliean (B.) 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 

SAMSUN 
Ali Fuat A üş an 
Fevzi Ceylân 

17 . 7 . 1963 O : 1 
Bahri Cömert 
Fevzi Geveci 

SÜRT 
Süreyya öner 

SİNOP 
Malım ut Aliean oğ! u 
Cemil Karalıan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Ahmet Kangal 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramiı 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Zeyyat Koeameırii (1.) 
Ali Rıza Ulusoy (I.) 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Nazmi öktem 

Ahmet Şener (I.) 
Kâmuran Uraı 
Zeki Yagmurdereli 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan (I.) 
A tal ay Akan 
Kemal Badıllı (I.) 
Sabri Kılıç 

VAN 
Şükrü Kösereisoğlıı 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Mustafa Kepir 
Turgut Niza/mağhı 
Celâl Sungur (I.Ü.) 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

Aydın 

Erzurum 

Hatay 
istanbul 
Kocali 

[Açık üyelikler] 
1 
1 

1 
1 

ı—
i 

Manisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

Y Yekûn 



M. Meclisi B : 117 17.. 7 ,1963 O : 1 
Karayolları Oenel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 

hakkındaki kanuna verilen oyların sonucu 
değişiklik yapılması 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar v 

Kemal Sarıibrahiınoğlu 
Ahmet Savrun 
Ahmet Topaloglu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Denk 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Bakî 
VeM Başaran 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AÖEI 
Nevzat Güngör 
Rıza Pol'at 

AMASYA 
Reşat Arpaeıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
Nevzat Şeıier 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Aİaman 
Nihat Berl^kan 
Fuat Börekçi 
İsmail Gence 
tbrahim Injiirzalıoğiu 
İhsan Köknel 

Üye tayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
ÇeMnserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

450 
275 
270 

1 
4 

166 
9 

[Kabul 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksût 
Zühtü Pehlivanlı 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülh-ak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Haaan Fellımi Boztepe 
Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIM 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydınçer 
Melâhat Gedik 
Rasat özarda 
Lsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritojlu 
Cihat Turgut 

BÎLECÎK 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Siddik Aydar 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş | 

edenler] 
BOLU 

Zeki Baltacıoğlu 
Turgut Çulha 
Kâmil İnal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzıkan 

BURSA 
Hikmet Akılın 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
Cevdet Perin 
Ahmet Türk©! 
Ziya Uğur 
İsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik inan 
Refet Sezsgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Nuri Aihıskahoğlu 
Muzaffer Dündar 
Hilmi İncesulu 
Faruk Küreli 
thsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çdbanoğlu 

İbrahim Kocatürk 
Hüdai Oral 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen 
llhami Ertem 
Fahir Giritlioglu 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Periııçek 
Naed Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğru'l Akça 
Cevat Dursuııoğlu 
Şerafettin Konuray 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
tbrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Celâlettin üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolaıt 
Ali İhsan Göğüs. 
Hüseyin Incioğlu 
Kudret Mavitan 
Mithat San 
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GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizam ettin Erkmen 
Ali Köymen 
Nalın Ti rai i 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küniker 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bereketoğl 
Sekip fnal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Deraıanoı 
Sadık Kutlay 
İhsan ön al 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Güleügil 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Cihad Baban 
Mahmut Rıza Bertan 
Ferruh Bozbeyli 
Nurettin Bulak 
Katip Tahir Burak 
Ömer Zekâi Dorman 
Hilmi Oben 
Oğuz Oran 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 

İZMlR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
İhsan Gürsan 

M. Meclisi B : 117 
Ziya Hunharı 
Saim Kaygan 
Necip Mirkelâmoğlu 
Sina si Oama 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurrloglu 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 

I Kemal Kaya 
! Kemal Okyay 

Bahtiyar Vural 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 
famail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

I KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Mehmet Gök«r 
Hüsamettin Gümüşpala 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrah n.ın Altııg 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Basan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmot Bilerin 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 

KONYA 
Kemal Ataman 

I Ahmet Gürkan 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özlen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 

17 . 7 . 1963 O : 1 
Mehmet Kesen 
Sezai Surpaşar 

MALATYA 
II. Avni Akşit 
Mehıhot De likaya 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatib-
oğlu 
Vakup Kadri Karaos-
manoğlu 
N us ret Köklü 
-Tilmi Okçu 

Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirüoğhı 

MARAŞ 
Kemal Bağcı oğlu 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arı kan 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Bay dur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
•Ramazan Demirsoy 

NîftDE 
Mehmet A Itırı soy 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ferda Gül ey 
Orhan.Naim Hazinedaı 
Sadi Pehlivarıoğlu 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 

SAKARYA 
Hami Tezkan 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Kâmran Evliyaoğlu 
Hâmit Kiper 
tlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Adil Altay 
ibrahim Göker 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Oevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Ifceşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 

TOKAT 
H. Ali Dittm-an 
Mehmet Kazova 
lieşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ek rom Dikmen 
Ali Hıza Uzun er 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URPA 
Kadri Ero&an 
Bekir Sami Karahanlı 
^nbri Kılıç 
Celâl öncel 
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UŞAK 

Ali Rıza Akbiyıkoğlu 
ibrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

M. MeciİBİ B : U 7 
VAN 

İhsan Bedirhanoğlu 
Muhlis Görentaş 
Şükrü Kösereisqğlu 

17.7.1963 0 : 1 
YOZGAT 

ismet Kapısız 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 

Fevzi Fırat 
Ratniz Karakaşoğlu 
Suphi Konak 
Mehmet Ali Pestilo\ 
Yusuf Ziya Yücebüg^n 

[Reddedenler] 
MUŞ 

Sami öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumeueğlu 

ADANA 
Kasım Gülek 
Cavit Oral 
tbrahim Tekin 

ADIYAMAN 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHtSAR 
Hasan Dinçer (B.) 
Asım Yılım az 

AĞRI 
Kerem Özcan 

AMASYA 
ismail Sarıgöz 

ANKARA 
tsraail Rüştü Aksal 
Rayif Aybar (B.) 
Osman Bölükbaşa 
B'ilent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
VfiT\ 

Muhlis Ete (I.) 
İbrahim S'tkı Hatip-
oglu 
Ilyas Seçkin (B.) 

ANTALYA 
Etem Ağva 
ihsan Ataöv 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren (I.) 

[Çekinaerler] 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

[Oya katilmtyanlar] 
BALIKESİR 

Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut (I.) 
Gökhan Evliyaoğlu 
oğlu 
Fennî Islimyeli 
Cevat Kanpulat 
Ahmet ihsan Kırımlı 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
ElaMt Rıza Ünal 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Kemal Dernir 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş (B.) 

BURSA 
tbrahim öktem (B.) 
Ekrem Paksoy (I.) 
Mustafa Tayyar 

ÇANKIRI 
Rahmi inceler 
Nurettin Ok (Baş
kan V,) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Necmi ökten (B.) 

DENİZLİ 
İsmail Ertan 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral (I.) 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu (B.) 
Hilmi Güldoğan 
Kecai tskenderoğlu 
Vefik Pirinçcioğlu (B.) 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu (B.) 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Gıyasettin Karaca 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Se-yfi öztürk 

GAZİANTEP 
Osıman Orhan Bilen 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
\li Cüceoğlu (I.) , 
tbrahim Etem Küıçoğlu 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu (I.) 
Nureddin özdennir 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

ERZURUM 
Nihat, Diler 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
Ziya Altınoğlu 
Suphi Baykam 
Tahsin Demiray 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
^ahrettin Kerim Gökay 
(B.) 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 
Vhmot Oîhız (B.) 

>nhabettin Orhon 
Ilhami Sancar (B.) 
Selim Sarper 
smail Hakkı Tekine! 

ilüsamettin Tiyanşan 
Vlalik Yalaç 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş 
Ali Naili Erdem 
Nihat Kürşat 
Kadri özek 

KARS 
Sırrı Öktem 
Rıza Yalçın 

— 69 



KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
ihsan Şeref Dut*a (B.) 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağlam 

KIRKI ARELt 
Fikret Filiz 

KOCAELİ 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Selçuk Aytan 
İrfan Baran 
ihsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin (Bşk. V.) 
Fakih özfakih 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Rauf Kıray 
Sadrettin Tosbi 

M. Meclisi B:117 
MALATYA 

Nurettin Akyurt 
Ahmet Fırat 
ismet inönü 
(Başbakan) 

MANİSA 
Hurrem Kubat 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
İlhan Tekinalp (t.) 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğhı 

NİĞDE 
Asım Eren (I.) 
Iluhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğhı 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 

17 . 7 . 1963 O : 1 
Arif Hikmet Onat 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Fuad Siraıen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican (B.) 
Nuri Bayar 
Muslihittin O ürer 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Fevzi Geveci 

SİİRT 
Süreyya öner 

SİNOP 
Mahmut Alieanoğlu 
Oemıil Karalıan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Rahmi Çelte'kli 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Zeyyat Kocamemi (I.) 
Ali Rıza Ulusoy (I.) 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Selâhattin Güven (I.) 
Nazrai ökten 
Ahmet Şener (I.) 
Kâmuran Ural 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan (1.) 
At al ay Akan 
Kemal Badıllı (I.) 

YOZGAT 

ismail Hakkı Akdoğan 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizam oğlu 
Celâl Sungur (I. Ü.) 

ZONGULDAK 

Kenan Esengin 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

Aydin 
Erzurum 
Hatay 
istanbul 
Kocaeli 
Manisa 

[Açık üyelikler] 
Muş 
Trabzon 

Zonguldak 

Yekûn 



M. Meclisi B : 117 17 . 7 .1963 O : 1 
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki kanuna 

verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur BâM 
Veli Başaran 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Rıza Polat * 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Nihat Berkkan 
Fuat Börekçi 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 262 

Kabul edenler : 249 
Reddedenler : . 6 
Çekinserler : 7 

Oya katılmıyanlar : 179 
Açık üyelikler : 9 

[Kabul edenler] 
İsmail Gence 
İbrahim İmirzalıoğlu 
İhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Zühtü Pehlivanlı 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdüılhak Kemal Yö
rük 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydmçer 
Melâhat Gedik 
Reşat özarda 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLÜ 
Turgut Çulha 
Kâmil İnal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
JL) U J V M A 

"FTıİTTYiAt Akal ın 
XXXJVllly> \j X\.J\,<XXLxi. 

Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
Cevdet Perin 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
İsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet'Nihat Akay 
J J U İ 11 d i l x \ I Cb\j 

Süreyya Endik 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Hilmi İncesulu 
Faruk Küreli 
İhsan Tombuş 

| 
DENİZLİ 

Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
İsmail Ertan 
İbrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Hilmi Güldoğan 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen 
llhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Naci Güray 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Cevat Dursunoğlu 
Şerafettin Konuray 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zeytinoğlu 
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GAZİANTEP 

Muzaffer Canbolat 
Ali îhsan Göğüs 
Hüseyin încioğlu 
Mithat San 

GÎRESUN 
Nizainettin Erkmen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Sekip înal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermancı 
Sadık Kutlay 
îhsan önal 

İSPARTA 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Cihad Baban 
Mahmut Rıza Bertan 
Ferruh Bozbeyli 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Ömer Zekâi Dorman 
Hilmi öben 
Oğuz Oran 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
îsmail Hakkı Tekinel 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Döşemeci 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
îhsan Gürsan 
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Saim Kaygan 
Nihat Kürşat 
Necip Mirkelâmoğhı 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Necmettin Akan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Aîâeddin Eriş 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
Kemal Ataman 
Ahmet Gürkan 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Vefa Tanır 
Sait .'Sın a Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek. 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Mehmet Delikaya 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Agaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 

17.7.1963 O: 
Nusret Köklü 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Cevdet Oskay 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 

ORDU 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hp-zinedar 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topal oğlu. 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Hami Tezkan 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Kâmran Evliyaoğlu 
Hâmit Kiper 
îlyas Jîılıç. 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 

Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Güner Sansözen 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 

TOKAT 

Mehmet Kazova 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 

Ekrem Dikmen 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URFA 

Bekir Sami Karahsaaalı 
Celâl öncel 

UŞAK 

Ali Rıza Akbıyıkogiu 
İbrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 

thsan Bedirhanoğlu 
Muslin Gören taş 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 

îsmet Kapısız 
V«îli Uyar 

ZONGULDAK 

Ahmet Fuat Ak 
Fevzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Suphi Konak 
Mehmet Ali Pestilci 

Yusuf Ziya Yücebilgin 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
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ANKARA 
Emin Paksüt 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztepe 

ERZURUM 
Nihat Diler 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

[Reddedenler] 
BALIKESİR 

Ahmet Aydın Bolak 
ÇANAKKALE 

Şefik inan 

[Çekinserler] 
İZMİR 

Ziya Hanhan 
KASTAMONU 

Sabri Keskin • 
ismail Hakkı Yılanlıoğlu Hayri Mumcuoğlu 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

SİVAS 
Cevad Odyakmaz 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

TEKİRDAĞ 

[Oya kattimıyarilar] 
ADANA 

Kasım Gülek 
Cavit Oral 

ADIYAMAN 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Hasan Dinçer (B.) 
Asım Yılmaz 

AĞRI 
Kerem özcan 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Raif Ay bar (B.) 
Osman ıBölükbaşı 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete (1.) 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
llyas Seçkin (B.) 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren (I.) 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Kaya Bulut (I.) 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 

Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî Islimyeli 
Cevat Kanpulat 
Ahmet ihsan Kırımlı 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Halit Rıza Ünal 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 

BURDUR 
Fethi Çelik'baş (B.) 

BURSA 
ibrahim öktem (B.) 
Ekrem Paksoy (I.) 
Mustafa Tayyar 

ÇANKIRI 
Rahmi inceler 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Necmi ökten (B.) 

DENİZLİ 
Hüdai Oral 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral (I.) 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu (B.) 
Recai Iskenderoğlu 
Vefik Pirinçeioğlu (B.) 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
(B.) 
Hürrem Müftügü 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Gıyasettin Karaca 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Kudret Mavitan 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu (I.) 
Mustafa Kemal Çilesiz 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu (I.) 
Nurjeddin özdemir 

HATAY 
Abdullah Cüli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Kılıç 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 

Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 

İSTANBUL 
Ziya Altmoğlu 
Suphi Baykam 
Tahsin Demiray 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gökay 
(B.) 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 
Ahmet Oğuz (B.) 
Sahabettin Orhon 
Ilhami Sancar (B.) 
Selim Sarper 
Hüsamettin Tiyanşan 
Malik Yolaç 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Ali Naili Erdem 
Şinasi Osma 
Kadri Özek 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Sırrı öktem 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
ihsan Şeref Dura (B.) 

— 73 — 



M. Meclisi B : 117 17 . 7 . 1963 0 : 1 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağlam 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Selçuk Aytan 
irfan Baran 
İhsan Kabadayı 
Kadircan Kafh 
Ömer Kart 
Mekki Keskin (Bşk. V. 
Fakih özlen 
Faruk Sükan 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Rauf l&ray 
Sadrettiiı Tosbi 

MALATYA 
Nurettin Akyürt 

Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 
(Barbakan) 

MANİSA 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

Hurrem Kubat 
MARAŞ 

Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Şevki Aysan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Hilmi Baydur* 
Turan Şahin 
İlhan Teikinalp (1.) 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Asım Bren (1.) 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 

Arif Hikmet Onat 
RİZE 

Erol Yılmaz Akçal 
Fuad Siıntıen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican (B.) 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Fevzi Geveci 

SİİRT 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Cemil Karahan 
Haşim Tâ« 

SİVAS 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 
Orhan Öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali Dizman 
Zeyyat Kocameımi (1.) 
AK Rıza Ulusoy (1.) 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Selâhattin Güven (1.) 
Nflümi ökten 
Ahmet Şener (1.) 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yftğtnurdereli 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

ITRFA 
Osman Ağan (1.) 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı (1.) 
Kadri Eroğan 
Sabri Kılıç 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur (1. Ü.) 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Sadık Tekin Müftûoğlu 

Aydın 
Erzurum 
Hatay 
İstanbul 

1 
1 
1 
1 

[Açtk üyelikler] 
Tr«caeli 
Manisa 
Muş 
Trabzon 

1 
Zonguldalk 

Yekûn 
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Muvazenei Ümumiyeye dâhil bâa dairelerin yapı işleri için gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
girişilmesi hakkındaki Kanunun 1 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun tasarısına 

Verilen oyların sonucu 
(Tasarı kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçjoğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçük-
tepepınar 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 
ibrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
AFYON KARAHÎSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 

AÖEI 
Nevzat Güngör 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
ismail Sarıgöz 
Nevaat gener 

ANKARA 
Hüseyin Ataman 
Nihat Berkkan 
Fuat Börekçi 
İsmail Grence 
ibrahim îmirzalıoğlu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 2 55 

Kabul edenler : 249 
Reddedenler : 1 

Çekihserler : 5 
Oya katılmiyanlar : 186 

Açık üyelikler : 9 

IKdbtd edenler) 
ihsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Zühtü Pehlivanlı 
Ahmet üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 
Ömer Eken 
Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Atâ 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydınçer 
Melâhat (Jedik 
Reşat özarda 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turprut 

BÎLECÎK 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Turgut Çulha 
Kâmil inal' 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Mehmet özbey 
Nadir. Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Kdip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
Cevdet Perin 
Ahmet Ttirkel 
Ziya Uğur 
ismail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Süreyya İndik 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Nuri Ahıskabdğlü 
Muzaffer Dündar 
Hilmi incesulu 
Faruk Küreli 
ihsan Tombuş 

DENIZLI 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
ismail Ertan 

ibrahim Koeatürk 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Hilmi Güldnğan 
Alp Doğrat' **•-. 

EDİRNE 
Talât Âsaı 
Süleyman Bilgen 
Ilhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Naci Güray 
Hürrem Müftiigil 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel GündoğdU 
Sadık Perinçek 
Naci'Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Cevat Dursunoğk 
Şerafettin Konuray 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Cemaleılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zeytinıoğlu 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
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Kudret Mavitan 
Mithat San 

GİRESUN 
Ali Köymen 
Naîm Tirali 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Balıri Bahadır 
Ali Muhsin Bereketoğhı 
Sekip tnal % 
Sabi Zorlu 

ÎÇEL 
Yahya Dermaneı 
Sadık Kutlay I 
İhsan önal 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Lokman. Başaran 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Suphi Baykaım 

Mahmut Rıza Bertan 
Ferruh BozbeyM I 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Ömer Zekâi Dorman 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Oğuz Oran 
Naci öktem 
Vahyi özarar I 
ismail Hakkı TeMnel 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci I 
Ragıp Gümüşpala | 
ihsan Gürsan 

M. Meclisi B : 117 
Ziya Hanhan 
Saim. Kaygan 
Lebit Yurdoğlu 

, KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 
ismail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler. 

KIRKLARELİ 
Abdurrahmnn Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir ı 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 

KONYA 
Kemal Ataman 
Ahmet Gürkan 
Rüştü özal 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Eribek 
Mehmet Kesen 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
H. Avni Akşit 

17.7.1963 O :.l 
Mehmet Üelikaya 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Yakup Kadri Kara-
osmanoğlu 
Nusret Köklü 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nahit Yenîşehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Hüdayioğiu 
Adnan Karaküçük 

MARDİN I 
Mehmet Ali Arıkan 
Vahap Dizdaroğltu 
Seyfi Güneştan | 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Cevdet Osıkay 
Turan Şahın 

MUŞ 
Sami Öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka I 
Ramazan Demirsoy 

NİÖDE 
Mehmet Altınsoy 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 

SAKARYA 
Burhan' Akdağ 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Kâmran Evliyaoğlu 
Hâmit Kiper 
Hüseyin Özalp , 

Osman Şahinoğlu 
SÜRT 

Cevdet Aydın 
Adil Y&şh 

SİVAS 
Adil Alıtay 
Rahmi Çeltekli 
ibrahim Göker 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 

TOKAT 
H. Ali. Dizman 
Mehmet Kazova 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Blkrem Dikmen 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Vahap Klşöğlu 

URFA 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğhı 
ibrahim Bulanalp 
Ahmet Taihtakılıç 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 
Muhlis Görentaş 

YOZGAT 
ismet Kapısız 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Âk 
Fevzi Fırat 
Raimiz Karakaşoğhı 
Suphi Konak 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

— 76 — 



M. Meclisi B : 117 17 . 7 . 1963 0 : 1 
[Reddedenler] 

MARAŞ 
Enver Kaplan 

[Çekinserler] 
MUĞLA 

Adnan Akarea 
KIRŞEHİR 

Halil özmen 
İSTANBUL 

Cihad Baban 
ERZURUM 

Nihat Diler 

ADANA 
Kasım Gülek 
Cavit Oral 

ADIYAMAN 
Meihımet öz bay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Hasan Dinçer (B.) 
Asıan Yıknaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Kerem özoan 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Rayif Aybar (B.) 
Osnatan Bölükbaçfi 
Bülent E«evit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhik Ete 
(D 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
Emin Paksüt 
îlyaa Seçkin (B.) 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren (î.) 

BALIKESİR 
Cdhat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolab 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

l Oya kattlmıyanlar] 
Kaya Bulut (î.) 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî îslimyeli 
Cevat Kanpulat 
Ahmet îhsan Kırımlı 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Haföt Rıza Ünal 

BOLU 
Zeki Balltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
(B.) 

BURSA 
İbrahim öktem (B.) 
Ekrem Paksoy (1.) 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Şefik İnan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Necimi ökten (B.) 

DENİZLİ 
Hüdai Oral 
Âıtrf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral (1.) 

Şehmus Aralan 
Yusuf Azizoğlu (B.) 
Recai Isıkenderoğlu 
Vefik Pirİçcioğlu (B.5 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu (£B.) 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Gıyasettin Karaca 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Seyfî öztürk 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu (1.) 
Nureddin özdemir 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
Ziya Altmoğlu 

Taihfdn Demiray 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gökay 
(B.) 
Muhiddin Güven 
Ahmet Oğuz (B.) 
Sahabettin Orhon 
llhami Sanoar (B.) 
Selim Sarper 
Hüsamettin Tiyanşan 
Sabri "Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç 
Zeki Zeren 

İZMİR 

Mehmet Ali Ayta§ 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Nihat Kürşat 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasd Osıma 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 

KARS 

Hasan Erdoğan s 
Sırrı öktem 

KASTAMONU 

Avni Doğan 
Fethi Doğaneay 
İhsan Şeref Dura (B.) 
Osman Zeki Oktay 
Ali öadikmenü 
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KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağlamı 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KOCAELİ 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Selçulk Aytan 
irfan Baran 
ihsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin 
(Bşk.V.) 
Abdtisjsamet Kuzucu 
FaMh özfakih 
Faruk. Süıkan 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Rauf Kıray 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Ahmet Fırat 
ismet inönü (Başbakan, 

Aydın 
Erzurum 
Hatay 

M. Meclisi B : 117 
MANİSA 

Şevket Raşit Hatiboğlu 
Hurrem Kubat 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Esat Kemal Aybmr 
Şevki Aysan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
i lhan Tekinalp ( t ) 

MUŞ 
Sadt Mutlu 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanıoğlu 

NİĞDE 
Asım Eren (I.) 
Ruhi Soy er 
Oğuzdemır Tüzün 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Arif Hikmet Onat 
A t ı Topaloğlu 

RÎZE 
Erol Yılmaz Akçal 

17 . 7 . 1963 O : 1 
Fuad Sirmen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Aliean (B.) 
Nuri Bayar 
MusMhîttin Gürer 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Fevzi Geveci 
îlyas Kılıç 

SÜRT 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Haşim T?ı> 

SİVAS 
Reşat Turhan 

TEKİRDAĞ 
Fethi MahramU 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 

I Açık üyelikler] 
istanbul 
Kocaeli 
Manisa 

Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

Zeyyat Kocameraıd (I.) 
Reşit önder 
Ali Rıza Ulusoy (î.) 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğiu 
Selâhattin Güven (1.) 
Nazmı ökten 
Ahmet Şener (1.) 
Kâmuran Ural 
Zeki Yağmurdereü 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan (I.) 
Albalay Akan 
Kemal Badİllı (I.) 
Kadri Eroğan 

VAN 
Şü&rü Kösereisoğtu 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizanıoğlu 
Celâl Sungur (I.Ü.) 

ZONGULDAK 
Kenan Etcngin 
Sadık Tekin Mûftnoğiu 

Yeikûn 9 



Dönem : 1 OCT 
Toplanla : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 601 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi idare âmirlerinin 1963 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılmasına 
dair kanun teklifi ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyonu başkanlıkları tezkereleri 

(M. Meclisi 2 /556; C. Senatosu 2 /97 ) 

(Not : C. Senatosu : S. Sayısı : 208) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 16 . 7 . 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2575 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLİĞİNA 

ilgi : 13 . 7 . 1963 gün ve 2/556 • 51 sayılı yazınıza karşılıktır : 
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki kanun 

teklifinin, Karma Bütçe Komisyonunun değiştirişine bağlı metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Ku
rulunun 15 . 7 . 1963 tarihli 93 ncü Birleşiminde aynen kabul edilerek dosya ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Suad Hayri Ürgüplü Y. 

İhsan IIamit Tigrel 
Cumhuriyet Senatosu Başkan» 

Not : 
Açık oy neticesi : (98) 
Kabul 94 
Ret 3 
Çekinser 1 

Karma Bütçe Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 

Karma Bütçe Komisyonu 16 . 7 . 1963 
Esas No: 2/556 - C. S. : 2/97 

Karar No: 271 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 15 . 7. 1963 tarihli 93 neü Birleşiminde aynen kabul edi

len «1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki kanun 
teklifi» ve Karma Bütçe Komisyonu raporu, Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanı 
'• _ Hatay Milletvekili 

, Sekip İnal 



Dönem : 1 OCC 
Toplantı: 2 M İ L L E T M E C L l S l S. Sayısı : 600 

1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyonu başkanlıkları 
tezkereleri (M. Meclisi 1/494, 1/498, 2/552; C. Senatosu 1/269) 

<Not : 0. Senatosu S. Sayısı : 198) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 16.7.1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 2510 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

îlgi: 10.7.1963 gün ve 45 sayılı yazınıza karşılıktır: 
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı-

nun, Karma Bütçe Komisyonunun değiştirişine bağlı metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu
nun 15.7.1963 tarihli 93 ncü Birleşiminde aynen kabul edilerek dosya ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Suad Hayri Ürgüplü Y. 

İhsan Hamit Tigrel 
Cumhuriyet (Senatosu Başkanı 

Not 
Açık ıoy neticesi 
Kabul 
Ret 
Çekimser 

(97) 
95 
1 
1 

Karma Bütçe Komisyonu tezkeresi 
T. B. M. M. 

Karma Bütçe Komisyonu 16 . 7 . 1963 
Esas No. : 1/494, 

1/498, 2/552 - CJ S : 1/269 
No. : 269 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 15 . 7 . 1963 tarihli 93 neü Birleşiminde aynen kabul 
edilen «1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı,» 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporu, Genel Kurulun tasvibine «,rz edilmek üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. 

Karma Bütçe 
Komisyonu Başkanı 

Hatay Milletvekili 
Sekip înal 

•»»• *a>g«a^—<«•• 



Dönem : 1 OC / 
Toplantı .2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : Ü ü 4 

1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) ve ( A / 2 ) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporuna dair C. Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon başkanlıkları 

tezkereleri (M. Meclisi 1/497; C. Senatosu 1/270) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 197) 

Cumhuriyet-Senatosu 
Genel Sekreterliği 13 . 7 . 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 2511 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Hgi : 10 . 7 . 1963 gün ve 1/489, 1/497 - 42 sayılı yazınıza karşılıktır . 
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A 1) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hak

kında kanun tasarısının Karma Bütçe Komisyonunun değiştirişine bağlı metni, Cumhuriyet Sena
tosu Genel Kurulunun 12 . 7 . 1963 tarihli 92 nci Birleşiminde aynen kabul edilerek dosya ilişikte 
sunulmuştur. 

Saygılanmla. g u a d ^ ^ ^ ^ y 

/. Hamit Tigrel 
Not : Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Açık oy neticesi : (111) 
Kabul : 111 

Karma Bütçe Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 13 . 7 . 1963 
Karma Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 1/489, 1/497, - C. S.: 1/270 
No. : 267 

MILLET MECLISI YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 12 . 7 . 1963 tarihli 92 nci Birleşiminde aynen kabul 
edilen «1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı» ve Karma Bütçe Komisyonu raporu, Oenel Kurulun tasvibine arz 
edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanı 
Hatay Milletvekili 

Sekip İnal 



Dönem : 1 
Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Muvazene! Umumiyeye dâhil bâzı dairelerin yapı işleri için gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkındaki kanunun 1 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun tasarısı ve Tarım, 

Bayındırlık, Maliye ve Plân komisyonları raporları (1/376) 

T. ti. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 16 . 1 . 1963 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71/1907 -154 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Tarım Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 18. 
. 12 . 1,962 tarihinde kararlaştırılan «Muvazenei Umumiyeye dâhil dairelerin yapı isleri için gele

cek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkındaki Kanunun 1 nci maddesine bir fıkra eklen
mesine dair kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
îsmet înönü 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

Milletçe giriştiğimiz topyekûn kalkınma dâvamızın temelini teşkil eden tarım sahasındaki kalkın
manın başarılı bir şekilde yürütülebilmesi ve bu sahaya yatırılan ve yatırılacak olan yatırımların 
faydalı sonuçlara bağlanabilmesi için Tarım Bakanlığınca birçok tesislerin kurulması icabetmek-
tedir. 

Yatırım programının aksamadan tahakkuk ettirilebilmesi için, Tarım Bakanlığı inşaat işlerinde 
bir devamlılık ve elastikiyet sağlanması maksadiyle 7020 sayılı Kanunun 1 nci maddesine bir fıkra 
ilâvesi suretiyle, diğer Bakanlıklara tanınmış olan bu imkânın Tarım Bakanlığı- için de kabul edilme
si ve yıllık ödeme miktarı 25 milyon lirayı geçmemek üzere, 100 milyon liraya kadar gelecek yılla
ra geçici yüklenme yetkisinin verilmesi uygun mütalâa edilmiş ve bu maksatla ilişik kanun tasarısı 
hazırlanmıştır. 

Tarım Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Tarım Komisyonu ' 23 . 2.1963 
Esas İVo. 1/376 
Karar No. 10 

Yüksek Başkanlığa 
«? 

'Muvazenei .umumiyeye dâhil bâzı dairelerin yapım işleri içita gelecek yıllara geçici yüklen
melere girişilmesi hakkındaki Kanunun 1 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun tasa
rısı; komisyonumuzun 30 .1.19!63 tarihli toplantısında ilgili Hükümet temsilcilerinin de iştirakiyle 
tetkik ve müzakere edildi ; 
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Gerek kanun tasarısının gerekçesinde açık bir şekilde ileri sürülen (hususlar ve gerekse Hü
kümet temsilcilerinin' vermiş oldukları tamamlayıcı izahat, komisyonumuzca da yerinde görüldü
ğünden, adı geçJen kanun tasarısı komisyonumuzca aynen kabul edilımiiştir. 

Havalesi gereğince Bayındırlık Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur. 

Tarım. Komisyonu Başkanı 
Kastamonu 

/. H. Yılanlıoğlu 

Antalya 
R. Eker 

Sözcü 
Kayseri 

M. Yüceler 

Bursa 
H. Akalın 

Kâtip 
Niğde 

/ / . Özalp 
Adana 

M. Geçioğlu 
Adıyaman 
A. Turanlı 

Edirne 
Süleyman Bilgen 

imzada bulunamadı 

Konya 
K. Ataman 

Kırklareli Van "Yozgat ' 
İL 1\ Vzun t. Bedirhanoğlu T. Nizamoğlu 

Bayındırlık Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Bayındırlık Komisyonu 
Esas No: 1/376 

Karar No: 11 

15 . 4 . 1968 

Yüksek Başkanlığa 

Tarım Bakanlığınca hazırlanan Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
18 .12 .1962 tarihinde kararlaştırılan «Muvazcnei Umumiyeye dâhil dairelerin yapı işleri için gele
cek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkındaki Kanunun 1 nci maddesine bir fıkra eklenme
sine dair kanun tasarısı» ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda tetkik ve mü
zakere edildi : 

Tasarının gerekçesinde de belirtildiği üzere, yatırım programlarının aksamadan tahakkuk et
tirilebilmesi için diğer Bakanlıklara tanınmış olan imkânın Tarım Bakanlığına da tanınması komis
yonumuzca da muvafık bulunmuştur. Ancak 1 nci maddede eklenmesi bahse konu fıkrada Genel 
ve katma bütçeli daireler de tasarıya ithal edilmişse de Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Üretme 
Çiftlikleri gibi kuruluşlar, katma bütçede ki ödeneklerine istinaden Bayındırlık Bakanlığının ta
ahhütlere girişmesi mümkün değildir. Muhasebei Umumiye Kanununa göre taahhüde girişme yet
kisi âmiri italara aittir. 

Bu gibi kuruluşların da gelecek yıllara fâri yüklemelere girebilme hakkına sahip bulunmaları 
şayanı -temenni olmakla beraber, mevzuatta yeknesaklık temin edebilmek için fıkra bünyesinde 
yazılı hususun yer alması uygun görülmemiş ve «Genel ve katma bütçeli daireler» fıkradan çıka
rılmış, diğer maddeler ise aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna tevdi buyrulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bayındırlık Komisyonu 

Başkanı 
Eskişehir 
S. özti'Lfk 

Trabzon 
E. Dikmen 

Başkanvekili 
Diyarbakır 

A. Aral 

Kırklareli 
4 . Altuğ 

Sözcü 
Konya 

Ft özlen 

Ordu 
Y. I. Ağaöğlu 

imzada bulunamadı 

istanbul 
Ş. Orhon 

imzada bulunamadı 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 297) 
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Maliye Komisyonu raporu 

12.6.1963 

Yüksek Başkanlığa 

Tarım Bakanlığımca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
18.12.19162 tarihinde kararlaştırılan, «Muvazenei Umumiyeye dâhil dairelerin yapı işleri için 
gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkındaki Kanunun 1 ,nci maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair.» Bayındırlık Komisyonundan mu'havvel kanun tasarısı ilgili Bakanlık temsil
cilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi : 

ıMüstenit gerekçede arz ve izah olunan hususlar Komisyonumuzca uygun mütalâa edilmiş ve 
Bayındırlık Komisyonunun kabul ettiği esaslar dairesinde tasarı Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Maliye Komisyonu Başkanı Y. 
ve bu Rapor Sözöüsü 

Aydın Adana , Muş 
N. Müren Y. Aktimur • S. Muttu 

İmzada bulunamadı 

Ordu Sivas Kütahya Kocaeli 
O. N. Hazinedar R. Çeltekli A. Eroek C. Babaç 

Vefat etmiştit 

Millet Meclisi 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. 1/376 
Karar No. 109 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

ıMuıvazenel Umumiyeye dâhil bâzı dairelerin yapı işleri için gelecek yıllara geçici yüklenme
lere ıgirisilmesi hakkındaki Kanunun 1 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun tasarısı 
Tarım, Bayındırlık ve Maliye komisyonları raporları Komisyonumuza havale edilmekle; ilgili1 Hü
kümet temsilcileri hazır oldukları halde incelendi ve görüşüldü : 

Tarım sahasındaki kalkınmamızın başarılı bir şekilde plâna uygun ve zamanında yetiştiril
mesi ve yatırımların faydalı sonuçlara bağlanması için Tarım Bakanlığınoa birçıok tesislerin yapıl
ması gerekmektedir. 

Tarım Bakanlığının programlarının aksamadan yürütülmesi, inşaat işlerinde bir devamlılık 
ve bir elastikiyet sağlaması için 7020 sayılı Kanunun 1 nci maddesine ilâvesi düşünülen fıkrjanm 
yerinde ve faydalı olacağı sonucuna varılmıştır. 

Bütün Bakanlıklara tanınmış olan bu imkânların kalkınma hızında büyük payı olan bu Ba
kanlığa da tanınarak yıllık" ödeme miktarının 25 milyon lirayı geçmemek üzere 100 milyon lira
ya kadar gelecek yıllara geçici yüklenme yetkisinin verilmesini derpiş eden tasarı Komisyonumuz
ca da uygun görülmüş ve Bayındırlık Komisyonunun değiştirişi aynen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 297) 

Millet Meclisi 
Maliye Komisyonu 
Esas No. 1/376 
Karar No. 107 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

28.6.1963 
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öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Baş

kanlığa sunulur. t 

Başkan 
Hatay 
§. înal 

Artvin 
8. 0. Avcı 

Kars 
K. Okyay 

Gümüş ane 
S. Savacı 

ıMardin 
§. Aysan 

Başkaıuvekili 
Balıkesir 

F. tslimyeli 

Aydın 
0. Apaydın 

imzada bulunamadı 

Denizli 
Â. Şohoğlu 

imzada bulunamadı 

Kırşehir 
A. Bilgin 

ıSiirt 
A. Ya§a 

Sözcü 
Ordu 

A. H. Onat 

Aydın 
/. Sezgin 

Elâzığ 
Ö. F. Sanaç 

Konya 
R. özal 

Sinop 
M. Alicanoğlu 

Kâtip 
. Yoagat 

V. Uyar 

Balıkesir 
A. A. Bolak 

imzada bulunamadı 

Giresun 
/. E. Kılıçoğlu 

Konya 
H. C. Yılmaz 

Trabzon 
A. Şener 

HÜKÜMETİN TEKLlFl 

Mııvazenei Umumiyeye dâhil bâzı dairelerin ya~ 
pı işleri için gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
girişilmesi hakkındaki Kanunun 1 nci maddesine 

bir fıkra eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 17 . 6 . 1957 tarihli ve 7020 
sayılı Kanunun birinci maddesine aşağıdaki (g) 
fıkrası eklenmiştir: 

«g) Tarım Bakanlığa genel ve katma büt
çeli dairelerinin her türlü yapı ve tesisler inşaa
tı için yıllık ödeme miktarı (25) milyon lira
yı geçmemek şartiyle (100) miHyon liraya ka
dar;» 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

TARIM KOMİSYONUNUN DEĞlŞTÎRlŞÎ 

Muvazenei Umumiyeye dâhil bâzı dairelerin ya
pı işleri için gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
girişilmesi hakkındaki Kanunun 1 nci maddesine 

bir fıkra eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının birinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının ikinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 297 ) 



BAYINDIRLIK KOMİSYONU 
DEĞIŞTİRJŞI 

Muvazenei Umumiyeye dâhil 
bâzı dairelerin yapı işleri için 
gelecek yıllara geçici yüklenme
lere girişilmesi hakkındaki Ka
nunun 1 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 17.6.1957 ta
rihli ve 7020 sayılı Kanunun 
birinci maddesine aşağıdaki (g) 
fıkrası eklenmiştir. 

« g) Tarım Bakanlığı her 
türlü yapı ve tesisler inşaatı 
için yıllık ödeme miktarı (25) 
milyon lirayı geçmemek şar-
tiyle (100) milyon liraya ka
dar; » 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MALİYE KOMİSYONU 
DEÖIŞ'TİRÎŞÎ 

Muvazenei Umumiyeye dâhil 
bâzı dairelerin yapı işleri için 
gelecek yıllara geçici yüklenme
lere girişilmesi hakkındaki Ka
nunun 1 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Bayındırlık 
Komisyonunun 1 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİS* 
YONU DEÖlŞTÎRÎŞt 

Muvazenei Umumiyeye dâhil 
bâzı dairelerin yapı işleri için 
gelecek yıllara geçici yüklenme
lere girişilmesi hakkındaki Ka
nunun 1 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Bayındırlık 
Komisyonunun 1 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye ve Bayındırlık bakanları yürütür. 

18 .12 .1962 

Başbakan 
/. înönü 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

H. Dinçer 

Devlet Bakanı 
A. Ş. Ağanoğlu 

Devlet Bakanı 
İV. ökten 

Millî Savinma Bakanı 
/. Sancar 

Dışişleri Bakanı 
F. C. Erkin 

Millî Eğitim Bakanı 
Ş. R. Hatipoğlu 

Ticaret Bakamı 
M. Ete 

«Gftm. ve Tekel Bakanı 
O. öztrak 

Pia$tırma Bakam 
R, öçten 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

E. Alican 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
R. Aybar 

Adalet Bakanı 
A. K. Yörük 

İçişleri Bakanı 
H. O. Bekata 

Maliye Bakanı 
F. Melen 

Bayındırlık Bakanı 
/. Seçkin 

Sa. ve So. Y. Bakana 
T. Azizoğlu 

Tarım Bakanı 
M. îzmen 

Çalışma Bakam 
B. Ecevü 

Sanayi Bakanı 
W. Çelikbaş 

Ba. - Ya. ve TurizmBakam 
C. T, Kamsapan 

Tarım Ko. 

MADDE 3. — Tasarının üçüncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

İmar ve İskân Bakam 
F. K. Gökay 

M. MosM ( 3 . Sayım: 297) 



Bayındırlık Ko. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Maliye Ko. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Ko. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

»« -« 
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Donanı : i Dön*m : l A 7 A 
Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L Î S İ S. Sayısı : Z / ü 

237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Plân Komisyonu raporu (1 /467) 

T. C. 
Başbakanlık 25 .5 . .1963 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-1870/1828 

MÎLLET MKOlASlt BAŞKAN Lift TN A 

Anayasa Mahkemesince hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 8 . 5 . 1963 tarihinde kararlaştırılan (237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı (1) sayılı cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı) ve gerekçesi ile eki cetvel ilişik olarak sunul
muştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. İsmet înonü 
Başbakan 

GEİİEKÇE 

Türkiye Cımıhurıiyeti Anayasası ve 44 sayılı Kanun ile 'kurullanak çalı {-sımaya 'bağlamış «lan Ana
yasa 'Mah'keınıeai (Balkanıma, Devlet it eskil A timi a ki mevkii ile mutena sil) oılarak bir zatî hinelk oto
mobili ftahsdisli ıgereJklli Ibuiunmıalktadır. 

Bu seJbeple 237 sayılı 'Taşut Kanununa, bağlı 1 sayılı cetvelde "'erekli değişikliğini yapılması 
için illisik ikan un tasarısı ha zırlanan iş tır. 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu f ? 

Millet Meclisi 
Bütçe ve Plân Komisyonu • 21 . 6 . 1963 

Esas No: 1/437 
Karar No: 103 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Komisyonumuza havale edilmiş bulunan «2.">7 sayılı Taşıt Kanununa bağlı 1 sayılı cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» Hükümet temsilcilerinin de iştirakiyle tetkik ve mü
zakere olundu : , 

Yeni Anayasa ve 44 sayılı Kanun ile kurularak çalışmaya başlamış bulunan Anayasa Mahkeme
sinin Başkanına bir binek arabasının tahsisini derpiş eden bu kanun tasarısı ve tasarıya ekli cetvel 
Danıştay, Sayıştay ve Yargıtay Başkanlarına olduğu gibi mezkûr şahsın Devlet Teşkilatındaki 
mevkii ile mütenasip düştüğünden komisyonumuzca, aynen kabul edilmiştir. 

Cİenel Kurulun tasvibim! arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Hatay 
S. inal 

Sözcü 
.Ordu 

A. II. Onul 

Kâtip 
Yozgat 
V. Uyar 

Aydın 
0. Apaydın 
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Aydın 

/. Sezgin 

Elâzığ 
ö. F. Sanaç 

tmzada bulunamadı 
Konya 
R. özal 

Bilecik 
Ş. Binay 

izmir 
N. Mirkelâmoğlu 

imzada bulunamadı 
Maraş 

A. Karakuçnk 

Çanakkale 
Ş. İnam 

Kars 
K. Okyay 

Sinop 
M. Alicanoğlu 

Diyarbakır 
R. Iskenderoğlu 

imzada bulunamadı 
Kastamonu 
S. Keskin 

Trabzon 
A. Şener 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı 1 sayılı cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 5 . 1 . 1961 tarihli ve 237 sa
yılı Taşıt Kanununa bağlı (1) sayılı cetvele, 
ilişik cetvelde yazılı taşıt eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

8 . 5 . 1963 

Başbakan 
/. İnönü 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

H. Dinçer 
Devlet Bakanı 

A. Ş. Ağanoğlu 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

E. Alican 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 
Devlet Bakanı 

R. Aybar 

Devlet Bakanı 
N. ökten 

Millî Savunma Bakanı 
1. Sancar 

Dışişleri Bakanı 
F. G. Erkin 

Millî Eğitim Bakanı 
Ş. R. Hatipoğlu 
Ticaret Bakanı 

M. Ete 
Gümrük \ e Tekel Bakanı 

O. öztrak 
(Tlaştırma Bakanı 

R. öçten 
Sanayi Bakanı Ba 

F. Çelikbaş 
imar ve iskân Bakanı 

F. K. Oökay 

Adalet Bakanı 
A. K. Yörük 

içişleri Bakanı 
II. O. Bekata 
Maliye Bakanı 

F. Melen 
Bayındırlık Bakanı 

/ . Seçkin 
Sa. ve So. Yar. Bakanı 

Y. Azizoğlu 
Tarım Bakanı 

M. tzmen 
Çalışma Bakanı 

B. Ecevit 
Ya, ve Tur. Bakanı 

C. T. Karasapan 

Hükümetin t&klifine bağU 

CETVEL 

Aded Cinsi En az kullanımla süresi 

Anayasa Mjaihikemesi Başkanı l Binek ö yû 

« • » 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 278 ) 



Dönem : 1 
Toplantı : 2 M 1 L L E T M E C L I S İ S. Sayısı : 

Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve yargılama usulleri hakkındaki 
Kanuna ilişik (1) sayılı cetvele bir kadro eklenmesine dair kanun 

tasarısı ve Adalet ve Plân komisyonları raporları (1 /446) 

T. C. 
Başbakanlık 22 . 4 . 1963 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı: 71 -1834/1435 

MİLLKT MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Anayasa Mahkemesince hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Ku-
Tulunca 10 . 4 . 1963 tarihînde kararlaştırılan «Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargı 
lama usulleri hakkındaki Kanuna ilişik (1) sayılı vetvele bir kadro eklenmesine dair kanun 
tasarısı» ve gerekçesi, ilişiği ile birlikte ekli olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
İsmet İnönü 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

Anayasa Mahkemesi kuruluşunda vazife alan maaşlı ve ücretli personel miktarı 98 dir. 
Daire tabibi olmadığı için vazife sırasında hastalananlar Hükümet tabiplerine gönderilerek 
muayene ettirilmekte daireye gelemiyecek derecede hasta olanlar ise keza Hükümet tabip
lerine tezkere yazılmak suretiyle evlerinde muayene Ve tedavilerinin teminine çalışılmaktadır. 

Ancak, bilhassa âcil vakalarda Hükümet tabiplerinin (vazife sebebiyle) yerlerinde bulun
mamasından dolayı lüzumlu muayeneler derhal yapılamadığından zaman kaybedilmekte, bü
tün bu yazışmalar ve gidip gelmeler yüzünden hastalar zamanında tedavi edilememektedir. 

Yüce Divan sıfatiyle yapılacak duruşmalarda muhtemel ve âni rahatsızlık halleri de göz 
•önünde alınarak dairede mütehassıs bir hekimin bulunması lüzumlu görülmüş ve bu sebeple, 
Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama usulleri hakkındaki 44 sayılı Kanuna 950 lira 
maaşlı daire tabibi kadrosunun eklenmesi maksadiyle ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Adalet Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Adalet Komisyonu 31 . 5 .1963 
Esas No: 1/446 
Karar No: 74 

Yüksek Başkanlığa 

Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri hakkındaki Kanuna ilişik (1) sayılı 
«cetvele dair kadro eklenmesine dair kanun tasarısı, temsilcinin iştirakiyle komisyonumuzda gö
rüşüldü : 

275 



2 — 
Gerekçede de tafsilen belirtildiği veçhile işbu tasarı Komisyonumuzca da uygun mütalâa olu

narak ek cetveliyle birlikte aynen kabul edilmiştir. 
Havalesi gereğince Bütçe ve Plân Komisyonuna; tevdi buyurulınak üzere Yüksek Başkanlığa 

sunulur. 
Adalet Komisyonu Başkanı 

Denizli 
Hüdai Ördl 

Elâzığ 
Muhalifim 

Naci Güray 

Başkanvekili 
Erzurum 

Nihat Diler 

istanbul 
Sabri Vardarh 

Konya 
Selçuk Aytan 

İmzada ublunamadı 

Corum 
Abdurrahman Güler 
fmzada ublunamadı 

Kars 
Lâtif Aküzünı 

Siirt 
Cevdet Aydın 

Çanakkale 
Burhan Arat 

Kayseri 
Muhalifim 

Âbdülhalim Araş 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No: 1/466 
Karar No: 104 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

21 . H . 1963 

Komisyonumuza havale edilmiş bulunan «Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama usul
leri hakkındaki kanuna ilişik (1) sayılı cetvele bir kadro eklenmesine dair kanun tasarısı» Maliye 
ve Anayasa Mahkemesi temsilcilerinin de iştirakiyle tetkik ve müzakere olundu. 

Tasarının gerekçesinden ve temsilcinin verdiği izahattan da anlaşıldığına göre kuruluş itiba
riyle Anayasa Mahkemesinde 98 aded maaşlı ve ücretli memur bulunmaktadır, Malûm olduğu üzere-
Anayasa Mahkemesi Yüce Divan sıfatiyle de duruşmalar yapacaktır. 

Halihazırda vâki hastalıklarda Hükümet tabiplerine tezkere yapılmakta doktor istenmektedir. 
Hükümet tabiplerinin vazifelerinden dolayı her zaman yerinde olmamaları dolayısiyle hastalar ba-
zan boş yere gidip gelmekte, bazan da eve doktor gelmemektedir. Gerek normal zamanda ve gerek
se duruşmalar sırasında vâki olacak rahatsızlıklara zamanında yetişecek bir doktorun dairede bu
lunmasını temin gayesiyle hazırlanan ve 950 liralık bir kadronun konmasını derpiş eden bu tasarı 
ve bağlı cetvel komisyonumuzca da uygun görülerek aynen kabul olunmuştr. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Hatay 

§. tnal 

Aydın 
/. Sezgin 

Elâzığ 
Ö. F. tfanac 

Konya 
R. özal 

Sözcü 
Ordu 

A. H. Onat 

Bilecik 
Ş. Binay 

izmir 
N. Mirkelâmoğlu 

Maraş 
A. Karaküçük 

Kâtip 
Yozgat 

V. Uyar 

Çanakkale 
S. İnan 

Kars 
K. Okya/y 

Sinop 
M. Alicanoğlu 

Aydın 
0. Apaydın 

Diyarbakır 
R. îskenderoğlu 

Kastamonu 
S. KesMh 

Trabzon 
A. Şener 
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HÜKÜMETİN TBKLÎFÎ 

Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama 
usulleri hakkındaki kanuna üi§ik (1) sayılı cet
vele bir kadro eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Anayasa Mahkemesinin Ku
ruluşu ve Yargılama usulleri hakkındaki 22 . 4 . 
1962 tarihli ve 44 sayılı Kanuna ilişik (1) sa
yılı cetvelin memurlar kısmına, bu kanuna ekli 
cetvelde yazılı kadro eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. Bu kanunun hükmünü Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
/. İnönü 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

H. Dinçer 
Devlet Bakanı 

A. Ş. Ağanoğlu 

10 . 4 . 1963 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 
E. Alican 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 
Devlet Bakanı 

R. Aybar 

Devlet Bakanı 
N. ökten 

Millî Savunma Bakanı 
/. Sancar 

Dışişleri Bakanı 
F, C. Erkin 

Adalet Bakanı 
A. K. Yörük 

İçişleri Bakanı 
H. O. Bekata 
Maliye Bakanı 

F. Melen 

Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı 
§. R. Hatipoğlu 
Ticaret Bakanı 

M. Ete 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

O. Öztrak 

1. Seçkin 
Sa. ve So. Yar. Bakanı 

Y. Azizoğlu 
Tarım Bakanı 

M. İzmen 

Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı 
R. öçten B. Ecevit 

Sanayi Bakanı Ba. - Ya. ve Tur. Bakanı 
F. Çelikbaş C. T. Karasapan 

İmar ve İskân Bakanı 
F. K. Gökay 

Hükümetin teklifine bağlı cetvel 

CETVEL 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

6 Daire Tabibi 950 
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Dönem : 1 
Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L Î S İ S. Sayıs ı : 4 1 © © ^ 

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu kurulması hakkında 
kanun tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sami Küçük 
ve 12 arkadaşının, Türkiye ilmî ve Teknik Araştırma Konseyi 
kanunu teklifine dair Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişik
likler hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Ge
çici Komisyon raporu (M. Meclisi 1/219; 2 /220; C. Senatosu 

1/213) 

(Not : 0. Senatosu S. Sayısı-: 169) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2058 

5.7. 1963 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLİĞİNA 

İlgi : 10. 4. 1963 gün ve 2437-11649 sayılı yazınıza karşılıktır: 
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu kurulması hakkındaki kanun tasarısının Mil

let Meclisince kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 4. 7.1963 tarihli 86 ncı 
Birleşiminde değiştirilerek kabul edilmiş ve dosya ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımla 
Suad Hayrı Ürgüplü 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not : 
Değişen maddeler : 

Madde : 1 
2 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Geçici 

14 
17 
18 
21 
22 
1 

Açık Oy (Tümü) 

Kabul 
Red 
Çekinser 
Oy sayısı 

112 
1 
2 

.115 



Geçici Komisyonu Raporu 
Millet Meclisi 

Geçici Komisyonu 
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Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığınız tarafından Komisyonumuza havale edilen, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştır
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Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Tunceli 

Fethi Ülkü 

(Sözcü gelmediğinden Denizli 
yeniden seçilen) Remzi Şenel 

Sözcü 
Mardin 

Şevki Aysan-

tçel 
Sadık Kutlay 

Sakarya 
Yusuf TJlusoy 

MÎLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METlN 

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu 
kurulması hakkında kanun tasarısı 

Kuruluş amacı: 

MADDE 1. — Türkiye'de müspet bilimler 
alanında temel ve uygulamalı araştırmaların ge
liştirilmesi ve teşviki amaciyle, tüzel kişiliği, 
idari ve malî özerliği bulunmak ve Başbakana 
bağlı olmak üzere «Türkiye Bilimsel ve Teknik 
Araştırma Kurumu» kurulmuştur. 

Kurum bu kanunda belirtilmiyen hallerde 
özel hukuk hükümlerine tabidir. Kurumun mer
kezi Ankara'dadır. 

Görev : 

MADDE 2. — Türkiye Bilimsel ve Teknik 
Araştırma Kurumunun görevleri şunlardır : 

a) Müspet bilimlerde temel ve uygulamalı 
araştırmalar alanında takibedilecek millî politi
kanın tesbitinde Hükümete yardımcı olmak, 

b) Müspet bilimlerde ve araştırma alanında 
yapılacak öğretime temel olacak prensip ve yol-

CUMHURlYET SENATOSUNUN KABUL 
ETTİĞİ METlN 

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu ~ 
kurulması hakkında kanun tasarısı 

Kuruluş amacı: 

MADDE 1. — Türkiye'de müspet bilimler 
alanında temel ve uygulamalı araştırmaları ge
liştirmek, teşvik etmek, düzenlemek ve koordo-
ne etmek amaciyle, tüzel kişiliği, idari ve malî 
Össrkliği bulunmak ve Başbakana bağlı olmak 
üzere «Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma 
Kurumu» kurulmuştur. 

Kurum bu kanunda belirtilmiyen hallerde 
özel hukuk hükümlerine tabidir. Kurumun mer
kezi Ankara'dadır. 

Görev : 

MADDE 2. —- Türkiye Bilimsel ve Teknik 
Araştırma Kurumunun görevleri şunlardır : 

a) Müspet bilimlerde temel ve uygulamalı 
araştırmalar yapmak, yaptırmak, teşvik etmek 
ve budalanda çalışmak maksadiyle enstitüler 
kurmak; 

b) Müspet bilimlerde temel ve uygulamalı 
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lörl tesbit etmek ve ilgili kurumlara tavsiye
lerde bulunmak, 

c) Kamu idare ve kurumları ile özel idare, 
belediye ve diğer gerçek ve tüzel kişilerin Tür
kiye bilimsel Ve teknik araştırma alanındaki 
istemleri hakkında fikir bildirmek, 

d) Temel ve uygulamalı bilim alanlarında, 
bilim adamlarının araştırıcıların yetiştirilmesi !• 
için imkânlar sağlamak; bu yönde üstün kabili
yet ve başarı gösteren gençleri küçük yaştan iti
baren izliyerek bunların yetişmelerine yardım | 
etmek; bu maksatla orta ve yüksek öğretim ve 
yüksek öğretim sonrası için yurt içinde ve dı
şında burslar sağlamak, yarışmalar tertiplemek, 
yayımlar yapmak, | 

e) Kurumun görevleriyle ilgili konularda j 
yapılacak milletlerarası anlaşmaların hasırlan- ! 
ması ve müzakeresi için lüzumlu bilgileri Hükü- ; 
mete vermek, 

f) Araştırma alanında yerli ve yabancı ku
rumlar ve kişilerle bağlantı kurmak, iş birliği j 
yapmak ve bunların çalışmalarını yakından iz
lemek, 

g) Araştırma fikrini yaymak ıhaksadiyle ' 
seminerler, konferanslar, kurslar tertibetmek ve 
ettirmek, j 

h) Kurumun çalışmalariyle ilgili alanlarda 
yayınlar yapmak veya bu gibi yayınları destek- j 
lemek ve bir dokümantasyon merkezi kurmak, 

î) Yukardaki vazifelerin yapılabilmesi için 
gereken her türlü faaliyetlerde bulunmak, i 

i ı 

MADDE 4. — Türkiye Bilim Kumlu : 

a) Kuruluş : 

Bilim Kurulu onbir üyeden meydana ge
lir. Bunlardan beşi matematik, fizikî ve ta
biî ilimler, dördü uygulamalı bilimler alanla
rında eser, araştırma ve buluşlariyle tanın
mış kimseler arasından seçilir. Geri kalan iki 
üyeden biri İktisadi Devlet Teşekküllerinde, 
diğeri özel endüstri bölümünde üstün mahi
yette temel veya uygulamalı araştırmâlariyle 

Cumhuriyet Senatosunun k .̂ûüİ ettiği metin 

araştırmalar alanında takibedileeek millî politi
kanın tesbitinde Hükümete yardımcı olmak; 

c) Müspet bilimler ve araştırma alanında 
yapılacak öğretime temel olacak prensip ve ybli-
lan tesbit etmek ve ilgili kurumlara tavsiyeler
de bulunmak; 

d) Kamu idare ve kurumları ile özel idare, 
belediye ve diğer gerçek ve tüzel kişilerin bilim
sel ve teknik araştırma alanındaki istemleri hak
kında fikir bildirmek; 

e) Temel ve uygulamalı bilim alanlarında* 
bilim adamlarının, araştırıcılarının yetiştu-ilme"-
leri ve geliştirilmeleri için imkânlar sağlamak; 

Öğrenim, öğrenim sonrası ve meslek hayatın
da üstün kabiliyet ve başarılariyle kendini gös
teren gençleri izliyerek onların yetişme ve ge
lişmelerine yardım etmek ve bu maksatla yurt 
içinde ve dışında burslar sağlamak, yarışmalar 
tertibetmek ve yayınlar yapmak; 

f) Kurumun görevleriyle ilgili konularda 
yapılacak milletlerarası anlaşmaların hasırlan
ması ve müzakeresi için lüzumlu bilgileri hükü
mete vermek; 

g) Araştırma alanında yerli ve yabancı ku
rumlar ve kişilerle bağlantı kurmak, iş birliği 
yapmak ve bunların çalışmalarını yakından izle
mek ; 

h) Araştırma fikrini yaymak maksaâîrj^ 
seminerler, konferanslar, kurslar tertibetanek v$ 
ettirmek; 

i) Kurumun çalışmalariyle ilgili alanlarda 
yayınlar yapmak veya bu gibi yayınlar* ttesUfck-
lemek ve bir dokümantasyon merkezi kurmak : 

j) Yukarda belirtilen amacın gerçeklefüi-
rilmesi ve görevlerin yerine getirilebilmesi ile 
ilgili her türlü faaliyetlerde bulunmak; 

MADDE 4. — Bilim Kurulu : 

a) Kuruluş : 

Bilim Kurulu 11 üye ve Genel Sekreterden 
meydana gelir. Üyelerden 5 i matematik, fi
zikî ve biyolojik bilimler, dördü uygulamalı 
bilimler alanlarında; eser, buluşlarıyla ta
nınmış kimseler arasından seçilir. Geri kalan 
iki üyeden biri İktisadi Devlet Teşekküllerin
de, diğeri özel endüstri bölümünde üstün ma
hiyette temsil veya uygulamalı araştırmalariy-
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kendilerini göstermiş kimseler arasından seçi
lir. 

Kurul kendi üyeleri arasından iki yıl için 
bir Başkan ve bir Başkanvekili seçer. 

b) Üyelik süresi : 

Bilim Kurulu üyelik süresi dört yıldır. Açı
lacak üyeliklere Kurul tarafından gizli oyla 
ve üye tamsayısının çoğunluğu ile üye seçilir. 
Süresi biten ancak bir dönem daha sevilebi
lir. istifa veya ölüm gibi sebeplerle boşalan 
üyelikler için de yukardaki esaslara göre yeni 
üye seçilir. Ancak bu suretlç seçilen-üye yeri
ne seçildiği üyenin süresini tamamlar. Bilim 
Kurulu üyesi seçimleri bir ay içinde Başbakan 
tarafından onaylanır. 

c) Görevleri : 

Bilim Kurulunun görevleri şunlardır : 
I - Kurumun çalışma ilkelerini tesbit etmek 

ve çalışma programlarını hazırlamak, 
II Araştırma grupları, enstütiler ve baş

ka kurumlar kurmak, 
III - Araştırma grupları ve yürütme komi

telerinin üyelerini seçmek, 
IV - Memleketin tanınmış fen adamları ara

sından ve Bilim Kurulu içinden veya dışından, 
Genel Sekreteri üye tamsayısının salt çoğunlu
ğu ile seçerek inha etmek, 

V - Kurumun ve Kuruma bağlı organların 
çalışmalarını izlemek ve bunların çalışmalarını 
düzenliyecek yönetmelikleri yapmak, Kurumun 
bütçe teklifini hazırlamak. 

MADDE 5. — Danışma Kurulu : 

a) Kuruluş şekli 

Danışma Kurulu üyeleri aşağıdaki şekilde 
tesbit edilir. 

Millî Savunma, Dışişleri, Millî Eğitim, Ba
yındırlık, Sağlık ve Sosyal Yardım, Tarım, 
Ulaştırma, Çalışma, Sanayi ve îniar ve îskân 
Bakanlıklarından birer üye; 

Devlet Plânlama Teşkilâtından iki üye, 
Üniversitelerden üçer üye, 

Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin 

le kendilerini göstermiş kimseler arasından seçi
lir. 

Kurul kendi üyeleri arasında iki yıl için 
bir Başkan ve bir Başkanvekili seçer. Başkan 
ve Başkanvekili görev ve yetkileri yöneltmelik-
le belirtilir. 

b) Üyelik süresi : 

Bilim Kurulu üyelik süresi dört yıldır Açı
lacak üyeliklere Kurul tarafından gizli oyla 
ve üye tamsayısının çoğunluğu ile üye seçilir. 
Süresi biten ancak bir dönem daha seçilebi
lir. İstifa veya ölüm gibi sebeplerle boşalan 
üyelikler için de yukardaki esaslara göre yeni 
üye seçilir. Ancak bu suretle seçilen üye yeri
ne seçildiği üyenin süresini tamamlar. Bilim 
Kurulu üyesi seçimleri Başbakan ve Cumhur
başkanı tarafından imzalanan bir kararname 
ile bir ay içinde onaylanır. 

c) Görevleri : 

I - Kurumun çalışma ilkelerini tesbit etmek 
ve çalışma programlarını hazırlamak, 

II - Araştırma grupları, enstütiler ve baş
ka kurumlar kurmak, 

III - Araştırma gruplarının Yürütme komi-
miteleri üyelerini seçmek* 

IV - Memleketin tanınmış bilim adamları 
arasından ve Bilim Kurulu içinden veya dışın
dan, Genel Sekreteri üye tamsayısının salt 
çoğunluğu ile seçerek inha etmek, 

V Kurumun ve Kuruma bağlı organların 
çalışmalarını izlemek ve bunların çalışmalarını 
düzenliyecek yönetmelikleri yapmak, Kurumun 
bütçe teklifini hazırlamak. 

MADDE 5. — Danışma Kurulu : 

a) Kuruluş şekli 

Danışma Kurulu üyeleri aşağıdaki şekilde 
tesbit edilir. 

Millî Savunma, Dışişleri, Millî Eğitim, Ba
yındırlık, Sağlık ve Sosyal Yardım, Tarım, 
Ulaştırma, Çalışma, Sanayi ve İmar ve İskân 
Bakanlıklarından birer üye; 

Devlet Plânlama Teşkilâtından iki üye, 
Üniversitelerden üçer üye, 
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Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünden bir 
üye, 

Elektrik işleri Etüt İdaresinden bir üye, 
Ticaret ve Sanayi Odaları Birliğinden iki 

üye, 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğin

den iki üye, 
Bilim Kurulu üyeleri, Danışma Kurulunun 

tabiî üyeleridir. 
Kurum yukardaki üyelikler dışında, ihtiya

ca göre yeni üyelikler meydana getirebilir. 
Danışma Kurulu üyeliklerinin süresi iki yıl

dır. 

b) Görevleri 

I - Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma 
Kurumunun çalışma ilkeleri hakkında tavsiye
lerde bulunmak, 

II - Faaliyet raporu, bütçe ve çalışma prog
ramları hakkında mütalâa vermek, 

c) Çalışma şekli 

Danışma Kurulu yılda en az iki defa topla
nır. Toplantılara Bilim Kurulu Başkanı Baş
kanlık eder. 

MADDE 6. — Genel Sekreterlik : 
Genel Sekreter, Bilim Kurulunun inhası üze

rine, Başbakan ve Cumhurbaşkanı tarafından 
imzalanan bir kararname ile tâyin olunur ve 
Bilim Kurulunun tabiî üyesidir. Genel Sekreter 
Bilim Kurulu üyeleri arasından seçilmişse, boşa
lan üyelik dördüncü maddenin «b» bendine göre 
doldurulur. 

Genel Sekreterlik, Genel Sekreterle gereken 
sayıda personelden meydana gelir. 

Genel Sekreterlik Kurumun yürütme organı
dır. Bu organ Bilim Kurulunca ve yürütme ko-
mitelerince varılan kararların uygulanması için 

6 -
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Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünden bir 
üye, 

Elektrik îşleri Etüt idaresinden bir üye, 
Ticaret ve Sanayi Odaları Birliğinden iki 

üye, 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğin

den iki üye, 
Türkiye Tabip Odaları Birliğinden bir üye, 
Türkiye Eczacılar Odaları Birliğinden bir 

üye, 
Türkiye Veteriner Hekimler Odalar Birli

ğinden bir üye, 
istanbul Ziya Günvakfı Araştırma Enstitü

sünden bir üye, 
Bilim Kurulu, ihtiyaca göre yeni üyelikler 

ihtas edebilir, 
Bilim Kurulu üyeleri, Danışma Kuruluna 

katılır, fakat oy kullanamazlar, 
Danışma Kurulu üyelikleri süresi iki yıldır, 
Danışma Kurulu üyelerinin nitelikleri ve se

çimleri yönetmelikle düzenlenir. 

b) Görevleri 

I - Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma 
Kurumunun çalışma ilkeleri hakkında tavsiye
lerde bulunmak, 

II - Faaliyet raporu, bütçe ve çalışma prog
ramları hakkında mütaİâa vermek, 

c) Çalışma şekli 

Danışma Kurulu yılda en az İM defa topla
nır. Toplantılara Türkiye Bilim Kurulu Başkanı 
Başkanlık eder. 

MADDE 6. — Genel Sekreterlik : 

a) Kuruluş: 

Genel Sekreterlik, genel sekreter ile gerekli 
personelden meydana gelir. 

Genel Sekreterlik personeli, Genel Sekreter 
tarafından atanır. 

b) Genel Sekreterliğin görevleri: 

Genel Sekreterlik, Kurumun yürütme orga
nıdır. Bilim Kurulunca ve yürütme komite] erin
ce verilen kararların uygulanması için gerekli 
tedbirleri alır. Kurumun çalışmalarını sağlıya-
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gerekli tedbirleri alır. Bütçenin hazırlıklarını 
yapar. Programlarla bütçenin uygulanmasından 
Bilim Kuruluna bilgi verir ve Kurumun çalış
masını sağlıyacak her türlü yönetmelik tasarı
larını hazırlar. Bilim Kurulu ile Araştırma grup
ları ve yürütme komiteleri arasında bağlartı ku
rar.. 

Ganel Sekreter, Kurumun her türlü yönetim 
hizmetlerinin ve ihtiyaçlarının görülmesinden 
sorumludur. Genel Sekreterin görev ve yetkileri 
bir yönetmelikle belirtilir. 

MADDE 7. — Araştırma grupları : 
Türkiye Bilimsel ve Teknik Arajtırma Kuru

mu aşağıdaki grupları içine alır: 
a) Matematik, fizikî ve tabiî ilimler, 
b) Mühendislik, 
c) Tıp, 
d) Veterinerlik, 
e) Tarım (Ziraat, orman ve hayvancılık), 
f) Bilim adamı yetiştirme, 
Bilim Kurulu, gerekirse yeni araştırma grup

ları kurabilir. 

MADDE 8. — Araştırma grupları beş kişi
lik bir yürütme komitesi, yürütme komitesi sek
reterliği, gereken sayıda enstitüler ve diğer ku
rumlardan meydana gelir. 

Yürütme komiteleri üyeleri nitelikleri ve hiz
met süreleri yönetmelikle belirtilecek kişiler 
arasından Bilim Kurulunca seçilirler. Yürütme 
komiteleri, araştırma projelerini inceler veya 
inceletir. Kabul veya reddeder, Bilim Kurulu 
tarafından incelenmesi istenen konular hakkın
da fikir bildirir. Bütçe ve yönetmelik taslak
larını hazırlar; enstitülerin kurulmasını, kaldı
rılması veya birleştirilmesini, bağımsız araştırı
cıların tâyinlerini Bilim Kuruluna teklif eder. 

Yürütme komiteleri devamlı veya geçici da
nışmanlar tutabilirler. Yürütme komiteleri üye-

Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin 

cak her türlü yönetmelik tasarılarını hazırlar. 
Bütçe hazırlıklarını yapar. Programların ve büt
çenin uygulanmasından Bilim Kuruluna bilgi 
verir. Bilim Kurulu ile Kurumun diğer kuruluş
ları arasında bağlantı kurar. 

c) Genel Sekreter : 
Genel Sekreter, Bilim Kurulunun inhası üse-

rine, Başbakan ve Cumhurbaşkanı tarafından 
imzalanan kararname ilo atanır. 

Genel Sekreterin, Kurumun görevlerini yü
rütecek nitelikte olması şarttır. 

Genel Sekreter, Bilim Kurulu üyeleri arasın
dan seçilmiş ise boşalan üyelik 4 ncü maddenin 
(b) bendine göre doldurulur. 

Gs-nal Sekreter, Kurumun her türlü yönetim 
hikmetlerinin ve ihtiyaçlarının görülmesinden 
sorumludur. 

Genel sekreterin görev ve yetkilerinin nasıl 
kullanılacağı yönetmelikle düzenlenir. 

MADDE! 7. — Araştırma grupları : 
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kuru

mu aşağıdaki grupları içine alır: 
a) Matematik, fizikî ve biyolojik bilimler, 
b) Mühendislik, 
c) Tıp, 
d) Veterinerlik ve hayvancılık, 
e) Tarım ve ormancılık, 
f) Bilim adamı yetiştirme, 
Bilim Kurulu, gerekirse yeni araştırma grup

ları kurabilir. 

MADDE 8. — Araştırma Grupları 5 kişilik 
yürütme komitesi, yürütme komitesi sekreterli
ği, gereken sayıda enstitüler ve diğer teşekkül
lerden meydana gelir. 

Yürütme Komitesi üyeleri ve sekreteri, ça
lışacağı alanda yetkili kimselerden Bilim Ku
rulunca seçilir. Bunların çalışma süre ve şart
ları Bilim Kurulunca tâyin ve tesbit olunur. 
Yürütme komiteleri, araştırma projelerini in
celer veya inceletir. Kabul veya reddeder. Bi
lim Kurulu tarafından incelenmesi istenen 
konular hakkında fikir bildirir. Bütçe ve yö
netmelik taslaklarını hazırlar; Enstitülerin ku
rulmasını, kaldırılması veya birleştirilmesini 
bağımsız araştırıcıların tâyinlerini Bilim Ku
ruluna teklif eder. 
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lerinin hizmet süreleri Bilim Kurulunca belirti
lir. 

Yürütme komiteleri, enstitüler ve diğer ku
rullar, hasırlanacak yönetmeliklere göre çalı
şırlar. 

Malî hükümler : 

MADDE 9. - - Türkiye Bilimsel ve Toknik 
Arattırma Kurumunun gelir kaynakları şunlar
dır. 

a) Her yıl Başbakanlık bütçesine konula
cak ödenek; 

b) Kuruma yapılacak her türlü yardımlar, 
bağıllar ve vasiyetler, 

c) Kuruma yaptırılacak olan araştırma, da
nışma ve, başka her türlü hizmetler karşılığında 
alınacak olan paralar (Bu ücretlerin bağlı ola
cağı esaslar bir yönetmelikle belirtilir), 

d) Yayım gelirleri, 
e) Kuruma ait taşınabilen veya taşmamı-

yan malların gelirleri, 
Bu gelirlerden hesap yılı sonuna kadar har-

canamıyan paralar kurumun ertesi yıl gelir he
sabına aktarılır. 

MADDE 10. — Türkiye Bilimsel ve Teknik 
Araştırma Kurumu 1050 - 2490 ve 3460 sayılı 
kanunlarla bunların ek ve tadilleri ve bunların 
yerlerine geçecek kanunlara, Sayıştaym vize ve 
denetimine bağlı değildir. 

Artırma, eksiltme ve ihale işleriyle hesap ve 
sarf işlerinin ne yolda yürütüleceği ve müsbit 
evrakın şekil ve çeşitleri bir yönetmelikle tesbit 
olunur. 

MADDE 14. — Türkiye Bilimsel ve Teknik 
Araştırma Kurumunun görevlerinin yerine ge
tirilmesi için Kurumun : 

Her türlü eşya ve taşıt araçları, Türkiye'ye 
sokulmasında her çeşit ithalât sınırlamalarının 
dışında bırakıldığı gibi, Giriş Gümrük Vergisi 
ile özel idare ve belediyelere ait her türlü ver
gi, resim, hare ve zamlardan» belediye payın
dan, sundurma ve antrepo ücretleriyle Rıhtım 
Resminden ve Türkiye Cumhuriyeti Demiryol
ları ve Limanlar İşletme Umum Müdürlüğünce 
alınan rıhtım ücretinden ve it&al esnasında alı-
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| Yürütme Komiteleri devamlı veya geçici ola-
j rak yabancı danışmalar tutabilirler. 
I Yürütme, komiteleri; enstitüler ve diğer ku-
| ramlar hazırlanacak yönetmeliklere göre çalı-
I şırlar. 

Malî hükümler : 

I MADDE 9. — Türkiye Bilimsel ve Teknik 
Araştırma Kurumunun gelir kaynakları şunlar
dır. 

a) Her yıl Başbakanlık bütçesine konula
cak ödenek; 

b) Kuruma yapılacak her türlü yardımlar, 
bağışlar ve vasiyetler, 

c) Kuruma yaptırılacak olan araştırma, da
nışma ve başka her türlü hizmetler karşılığında 

I alınacak olan paralar (Bu ücretlerin bağlı ola
cağı esaslar bir yönetmelikle belirtilir), 

I d) Yayım gelirleri, 
e) Kuruma ait taşınabilen veya taşınamı-

yan malların gelirleri, 
Bu gelirlerden hesap yılı sonuna kadar har-

canamıyan paralar kurumun ertesi yıl gelir he
sabına aktarılır. 

MADDE 10. — Türkiye Bilimsel ve Teknik 
Araştırma Kurumu 1050 - 2490 ve 3460 sayılı 
kanunlarla bunların ek ve tadilleri ve aksine 
alıkça hüküm konmadıkça bu kanunların yer
lerine geçecek kanunlara ve Sayıştaym vize ve 
denetimine bağlı değildir. 

Artırma, eksiltme ve ihale işleriyle hesap 
ve sarf işlerinin ne yolda yürütüleceği ve müs
bit evrakın şekil ve çeşitleri bir yönetmelikle 
tesbit olunur. 

MADDE 14. — Türkiye Bilimsel ve Teknik 
Araştırma Kurumunun görevlerinin yerine ge
tirilmesi için Kurumun : 

Her türlü eşya ve taşıt araçları, Türkiye'ye 
sokulmasında her çeşit ithalât sınırlamalarının 
dışında bırakıldığı gibi, Giriş Gümrük Vergisi 
ile özer idare ve belediyelere ait her türlü ver
gi, resim, hare ve zamlardan, belediye payın
dan, sundurma, antrepo ve ardiye ücretle
riyle Rıhtım Resminden ve Türkiye Cumhu
riyeti Demiryolları ve Limanlar İşletme Umum 

I Müdürlüğünce alınan rıhtım ücretinden ve* 
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nan diğer bütün vergi, resim, hare ve ücretler
den; 

Her türlü tesislerin yapımı ve işletilmesinde 
kullanılacak Elektrik ve Havagazı İstihsal Ver
gisinden ve Belediye Resminden; 

İhaleleri, ilânları mukaveleleri ve başka 
evrak ve belgeleri Devlete ve belediyelere ait 
her türlü resim ve harçlardan; 

Tesislerde kullanılacak motor, kazan ve 
imbikler Belediye Resminden ve yine bu tesis
lerde kullanılacak akar yakıtlar Hazine payın
dan muaftır, 

MADDE 17. — Türkiye Bilimsel ve Araştır
ma Kurumunun Genel Sekreteri, danışmanları, 
araştırıcıları, yöneticeleri ve her türlü persone
li özel hukuk hükümlerine bağlı olup, bu kim
seler hakkında 3656, 3359, 6245 sayılı kanun
lar ve bunların ek ve tadilleriyle bunların ye
rine geçecek kanunların hükümleri uygulan
maz. 

Kurum ihtiyaca uygun kuruluş ve kadro 
statülerinin düzenlenmelinde serbesttir. 

MADDE 18. — Bilim Kurulu üyeleriyle 
yürünme komiteleri üyelerine verilecek hu
zur hakları ve ücretler Bilim Kurulunun teklifi 
ile Başbakanlıkça tesbit edilir. Bu yerlerden 
üniversiteler, genel ve katma bütçeli dairelerle 
özel idareler ve belediyeler ve 3659 sayılı Ka
nuna bağlı kurumlar mensuplarına verilecek 
huzur hakları ve ücretler 7244 sayılı Kanunun 
üçüncü maddesi hükmüne bağlı bulunmıyacağı 
gibi bunların almakta oldukları her türlü taz
minata da halel gelmez. 

MADDE 21. — Patent ve ihtira hakkı Tür
kiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunca 
ele alman projelerin patent haklanın % 30 dan 
aşağı olmıyan bir oranı ihtira sahibine aittir. 
Geri kalan haklar yönetmelikler ve anlaşma
larla belirtilir. 

MADDE 22. — Türkiye Bilimsel ve Teknik 
Araştırma Kurumu, araştırma ve inceleme ko-
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, ithal esnasında alınan diğer bütün vergi, resim, 
I hare ve ücretlerden; 
I Her türlü tesislerin yapımı ve işletilmesinde 

kullanılacak Elektrik ve Havagazı İstihsal Ver-
j gisinden ve Belediye Resminden; 
i İhaleleri, ilânları mukaveleleri ve başka 

evrak ve belgeleri Devlete ve belediyelere ait 
' her türlü resim ve harçlardan; 

Tesislerde kullanılacak motor, kazan ve 
imbikler Belediye Resminden ve yine bu tesis-

| lerde kullanılacak akar yakıtlar Hazine payın-
i dan muaftır. 

! MADDE 17. — Türkiye Bilimsel ve Teknik 
Araştırma Kurumunun Genel Sekreteri; danış-

; manian, araştırıcıları, yöneticileri ve her türlü 
' personeli özel hukuk hükümlerine bağlı olup bu 
\ kimseler hakkında 3653, 3359 ve 6245 sayılı ka

nunlar ve bunların ek ve tadilleriyle, aksine 
•! aşıkça hüküm konmadıkça bu kanunların yerle

rine geçecek kanunların hükümleri uygulanmaz. 
i Kurum ihtiyaca uygun kuruluş ve kadro sta-
| tülerinin düzenlenmesinde serbesttir. 
! 
i MADDE 18. — Bilim Kurulu üyeleriyle yü-
J rütme komiteleri üyelerine verilecek huzur hak-
| lan ve ücretler Bilim Kurulunun teklifi ile'Baş-
| bakan tarafından onaylanır. Bu üyelerden üni-
i versiteler, genel ve katma bütçeli dairelerle özel 
j idareler ve belediyeler ve 3659 sayılı Kanuna 
j bağlı kurumlar mensuplarına verilecek huzur 
; hakları ve ücretler 7244 sayılı Kanunun üçüncü 
I maddesi hükmüne bağlı bulunmıyacağı gibi 

bunların almakta oldukları her türlü tazminata 
.da halel gelmez. 

MADDE 21. — Türkiye Bilimsel ve Teknik 
Araştırma Kurumunca ele alman projelerin ger
çekleştirilmesi sonucunda bir ihtira meydana 
geldiği takdirde bu ihtira Kuruma aidolur. An
cak Kurumun bu ihtiradan dolayı usulüne uy
gun olarak istihsal edeceği patentini satmak ve
yahut kiralamak suretiyle elde edeceği satış be
deli veya kiranın en az % 30 u ihtira yapana 
verilir. 

Geri kalan haklar yönetmelikler ve anlaşma
lar ile belirtilir. . 

MADDE 22. — Türkiye Bilimsel ve Teknik 
Araştırma Kurumu, araştırma ve inceleme ko-
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nuları için gerekli gördüğü bilgileri her türlü 
kamu idare ve kurumlarından ve diğer gerçek 
ve tüzel kişilerden doğrudan doğruya isteme
ye yetkilidir. Kendilerinden bilgi istenen her 
türlü kamu idare ve kurumları ile diğer gerçek 
ve tüzel kişiler bu bilgileri mümkün olan en kı
sa zamanda vermekle yükümlüdürler. Bu yol
dan sağlanan bilgilerden sır mahiyetinde olan
ların gizliliğine riayet edilir. 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Dördüncü madde ge
reğince Bilim Kurulunun ilk kuruluşu aşağı
daki şekilde yapılır: 

Başbakan bir defaya mahsus olmak üzere, 
dördüncü maddenin (a) fıkrasındaki özellik
lere uygun olarak, üniversiteler tarafından 
gösterilecek üçer aday ile, Millî Eğitim Bakan
lığı tarafından tesbit edilecek beş aday arasın
dan beş üye seçer. Bu seçilen üyeler dördüncü 
maddenin (a) fıkrasında gösterilen özellikleri 
taşımak şartiyle ve gizli oyla geri kalan üyeleri 
seçerler. 

(•umhui'iyet Senatosunun kabul ettiği metin 

nuları için gerekli gördüğü bilgileri her vürlü 
kamu idare ve kurumlarından doğrudan doğru
ya istemeye yetkilidir. Kendilerinden bilgi iste
nen her türlü kamu idare ve kurumları bu bil
gileri mümkün olan en kısa zamanda vermekle 
yükümlüdürler. Bu yoldan sağlanan bilgilerden 
sır mahiyetinde olanların gizliliğine riayet, edi
lir. 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Dördüncü madde ge
reğince Bilim Kurulunun ilk kuruluşu aşağıdaki 
şekilde yapılır. 

Başbakan bir defaya mahsus olmak üzere, 
dördüncü maddenin (a) fıkrasındaki özellik
lere uygun olarak, üniversiteler tarafından, 
üniversite içinden veya dışında gösterilecek üçer 
aday ile Millî Eğitim Bakanlığı tarafından tes
bit edilecek üç aday ve Millî Savunma, Bayın
dırlık, Sağlık ve Sosyal Yardım, Tarım, Sanayi 
Bakanlıkları tarafından tesbit edilecek birer 
aday arasından beş üye seçer. Bu seçilen üyeler 
dördüncü maddenin (a) fıkrasında gösterilen 
özellikleri taşımak şartiyle ve gizli oyla geri ka
lan üyeleri seçerler. 

^ • » M 
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GÜNDEMİ 
YÜZ ONYEDlNCÎ BİRLEŞİM 

17 . 7 . 1963 Çarşamba 

Saat : 14,00 

I 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - ÎKÎNCI DEFA OYA KONACAK İŞLER 

II 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

1. — 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) 

2. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir Soğuk Hava Deposu inşaatı
nın ne sebeple durdurulduğuna dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/519) 

3. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lunuu, Eskişehir Basma Fabrikası Anonim Şir
ketinin ne sebeple feshedildiğine dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/520) 

4. — Kastamonu Milletvekili Osman Zeki 
Oktay'ın, Kastamonu'da inşasına başlanıp son
radan durdurulan soğuk hava deposunun iknıa 
linden vazgeçildiğinin doğru olup olmadığına 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (8/525) 

5. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nm, Tokat'ın Pazar bucağının bugüne kadar il
çe olmaması sebebine dair, İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/551) 

6. — İstanbul Milletvekili Vahyi Özarar'ın, 
İstanbul'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 İmar vs 
İskân Bakanından sözlü sorusu (6/582) 

7. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya ilinin imar plânında, son üç yıl içinde, 
kaç defa tadilât yapıldığına dair İmar ve İskân 
Bakanından sözlü sorusu (6/583) 

8. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Gazipaşa ovasmdaki akarsuların ıslahı ile ova
nın sulanması konusunda ne düşünüldüğüne dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/584) 

9. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Serik ilçesi içme suyunun ihtiyaca cevap ver
mediği konusunda bir talep yapılıp yapılmadı
ğına ve elektrik üretiminin ihtiyaca yeter olup 
olmadığına dair, İmar ve İskân Bakanından söz
lü sorusu (6/585) 

10. — 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) 

11. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Gümüşhacıköy ve Göynücek ceza evlerinin ıs
lahı veya yeniden inşası hakkında ne düşünül
düğüne dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/583) 

12. — Çanakkale V Milletvekili A. Nihat 
Akay'ın, Batı - Trakya'da, halen faaliyette kaç 
Türk ilkokulu, ortaokulu ye lisesi bulunduğu
na ve bu okulların öğretim ve öğretmen durum
larına dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu. (6/591) 

13. — Kastamonu Milletvekili Ali özdik-
menli'nin, Kastamonu ilinin evvelce ilçesi olan ve 
sonradan köy haline getirilen Abana'nm, yeni
den ilçe haline getirilmesinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair, İçişleri Bakanından sözlü so
rusu. (6/593) 

14. — Kastamonu Milletvekili Ali Özdik-
menli'nin, Kastamonu ilinin sahil ilçelerinde 
fındık yetiştirilmesi hususunda ne düşünüldü
ğüne dair, Ticaret ve Tarım Bakanlanndan söz
lü sorusu. (6/594) 

15. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
OENTO Andlaşmasma 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 
ftonısu. (6/595) 

16. — İçel Milletvekili Mazhar Arıkan'ın, 
Orman idaresinin, bilhassa Güney bölgesinde, 
vatandaşların tapulu arazilerine ağaç dikip mü
dahale etmesinin doğru olup olmadığına dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/596) 

17. •— Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, Karayolları tarafından istimlâk edi
len ve bedeli ödenen Giresun'un Piraziz PTT 
binasının yemden yapılmaması sebebine dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/598) 

18. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin'-
in, Abana'nın yeniden ilçe **aline getirilmesinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair içişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/599) 

19. — 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) 

20. — Edirne Milletvekili tlhami 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) 

21. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nUn, gecekondu yapan vatandaşlara beledi
yelerce verilen para cezaları hakkında ne dü
şünüldüğüne dair îmar ve tskân Bakanından söz
lü sorusu (6/605) 

22. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, şehirlerdeki sokak ile köy isimlerinin 
hangi sebeple değiştirildiğine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/606) 

23. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, tren ücretlerinde yapılan indirimlerin 
öğretmen ve öğrencilere neden tatbik edilme
diğine dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/607) 

24. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Devlet Su İşleri tarafından çiftçilerden 
alınan su ücretlerinin geçici veya devamlı ola
rak alınmaması hakkında ne düşünüldüğüne 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/608) 

25. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
îu'nun, ithal edilen traktör, motor ve aletleri
nin .çiftçilere ucuz satılması hususunda ne dü-
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şünüldüğüne dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu. (6/609) 

26. — 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) 

27. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Elmalı - Fethiye yolunun geçide açılması ve El
malı Karagöl'ünün kurutulması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/611) 

28. — 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) 

29. — 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) 

30. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, İpsala* Karpuzlu köyünde oturan Nazmi 
Baş'm emniyet karakolunda dövüldüğünün doğ
ru olup olmadığına dair Adalet ve İçişleri Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/615) 

31. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, muhtelif bakanlıklar tarafından mükerrer 
olarak kurulan tesislere dair Sanayi Bakanın
dan sözlü sorusu (6/616) 

32. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
Erzurum İmam - Hatip Okulunda vukubulan 
boykot olayının, basında belirtilen tarzda cere
yan edip etmediğine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/617) 

33. — İstanbul Milletvekili Oğuz Oran'in, 
Kıbrıs'ta Anayasanın Makarios Hükümeti tara
fından ihlâl edilmesi konusunda ne düşünüldü
ğüne dair, Dışişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/618) 

34. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, Almus ilçesine bağlı baraj gölü içerisinde 
kalan bir kısım arazinin istimlâk bedellerinin 
ne zaman verileceğine dair, Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu (6/619) 

35. — İstanbul Milletvekili Saadet Evren'in 
Koalisyon Hükümetinin, işe başladığı tarihten 
bu yana, Kıbrıs Anayasasının ve Andlaşmala-



nn tam olarak uygulanmasını sağlamak bakı
mından tatbik ettiği tedbirlere dair, Dışişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/620) 

36. — Çankırı Milletvekili Rahmi İnceler'in, 
köy kalkınması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/621) 

37. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
şehirler üaerinde uçuşu menedici bir hüküm 
olup olmadığına ve Ankara üzerinde çarpışarak 
düşen uçak olayına dair, Millî Savunma ve 
Ulaştırma Bakanlarından sözlü sorusu (6/622) 

38. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, il 
ve ilçelerde ziraat odalarının kurulmaması sebe
bine dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/623) 

39. — Siirt Milletvekili Süreyya Öner'in, 
Kurtalan, Beşiri, Batman ve Sinan mıntakala-
nnda ekilen tohumluk buğdayların ıslahı husu
sunda ne düşünüldüğüne dair Tarım ve Ticaret 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/624) 

40. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
memleketimizde istihsal edilen palamut miktarı
na ve bunun nerede istihlâk edildiğine dair Ta
rım ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/625) 

41. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Edirne İlinde kurutulan arazi miktarı
na ve bu arazilerin ne suretle dağıtılacağına 
dair İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/626) 

42. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
m, pilot bölge olan İsparta çevresinde, 1963 
ve 1964 ve 1965 yıllarında tarım ve sanayi alan
larında ne gibi tesisler yapılacağına dair Ta
rım ve Sanayi Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/627) 

43. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
m, memleketimizde, son beş yıl içinde, ne kadar 
difteri ve boğmaca vakası olduğuna ve bu has
talıklardan kaç çocuk öldüpne dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/628) 

44. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
in, yurdumuzda, son on yıl içinde ne kadar tifo 
ve paratifo vakası olduğuna ve bu hastalıklar 
sebebiyle kaç ölüm tesbit edildiğine dair. Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/629) 

45. — Ordu Milletvekili İzzettin Ağaoğ-
lu'nun, 1962 yılı fındık mahsulü için tesbit edi
len ihraç fiyatının hangi esaslara istinadettiği-

i -
| ne ve bu fiyattan aşağı satış teklifi olup olma

dığına dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
| (6/630) 

46. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara
ca'nın, Doğu ve Güney - Doğu Anadolu bölgele
rinde, 1962 yılı içinde çiftçi ve muhtaç halka 
dağıtılan hayvan yemi ve buğday bedellerinin 
affının düşünülüp düşünülmediğine dair Tarım 
ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu. (6/631) 

47. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
halk tarafından sabun yerine kullanılmakta 
bulunan deterjanların insan cildine ve hazım 
cihazına zararlı olduğunun doğru olup olma
dığına dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/632) 

48. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Hirfanlı Barajı gölünün etrafında bulunan ara
zinin sulanması ve bu araziden bol miktarda 
mahsul sağlanması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Tarım ve Bayındırlık Bakanlarından sözlü 
sorusu. (6/633) 

49. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Keskin - Kırıkkale ile Keskin - İğdebeli arasın
daki şose yolların ne.zaman asfaltlanacağına da
ir Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/634) 

50. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, pancar fiyatlarının artırılması hususun
da ne düşünüldüğüne dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu (6/635) 

51. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, hububatın bugünkü satış fiyatiyle ilerde 
tesbit olunacak satış fiyatı arasında bir fark 
olup olmıyacağlna dair Ticaret Bakanından söz
lü sorusu (6/636) 

52. — Eskişehir Milletvekili Oelâlettin Uzer'-
in, tarımsal plânlamaya yarar bir harita veya 
raporun bulunup bulunmadığına dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/637) 

53. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
Beş Yıllık Kalkınma Plânı ile Kırşehir'e ne gibi 
büyük bir yatırım yapılacağına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/638) 

54. —• Muğla Milletvekili Hilmi Baydur'un, 
Muğla iline, 1963 yılında, turizm bakımından 
ne yapıldığına ve yapılması düşünülen işlere 
dair Basın • Yayın ve Turizm Bakanından söz
lü sorusu (6/639) 

55. — Giresun Milletvekili Nizamettin Erk-
men'iri, Görele Kaymakamı Babür Ünsal'ın 



Kartal Kaymakam VeMliğine tâyini sebebine 
dair içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/640) 

56. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
ın, yurdumuz ormanlarının yüzölçümüne ve bu 
ölçümün nasıl yapıldığına dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/641) 

57. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun, kaç ilçede tekel memurluğu ol
madığına dair Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü sorusu. (6/642) 

58. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı
lıçoğlu'nun, halen kaç ilçede askerlik şubesi 
olmadığına dair Millî Savunma Bakanından 
sözlü sorusu. (6/643) 

59. _ Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun, ilçelerdeki fındık tarım satış 
kooperatifleri seçimlerinden kaçının iptal edil
diğine dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu. 
(6/644) 

60. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nm, 
mavi küf hastalığının başlamasından itibaren 
tütün ekicilerine ne yardımda bulunulduğuna 
dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. 
(6/645) 

61. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, Tarım Bakanlığı Teşkilâtına mensup 
bulunan, Giresun merkezi ilçelerinde görevli 
kaç memurun yerinin değiştirildiğine dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu. (6/646) 

62. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nm, 
Karayolları Trafik Tüzüğünün 66 ncı madde
sindeki evsafa uymıyan ağır tonajlı vasıtalara 
dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/647) 

63. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
5680 sayılı Basın Kanununun 143 sayılı Kanun
la tadil edilen 19 ncu maddesinin yeniden tadi
linin düşünülüp düşünülmediğine dair sözlü so
ru önergesi, Adalet Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/648) 

64. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Soya yağının ortadan çekilmesi sebebine dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6 /649) 

65. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
Ankara'nın Varlık mahallesindeki göçmen evle
rinin durumuna ve Telsizler mevldinde yapıl
makta olan evlerin göçmen evlerinde oturanla 
ra verilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/650) 

66. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Amasya'da ikinci bir şeker fabrikasının kurul

ması hakkında ne düşünüldüğüne dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/651) 

67. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dün
dar'ın, Çorum İlinde, Devlet Su İşlerine taal
lûk eden, hangi yatırımlara başlandığına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/652) 

nı 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI* 

RILAN İŞLER 
X I — İktisadi Devlet Teşekkülleri ve iş

tirakleri hakkında kanun tasarısı ve 0. Se
natosu Adana Üyesi Mehmet Ünaldı ve Diyar
bakır Milletvekili Alp Doğan Şen'in 3460 sayı
lı Kanunun bâzı maddilerinin değiştirilmesine 
dair ve 23 sayılı Kanunun kaldırılması hakkın
da kanun teklifleri ve Geçici Komisyon rapo
ru (1/317, 2/198, 2/183) (S. Sayısı : 803) [Da
ğıtma tarihi : 4 . 7 . 1963] 

X 2. — Devlet Yatırım Bankası hakkında 
kanun ıtasarısı ve Geçici Komisyon raporu 
(1/308) (S. Sayısı : 304) [Dağıtma tarihi : 
4 . 7 . 1963] 

3. — Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştır
ma Kurumu kurulması hakkında kanun tasa
rısı ile Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sa
mi Küçük ve 12 arkadaşının, Türkiye İlmî ve 
Teknik araştırma Konseyi kanunu teklifine 
dair Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişik
likler hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve Geçici Komisyon raporu (M. 
Meclisi 1/219, 2/220, C. Senatosu 1/213) (S. Sa
yısı : 41 e ek) [Dağıtma tarihi : 10 . 7.1963] 

4. — Gümüşane Milletvekili Nureddin Öz-
demir ve 10 arkadaşının, 4273 sayılı Subaylar 
heyetine mahsus terfi Kanununun 5611, 6557 
ve 7417 sayılı kanunlarla muaddel 10 ncu mad
desine bir fıkra ve bu kanuna bir geçici mad
de eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Sa
vunma ve Plân komisyonları raporları (2/115) 
(S. Sayısı : 254) [Dağıtma tarihi : 12 . 6 . 1963] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ
ŞÜLECEK İŞLER 

1. — Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan 
Şen'in, bâzı müessese, teşekkül ve işletmele
rin kullandıkları, «Devlet» kelimeli isimlerin 



kaldırılması hakkında kanun teklifi ve İçişleri 
ve Anayasa komisyonları raporları (2/489) (S. 
Sayısı : 279) [Dağıtma tarihi : 27 .6 .1963] 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Kanununun 33 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı hakkında C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve G. Senatosunca yapılan de
ğişiklik hakkında Millet Meclisi- Plân Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi 1/345; C. Senatosu 
1/215) (S. Sayısı : 124 ve 290) [Dağıtma tarihi: 
1 .7 .1963] 

3. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 
5602 sayılı Tapulama Kanununun 13 ncü mad
desine bir ek fıkra eklenmesine dair kanun tek
lifi ve Geçici Komisyon raporu (2/495) (S. Sa
yısı : 291) [Dağıtma tarihi: 1 .7 .1963] 

4. — Tohumlukların tescil, kontrol ve serti-
fikasyonu hakkında kanun tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosunca yapılan değişiklikler hak
kında C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Plân 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/247; C. Sena
tosu 1/211) (S. Sayısı : 119 a ek) [Dağıtma ta
rihi : 2 . 7 .1963] 

5. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 
13 arkadaşının, Anayasa nizamını millî güvenlik 
ve huzuru bozan bâzı fuller hakkında 5.3.1962 
tarih ve 38 sayılı Kanunun yürürlükten kaldı
rılması hakkında kanun teklifi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonları raporları (2/289) (S. Sayı
sı : 302) [Dağıtma tarihi : 5 . 7 .1963] 

6. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
İsrail Devleti Hükümeti arasındaki 18 Mart 
1960 tarihli Ticaret Andlaşmasına Ek Protokol 
ile eklerinin onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun teklifi ve Dışişleri Komisyonu 
tezkeresi (1/460) (S. Sayısı : 307) [Dağıtma 
tarihi : 6 .7 .1963] 

7. — «Hususi Kredi» ve «Silâhlanma İstik
razı» ndan doğan İngiliz alacakları artıkları
nın tesviyesi için Hükümetimizle Birleşik Ki-. 
rallık Hükümeti arasında yapılan Andlaşmaya 
ait teati edilen 27 Aralık 1962 tarihli mektup
ların onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
tezkeresi (1/455) (S. Sayısı : 309) [Dağıtma 
tarihi : 6 . 7 .1963] 
. 8 . — «Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya 
Halk Cumhuriyeti arasındaki 5 Nisan 1954 ta
rihli Ticaret Andlaşmasına Ek Protokol» ile 
eklerinin onaylanmasının uygun bulunduğu 

8 — 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyo
nu tezkeresi (1/447) (S. Sayısı : 310) [Dağıtma 
tarihi : 6 . 7 .1963] 

9. — «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti Hü-

• kümeti arasında münakit 31 Aralık 1959 tarihli 
Ticaret Anlaşmasına Ek Protokol» ile eklerinin 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında ka
nun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu tezkeresi 
(1/445) (S. Sayısı : 311) [Dağıtma tarihi : 
6 . 7 . 1963] 

10. — «Türkiye ile Polonya arasında 18 
Temmuz 1948 de akdolunan Ticaret ve Tediye 
Andlaşmasına Ek Protokol» ile eklerinin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun 
tasarısı ve Dışişleri Komisyonu tezkeresi 
(1/444) (S. Sayısı : 312) [Dağıtma tarihi : 
6.7.1963] 

11*, — «Türkiye Cumhuriyeti ile Çekoslovak
ya Cumhuriyeti arasındaki 9 Temmuz 1949 ta
rihli Ticaret Andlaşmasına ek Protokol» ile ek
lerinin onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu tez
keresi (1/442) (S. Sayısı : 314) [Dağıtma 
tarihi : 6 . 7 .1963] 

12. — «Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgar Halk 
Cumhuriyeti arasındaki 23 Şubat 1955 tarihli 
Ticaret ve Ödeme Andlaşmasına ek Protokol» 
ile eklerinin onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
tezkeresi (1/441) (S. Sayısı : 315) [Dağıtma 
tarihi : 6 . 7 .1963] 

13. — Türkiye uumnuriyeti Hükümeti ile 
Fransa Cumhuriyeti Hükümeti arasında teati 
olunan 8 Nisan 1961 tarihli mektupların tatbi
katı ile ilgili olarak iki Hükümet arasında im
zalanan zabıtnamenin ve teati olunan ek mek
tupların onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
tezkeresi (1/422) S. Sayısı : 316) [Dağıtma 
tarihi : 6 . 7 . 1963] 

14. — Hükümetimiz ile Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümetinin resmî bir kurulu olan 
Export - İmport Bank of Washington arasında 
imzalanan istikraz andlaşmasmın onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu tezkeresi (1/373) (S. Sa
yısı : 317) TDağıtma tarihi : 6 . 7 .1963] 

15. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Macaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasın-



daki 12 . 5 -. 1949 tarihli Ticaret ve Tediye 
Andlaşmasına ek protokole ilişik olarak 11. 9 . 
1962 tarihinde teati olunan «Şanj Garantisi mek
tupları» nm onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
tezkeresi (1/363) (S. Sayısı : 318) [Dağıtma 
tarihi : 6 . 7 .1963] 

16. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Polonya Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
imza edilen «Türkiye ile Polonya arasındaki 18 
Temmuz 1948 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaş
malarına ek protokol» ile ilişiklerinin onaylan
masının uygun bulunması hakkında kanun ta
sarısı ve Dışişleri Komisyonu tezkeresi (1/186) 
(S. Sayısı : 319) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 .1963] 

17. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti arasında im
za edilen «Türkiye Cumhuriyeti ile Endonezya 
Cumhuriyeti arasında Ticaret Anlaşması» ile ek
lerinin onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu tez
keresi (1/190) (S. Sayısı : 320) [Dağıtma 
tarihi : 6 . 7.1963] 

18. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 
akdolunan 29 Temmuz 1961 tarihli zirai madde
ler andlaşması ve ekleriyle bu andlaşmada ya
pılan 6 Eylül 1961, 8 Aralık 1961, 3 Ocak 1962, 
14 Mart 1962 ve 21 Haziran 1962 tarihli deği
şikliklerin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Anayasa Komisyonu mü
talâa raporu ile Ticaret Komisyonu raporu 
(1/281) (S. Sayısı : 322) [Dağıtma tarihi : 
6.7.1963] 

19. — Milletlerarası Kalkınma îdaresi ile Hü
kümetimiz arasında imzalanan İkraz Andlaşma
sınm onaylanmasının uygun bulunduğu hakkın
da kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu tezke
resi (1/384) (S. Sayısı : 323) [Dağıtma 
tarihi : 6 . 7.1963] 

20. — Milletlerarası Kalkınma Birliğinden 
temin olunan kalkınma kredisi andlaşmasınm 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında ka 
nun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu tezkeresi 
(1/383) (S. Sayısı : 324) fDağıtma tarihi : 
6.7.1963] 

21. — Hükümetimizle Milletlerarası Kalkın
ma idaresi arasında imzalanan İkraz Andlaşma
sınm onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 

kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu tez
keresi (1/381) (S. Sayısı : 325) [Dağıtma 
tarihi : 6.7.1963] 

22. — Milletlerarası Telekomünikasyon An
laşmasına ekli (1958 Cenevre revizyonu) tel
graf ve telefon tüzüklerinin onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışiş
leri Komisyonu tezkeresi (1/362) (S. Sayısı : 
326) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1963] 

23. — 25 Kasım 1958 tarihli Türkiye - İngil
tere, 27 Kasım 1958 tarihli Türkiye - Federal 
Almanya, 28 Kasım 1958 tarihli Türkiye - Fran
sa ve Türkiye - Belçika, 29 Kasım 1958 tarihli 
Türkiye - Holânda ve Türkiye - İtalya, 17 Aralık 
1958 tarihli Türkiye - İsveç ve Türkiye - Dani
marka, 18 Aralık 1958 tarihli Türkiye - Porte
kiz, 19 Aralık 1958 tarihli Türkiye - Norveç, 
22 Aralık 1958 tarihli Türkiye - İsviçre ve 29 
Ocak 1959 tarihli Türkiye - Avusturya kredi 
andlaşmalarınm onaylanmasının uygun bulun
ması hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu tezkeresi (1/124) (S. Sayısı : 327) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 7.1963] 

24. — Amerika Birleşik Devletlerinin bir te
şekkülü olan Export - İmport Bank ile Hükü
metimiz ve Orman Genel Müdürlüğü arasında 
akdedilen 4 milyon dolarlık istikraz andlaşma
sınm tadiline dair andlaşmanm onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu tezkeresi (1/249.) (S. Sa
yısı : 328) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1963] 

25. — «Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sos* 
yalist Cumhuriyetleri Birliği arasındaki 8 Ekim 
1937 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşmasına Ek 
Dördüncü Protokol» ile eklerin onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu tezkeresi (1/459) (S. Sa
yısı : S08) [Dağıtma tarihi : 8 . 7.1963] 

26. — «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Finlandiya Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
münakit 13 Mayıs 1960 tarihli Ticaret Andlaş
masına ek Protokol» ile eklerinin onaylanması
nın uygun bulunduğu hakkında kanun tasansı 
ve Dışişleri Komisyonu tezkeresi (1/298) (S. Sa
yısı : 321) [Dağıtma tarihi : 8 . 7.1963] 

27. — Zirai maddeler ticaretinin geliştirilme
si ve yardımlaşma hakkındaki muaddel Ameri
kan Kanunu hükümleri gereğince Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümeti arasında akdolunan 20 Ocak 



1958 tarihli Muaddel Anlaşmayı tadil eden 29 
Mart 1961 tarihli Andlaşmanın uygun bulundu
ğu hakkında kanun tasarısı ve Anayasa Ko
misyonu mütalâa raporu ile Ticaret Komisyonu 
raporu (2/272) (S. Sayısı : 329) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 7 . 1963] 

28. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Muha
sebesinin 1963 yılı Mart, Nisan ve Mayıs ay
lan hesabı hakkında Hesapları İnceleme Ko
misyonu raporu (5/24) (S. Sayısı : 330) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 7 .1963] 

29. — «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Macar Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
12 Mayıs 1949 tarihinde akdolunan Ticaret ve 
Tediye Andlaşmasma ek Protokol» ile eklerinin 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında ka
nun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu tezkeresi 
(1/443) (S. Sayısı : 313) [Dağıtma tarihi : 
11.7.1963] 

30. — Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 1960 
ve daha önceki bütçe yıllarına ait bir kısım 
vergi borçlarının tasfiyesi hakkında kanun ta
sarısına dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve C. Senatosunca yapılan değişiklikler hak
kında Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 1/201. C. Senatosu 1/229) (S. Sayı
sı : 122 ye ek) [Dağıtma tarihi : 12 . 7 .1963] 

31. — İstanbul Milletvekili Suphi Baykam ve 
70 arkadaşının, 7244 sayılı Kanunun 5 nci mad
desinin tadili hakkında kanun teklifine dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
C. Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında 
Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu (J/L Mec
lisi 2/51; C. Senatosu 2/52) (S. Sayısı : 231 e 
3 ncü ek) [Dağıtma tarihi : 15 . 7 .1963] 

X32. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) ve (A/2) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasansı ve Karma Büt
çe Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Kar
ma Bütçe Komisyon Başkanlıkları tezkeresi (M. 
Meclisi 1/497, C. Senatosu 1/270) (S. Sayısı 
354). [Dağıtma tarihi : 15 . 7 . 1963] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESt YAPILACAK İŞLER 
1. — İmar Kanununa bir madde eklenmesi 

hakkındaki 7341 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılmasına dair tasan ve İmar ve İskân, 
İçişleri ve Adalet komisyonlan raporlan 
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| (1/205) (S. Sayısı : 65) [Birinoi görüşme tarihi: 

27 .6 .1963] 
X 2. — Milletlerarası Atom Enerjisi Ajan

sı Statüsünün VI ncı maddesinin (A) fıkrası
nın 3 ncü bendinde yapılacak değişikliğin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun 
tasansı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/261) 
(S. Sayısı : 109) [Birinci görüşme tarihi : 
27 .6 .1963] 

X 3. — Kölelik, köle ticareti, köleliğe ben-
I zer uygulama ve geleneklerin ortadan kaldırıl

masına dair ek Sözleşmenin onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkında kanun tasansı ve Iç-

I işleri ve Dışişleri komisyonları raporlan (1/350) 
(S. Sayısı : 110) [Birinci görüşme tarihi : 
27 . 6 .1963] 

4. — Ünye'nin Hamdiye mahallasi, 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) [Birinci görüşme 
tarihi: 27 . 6 .1963] 

5? — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
I Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı

rılması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu tapo-
ru (2/385) (Ş. Sayısı : 130) [Birinci görüşme 
tarihi : 27 . 6 .1963] 

6. — 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 
115 saylı Kanunla değiştirilen 7, 10 ve 48 nci 
maddelerinin tadiline dair kanun tasansı ile 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Üniver
siteler Kanununun Anayasaya aykırı hükümle
rinin kaldırılmasına dair kanun teklifi ve j Millî 
Eğitim Komisyonu raporu (1/257, 2/444) (S. 

jSayısı : 134) [Birinci görüşme tarihi: 27.6.İ963] 
7. — 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) [Birinci görüşme ta
rihi : 27. 6 .1963] 

8. —- İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunun 494 : 499 ncu maddelerinin yürürlükten 

I kaldınlmasma dair kanun teklifi ve Adalet 



Komisyonu raporu (2/75) (S. Sayısı : 146) 
[Birinci görüşme tarihi : 27.6.1963] 

9. — 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 izzet 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) [Birinci görüşme tarihi: 27. 6.1963] 

X 10. — Türkiye ile Iran arasında akdedilen 
Kültür Andlaşmasmm onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri 
ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1/228) 
(S. Sayısı : 163) [Birinci görüşme tarihi : 
27 . 6 .1963] 

X 11. — Televizyon filimleri vasıtasiyle prog
ramların mübadelesine dair Avrupa Andlaşma
smm onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasansı ve Dışişleri ve Millî Eği
tim komisyonları raporları (1/319) (S. Sayısı r 
164) [Birinci görüşme tarihi : 27.6.1963] 

X12. — Türkiye ile Afganistan arasında ak
dedilen Kültür Andlaşmasmm onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve Millî Eğitim komisyonları rapor
ları (1/236) (S. Sayısı : 165) [Birinci görüşme 
tarihi : 27 . 6.1963] 

13. — içel Milletvekili Yahya Dermancı ve 
Mazhar Arıkan'ın, istiklâl Savaşma iştirak eden 
M. Hilmioğlu M. Rifat Özaydın'a vatani hizmet 
tertibinden maaş tahsisine dair kanun teklifi, 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/281) 
(S. Sayısı : 202) [Birinci görüşme tarihi : 
27 . 6 .1963] 

14. — 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 tasarısı, Maliye ve Plân komisyonları ra
porları (1/352) (S. Sayısı : 205) [Birinci gö
rüşme tarihi : 27 . 6 .1963] 

15. — Köy enstitüleri ve ilk öğretmen okul
larının birleştirilmesi hakkındaki Kanunun 5 
nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra-
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i porları. (1/239) (S. Sayısı : 217) [Birinci gö

rüşme tarihi : 27 . 6 .1963] 
X İG. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince 

Avrupa Fonundan temin olunan kredinin 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) (S. Sa
yısı: 218) [Birinci görüşme tarihi: 27 . 6 . 1963] 

X 17. ^-Milletlerarası AdaJlet Divanı Sta
tüsünün 36 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında 
derpiş olunan ve hukuki uyuşmazlıkların çö
zülmesi hususunda Divanın yargı hakkını ön
ceden tanımayı gerektiren ihtiyari kaydı katıl
mamız hakkındaki 5047 sayılı Kanunun yeniden 
uzatılmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (1/293) (S. 
Sayısı: 226) [Birinci görüşme tarihi: 27.6.1963] 

X 18. — Evlilik dışı çocukların tanınmala
rını kabule yetkili makamların yetkilerinin ge
nişletilmesi hakkındaki sözleşmenin onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
ve Dışişleri, içişleri ve Adalet komisyonları ra
porları (1/233) (S. Sayısı : 227) [Birinci gö
rüşme tarihi : 27 . 6 . 1963] 

19. — Hınıs kazası Karaçoban nahiyesi Hırt 
köyü, hane 19, cilt 11, sayfa 107 de kayıtlı Be-
kiroğlu Belkısa'dan doğma 1939 doğumlu Be-
dih Kılıç'in ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/205) (S. Sayısı : 233) [Birinci 
görüşme tarihi : 27 . 6 . 1963] 

20. — Karamürsel ilçesinin Mahmudiye kö
yü hane 32, cilt 6 ve sayfa 31 sayısında nüfusa 
kayıtlı Keceboğlu, Hs.nife'den doğma 18 Mart 
1341 doğumlu Hasan Şeker'in ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/542) (S. Sa
yısı : 234) [Birinci görüşme tarihi: 27 . 6 . 1963] 

21. — Fethiye ilçesi Girdev köyü nüfusunun 
hane 1, cilt 21/2 ve sayfa 31 sayısında kayıtlı 
Naimoğlu Döndü'den doğma Mart 1933 doğum
lu Süleyman Ağırbaş'ın ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/304) (S. Sayısı : 235) 
[Birinci görüşme tarihi : 27 . 6 . 1963] 

X 22. — «Hususi Kredi» ve «Silâhlanma istik
razı» ndan doğan ingiliz alacakları bakiyesinin 

I tesviyesi için Birleşik Kırallıkla Türkiye arasın-
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da mektup teatisi suretiyle yapılan 23 Haziran 
1962 tarihli Andlaşmanm onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (1/348) 
(S. Sayısı : 237) [Birinci görüşme tarihi : 
27 . 6 .1963] 

X 23. — Hazinenin ve iktisadi Devlet Teşeb
büslerinin bir kısım borçlarının tahkimi hak
kındaki Kanunun 6 ncı maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısı ve Plân Komisyo
nu raporu (1/393) (S. Sayısı : 241) [Birinci 
görüşme tarihi : 27 . 6.1963] 

24. — Havza ilçesinin, ÇakıraJlan köyü hane 
8, cilt 19 ve sayfa 241 sayısında nüfusa kayıtlı 
Mehmetoğlu Mevlûde'den doğma, 1 . 1 . 1939 
doğumlu Bayram Kalpaklı'nın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu. (3/560) (S. Sayı
sı : 242) [Birinci görüşme tarihi : 27 . 6 .1963] 

25. — Sarıgöl ilçesinin Çöp köyü hane 32, 
cilt 3 ve sayfa 49 sayısında nüfusa kayıtlı Ah-
metoğlu Hatice'den doğma 10 . 1 . 1933 Ala
şehir doğumlu Süleyman Bozkurt'un ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/569) 
(S. Sayısı : 243) [Birinci görüşme tarihi : 
27 . 6 . 1963] 

26. — Ankara Kızılcahamam ilçesinin Pa
zar nahiyesi Ağacaviran köyü hane 19, cilt 
3 ve sayfa 31 de nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu 
Fatma'dan doğma 3 . 4 . 1962 ve tashihan 
9 . 8 . 1938 doğumlu Ali Osman özden'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (3/581) (S. Sayısı : 244) [Birinci görüşme 
tarihi : 27 . 6 .1963] 

27. — Köyceğiz ilçesinin Beyobası köyü hane 
No. 60 nüfusunda kayıtlı Osmanoğlu, Na
zif e'den doğma 1332 doğumlu Ali Karahan'-
m ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/582) (S. Sayısı : 245) [Birinci görüş
me tarihi : 2*7 . 6 .1963] 

B - BİRÎNCÎ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Gümrük giriş tarife cetvelinin 28.02 
pozisyonunun sonundaki ihtar hükmünün değiş• 
tirilmesine dair olan Bakanlar Kurulu kararna
melerinin onaylanması hakkında kanun tasarisı 
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ve Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyon
ları raporları. (1/225) (S. Sayısı : 120) [Dağıt
ma tarihi : 1 . 4 . 1963] 

2. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
ikinci maddesinin (£) 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] 

3. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Beden Terbiyesi Kanununun 4 ncü ve 13 ncü 
maddesinin kaldırılmasına dair kanun teklifi 
ve içişleri Komisyonu raporu (2/386) (S. Sa
yısı: 128) [Dağıtma tarihi: 4 . 4 . 1963] 

X 4. — 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 komisyon]an 
raporları (1/349) (S. Sayısı : 161) [Dağıtma ta
rihi : 9 .5 . 1963] 

X 5. — özel tıbbi tedavi ve termo - klimatik 
kaynaklar, alanında karşılıklı yardımlaşmaya 
dair Avrupa Andlaşmasınm onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/351) (S. Sayısı : 162) [Da
ğıtma tarihi : 9 . 5 .1963] 

X 6. — 1938 - 1939 yıllarında ingiltere ve 
Fransa hükümetlerinden temin edilen Teslihat 
kredilerinin mahsup şekli hakkında kanun ta
sarısı ve Millî Savunma, Dışişleri ve Plân ko
misyonları raporları. (1/214) (S. Sayısı : 216) 
[Dağıtma tarihi : 30 . 5 .1963] ' 

7. — Millî Savunma Bakanlığı orta sanat 
okulları hakkında kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma ve Plân komisyonları raporları. (1/263) 
(S. Sayısı : 219) [Dağıtma tarihi: 30.5.1963] 

X 8. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 
statüsünde yapılan değişikliğin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı VP 
Dışişleri ve Çalışma komisyonları raporlar:. 
(1/304) (S. Sayısı : 222) [Dağıtma tarihi : 
30 . 5 .1963] 

9. — Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş 
ve görevleri hakkındaki Kanunun 8 nci madde
sinin sonuna bir fıkra eklenmesine dair kanun 
tasarısı ve Bayındırlık ve Plân komisyonları ra
porları (1/341) (S. Sayısı : 238) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 6 . 1963] 

4 
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10. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı cetvellerin Bayındırlık Bakanlığı ,kısmında 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Bayındırlık ve Plân komisyonları raporları 
(1/342) (S. Sayısı : 239) [Dağıtma tarihi : 
8 . 6 .1963] 

11. — 2000 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
ikinci fıkrasının kaldırılmasına dair kanun ta
sarısı ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Plân komisyonları raporları (1/374) (S. Sayısı : 
240) [Dağıtma tarihi : 8 . 6 .1963] 

12. — istanbul Milletvekili Cihad Baban ve 
5 arkadaşının, Birinci Dünya ve İstiklâl Sa
vaşlarına iştirak eden Feracullahoğlu Ahmet 
Fahri özçelik'e vatani hizmet tertibinden maaş 
tahsisine dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları (2/285) (S. Sayısı • 
248) [Dağıtma tarihi : 12 . 6 .1963] 

13. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
dört arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 455 
ve 459 ncu maddelerine birer fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/323) (S. Sayısı : 252) [Dağıtma tari
hi : 12 . 6 .1963] 

14. — Karacabey ilçesi Sarıbey islâm köyü 
hane 8, cilt 32 ve' sayfa 187 nüfusuna kayıtlı 
Ahmetoğlu, Sabriye'den doğma 19 .10 .1931 
doğumlu Kerim Özkan ile Karacabey ilçesi Ye-
nisarıbey köyü nüfusunun hane 5, cilt 25 ve 
sayfa 1961 sayısında kayıtlı Şevketoğlu Nazmi
ye'den doğma 1926 doğumlu Hasan Güney'in 
ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/568) (S. Sayısı : 253) [Dağıtma tarihi : 
12.6.1963] 

X 15. — Başbakanlık Basımevi döner ser
maye işletmesi kuruluşu hakkında kanun tasa
rısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/316) (S. Sayısı : 255) [Dağıtma tar ih i : 
13 . 6 . 1963] 

X 16. — Millî Eğitim Bakanlığına Ankar. 
da yaptırılacak merkez binası için gelecek yıl
lara geçici taahhütlere girişilmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Millî Eğitim, Bayındırlık ve 
Plân komisyonları raporları (1/412) (S. Sayısı : 
257) [Dağıtma tarihi : 13 . 6 .1963] 

,17. — Erzurum Milletvekili Tahsin Telli ve 
11 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
Üyesi Mehmet Ali Demir ve Aydın Üyesi Fikret 

Turhangil, Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca ve izmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, Tes
cil edilmiyen birleşmeler ile bunlardan doğan 
çocukların cezasız tescili hakkında kanun tek
lifleri ve içişleri, Adalet ve Plân komisyonları 
raporları (2/219, 2/237; 2/238, 2/263) (S. Sayı
sı : 259) [Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1963] 

18. — Kulp ilçesinin Hacanan köyü hane 34, 
cilt 7 ve sayfa 98 sayısında nüfusa kayıtlı Sait-
oğlu, Sultan'dan doğma 1928 doğumlu Recep 
Oruç'ün ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3 593) (S. Sayisı : 263) [Dağıtma tarihi : 
18 . 6 .1963] 

19. — ilköğretim ve Eğitim Kanununun 56 
ncı maddesinin (a) bendinin son paragrafının 
kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve Adalet 
ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1/456) 
(S, Sayısı : 264) [Dağıtma tarihi : 18.6.1963] 

20. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ve içişleri Komisyonu raporu. (1/458) 
(S. Sayısı : 265) [Dağıtma tarihi : 19 . 6 .1963] 

X 21. — Takip ve tahsiline mahal ve imkân 
görülemiyen bir kısım Hazine alacaklarının si
linmesi hakkında kanun tasarısı ve Plân Komis
yonu raporu (1/433) (S. Sayısı : 266) [Dağıt
ma tarihi : 20 . 6 .1963] 

22. — Türk vatandaşlığı kanunu tasarısı ile 
Mardin Milletvekili Esat Kemal Aybar'm, 1312 
sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunuma ek kanun 
teklifi ve Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'm, Vatandaşlık Kanununun 10 ncu madde
sine iki fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve 
istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Türk Va
tandaşlığı Kanununun 10 ncu maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve Geçici Ko
misyon raporu (1/202, 2/18, 2/264, 2/389) (S. 
Sayısı : 267) [Dağıtma tarihi : 20 . 6 .1963] 

23. — Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birli
ği Kanununun 34 ncü maddesinin değiştirilme
sine dair kanun tasarısı ve Adalet ve Tarım 
komisyonları raporları (1/463) (S. Sayısı : 268) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 6 .1963] 

24. — Islahı Hayvanat Kanununun 5883 sa
yılı Kanunla değişik 35 nci maddesine bâzı nü- * 
kümler eklenmesine dair 7454 sayılı Kanunun 1 
nci maddesinin son fıkrasının kaldırılması hak
kında kanun tasarısı ve Adalet ve Tarım komis-

% 



yonları raporları (1/435) (S. Sayısı : 269) [Da 
ğıtma tarihi : 20 . 6 .1963] 

25. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Millî Savunma Bakanlığı kısmın
da değişiklik yapılması hakkında kanun tasarı 
sı ve Millî Savunma ve Plân komisyonları rapor
ları (1/311) (S. Sayısı : 273) [Dağıtma tarihi : 
25.6.1963] 

26. — 237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı (1) 
sayılı cetvelde değişiklik yapılması hsîkkında 
kanun tasarısı ve Plân Komisyonu raporu 
(1/467) (S. Sayısı 278) [Dağıtma tarihi : 25 . 6 . 
19ÖS] 

27. — Menkul kıymetler ve Kambiyo Borsa
ları kanunu tasarısı ve Maliye ve Ticaret ko
misyonları raporları (1/320) (S. Sayısı: 271) 
[Dağıtma tarihi: 26.6.1963] 

28. — Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve 
Teknik öğretim Müsteşarlığı Meslekî ve Tek
nik Öğretim Yüksek Danışma Kurulu kanunu 
tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları 
raporları (1/262) (S. Sayısı : 274) [Dağıtma 
tarihi : 28 . 6 .1963] 

29. — Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve 
yargılaıria usulleri hakkındaki Kanuna ilişik 
(1) sayılı cetvele bir kadro eklenmesine dair 
kanım tasarısı ve Adalet ve Plân komisyonları 
raporları (1/446) (S. Sayısı : 275) [Dağıtma 
tarihi : 26.6.196 r j 

30. — îstanlJİ Milletvekili Zeki Zeren'in. 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Anayasa ve Adalet komisyonları 
mütalâaları ile Sağlık ve Sosyal Yardım Komis
yonu raporu (2/497) (S. Sayısı : 276) [Dağıt
ma tarihi : 26.6.1963] 

31. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvelin Bayındırlık Bakanlığı kıs
mına bâzı kadrolar eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Bayındırlık ve Plân komisyonları 
raporları (1/430) (S. Sayısı: 277) [Dağıtma 
tarihi: 26.6.1983] 

32. — Ticaret Bakanlığı teşkilat ve vazifeleri
ne dair kanuna bir madde eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı ve Ticaret Komisyonu raporu 
(1/371) (S. Sayısı : 281) [Dağitma tarihi : 
27.6.1963] 

X 33. —.Harçlar kanunu tasarı» ile Balıke-
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I sir Milletvekili Ahmet Aydın Bolak ve iki arka

daşının, 5887 sayılı Harçlar Kanununun 125 nci 
maddesini değiştiren 6765 sayılı Kanuna bir 
fıkra eklenmesine dair ve Artvin Milletvekili 
Saffet Eminağaoğlu'nun , 5887 sayılı Harçlar 
Kanununun 1 nci maddesini değiştiren 6765 
sayılı Kanunun değiştirilmesine dair kanun tek
lifleri ve Geçici Komisyon raporu (1/395, 
2/305, 2/321) (S. Sayısı : 282) [Dağıtma tari
hi : 29 . 6 . 1963] 

34. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 1111 
sayılı Askerlik Kanununun 2850, 3920, 4092, 
5010, 6867 ve 303 sayılı kanunlarla değişik 35 

I nci maddesine bir (g) fıkrası eklenmesine dair 
kanun teklifi ye Aydın Milletvekili Hilmi Ay-
dınçer'in, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 
nci maddesinin sonuna bir bent ve bir geçici 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî 
Savunma Komisyonu raporu (2/484, 2/472) (S. 
Sayısı : 287) [Dağıtma tarihi : 29 . 6 .1963] 

X 35. — Damga vergisi kanunu tasarısı ye 
Geçici Komisyon raporu (1/394) (S. Sayısı: 288) 
[Dağıtma tarihi : 29 . 6 .1963] 

36. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Vas-
fi Gerger'in, keşin idari kararlar hakkında Sa
yıştay'a baş vurulacağına dair kanun teklifi ve 
İçişleri ve Maliye komisyonları raporları (2/33) 
(S. Sayısı : 294) [Dağıtma tarihi : 2 . 7 . 3963] 

37. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 6122 ve 6422 sayılı kanunlarla de
ğiştirilen 39 ncu maddesinin (b) fıkrasının son 
bendinin kaldırılması hakkında kanun tasarısı 
ve İstanbul Milletvekili îlhami Sancar ve iki 
arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 39 ncu maddesinin 6122 ve 6422 sa
yılı kanunlarla değiştirilen ve eklenen (b) fık
rasının kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (1/268, 
2/10) (S. Sayısı : 292) [Dağıtma tarihi : 
1 . 7 . 1963] 

38. — Baraj inşaatı dolayısiyle sular altında 
kalacak kasaba, köy ve arazi baklandaki Ka
nunun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun ta
sarısı ve Bayındırlık, İçişleri, Adalet, Maliye ve 
Plân komisyonları raporları ,(1/402) (S. Sayı
sı : 293) [Dağıtma tarihi : 1 . 7 . 1963] 

39. — Uzman Jandarma kanun tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/479) (S. Sayısı : 
296) [Dağıtma tarihi : 2 . 7 .1963] 

X 40. — La Haye'de 14 Mayıs 1954 tari-
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hinde imzalanan «Silâhlı bir çatışma halinde 
kültür mallarının korunmasına dair sözleşme» 
ile bu sözleşmenin tatbikatına ait tüzük,! pro
tokol ve kararlara katılmamızın uygun bulun
duğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, 
Millî Savunma ve Miliî Eğitim komisyonları ra 
porları (1/306) (S. Sayısı : 289) [Dağıtma ta
rihi : 3 . 7 . 1963] 

X 41. — Muvazenei Umumiyeye dâhil bâzı 
dairelerin yapı işleri için gelecek yıllara geçi
ci yüklenmelere girişilmesi hakkındaki kanu
nun 1 nci maddesine bir fıkra eklenmesine da
ir kanun tasarısı ve Tarım, Bayındırlık, Ma
liye, ve Plân komisyonları raporlan (1/376) 
(S. Sayısı : 297) [Dağıtma tarihi: 3 . 7 . 1963] 

X 42. —7026 sayılı Kanunun 1 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim, Bayındırlık ve Plân komisyonlan 
raporlan (1/370) (S. Sayısı : 298) [Dağıtma 
tarihi : 3 . 7 . 1963] 

43. — Kaçakçılığın men ve takibine dair 
1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla deği
şik 53 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasansı ile Mardin Milletvekili Talât 
Oğuz ve Ağrı Milletvekili Kerem özcan'ın, Ka
çakçılığın men ve takibine dair olan 1918 sayılı 
Kanunun 6829 sayılı Kanunla değişik 53 ncü 
maddesinin tadiline dair kanun teklifi ve İçiş
leri ve Adalet komisyonları raporlan (1/295, 
2/169) (S. Sayısı : 23.e 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 4 . 7 . 1963] 

44. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Hâkimler Kanununun Anayasaya ayları hü
kümler taşıyan 122 ve 123 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/439) (S. Sayısı : 299) [Da
ğıtma tarihi : 4 . 7 . 1963] 

45. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcu-
oğlu'nun 4 . 4 . 1929 tarih ve 1412 sayılı Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun 4 . 6 . 1936 
tarih ve 3006 sayılı Kanunla değişen 305 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/416) (S. 
Sayısı : 301) [Dağıtma tarihi : 4 . 7 . 1963] 

46. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcuoğ-
lu'nun, 18 . 6 .1927 tarih ve 1086 sayılı Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununun 21.12.1949 
tarih ve 5464 sayılı Kanunla değişen 8 ve 427 
nci maddeleriyle 438 nci maddesinin ilk fıkra
sının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 

Adalet Komisyonu raporu (2/417) (S. Sayısı : 
300) [Dağıtma tarihi : 5 . 7 . 1963] 

X 47. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga 
ve 106 arkadaşının, Bölge tiyatroları kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon " raporu (2/437) 
(S. Sayısı : 305) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1963] 

48. — Nevşehir Milletvekili Ali Baran Nu-
manoğlu ve 13 arkadaşının, Türkiye Halk Ban
kası ve Halk sandıklan hakkındaki 2284 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 
olan 5652 ve 6854 sayılı kanunlara ek kanun 
teklifi ve Ticaret, İçişleri, Maliye ve Plân ko
misyonları raporları (2/245) (S. Sayısı : 331) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 7 .1963] 

X 49. — Tunus'un Gümrük Tarifeleri ve Ti
caret Genel Anlaşmasına-geçici kabulüne müta-
allik Beyannamenin onaylanmasının uygun bu-

! lunmasma dair kanun tasansı ve Dışişleri, Güm
rük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonlan ra
porları (1/96) (S. Sayısı : 332) [Dağıtma 
tarihi : 9 . 7 . 1963] 

X 50. — Arjantin'in, Gümrük Tarifeleri ve 
Ticaret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne mü-
taallik beyannamenin onaylanmasının uygun 
bulunmasına dair kanun tasansı ve Dışişleri, 
Gümrük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları 
raporlan (1/97) (S. Sayısı : 333) [Dağıtma 
tarihi : 9 . 7 . 1963] 

X 51. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 
Anlaşması Âkıd Tarafları ile Polanya Halk Cum
huriyeti Hükümeti arasındaki münasebetlerle il
gili beyannamenin onaylanmasının uygun bulun
masına dair kanun tasansı ve Dışişleri, Gümrük 
ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonlan raporla
rı (1/98) (S. Sayısı : 334) [Dağıtma tarihi : 
9.7.1963] 

X 52, — Teşhis ve tedavi maksadiyle sağlık 
kurumlanna ariyeten ve meccanen tahsis edile
cek tıbbi - cerrahi ve lâboratuvar malzemesinin 
Gümrük Resminden muafen muvakkat ithaline 
dair Andlaşmanın uygun bulunduğu hakkında 
kanun tasansı ve Dışişleri, Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonla
rı raporlan (1/279) (S. Sayısı : 335) [Da
ğıtma tarihi : 9 . 7 . 1963] 

X 53. — «Banş Gönüllüleri» adlı Amerikan 
Teşekkülünden faydalanma hususunda Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümeti arasında yapılan Andlaşmaya 
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ait teati olunan mektupların onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişle
ri ve Plân komisyonları raporları (1/428) 
(S. Sayısı : 336) [Dağıtma tarihi: 9.7.1963] 

54. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Sivas Milletvekili Cevad Odyakmaz, Aydın Mil
letvekili Orhan Apaydın ve Erzincan Milletve
kili Sadık Perinçek'in, Kamu İktisadi Teşeb
büslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince 
denetlenmesinin düzenlenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/273) 
(S. Sayısı : 234 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
10.7.1963] 

X 55. — Ambalajların muvakkat ithaline 
mütaallik Gümrük Sözleşmesinin onaylanması
nın uygun bulunmasına dair kanun tasarısı 
ve Dışişleri, Gümrük ve Tekel ve Plân komis
yonları raporları (1/95) (S. Sayısı : 337) [Da
ğıtma tarihi : 10. 7 .1963] 

56. — Balıkesir Milletvekili Ahmet Aydm Bo-
lak ve 15 arkadaşının, 1389 sayılı Kanunun be
lediyeler hukuk işlerinde çalışanlara tatbiki 
hakkında kanun teklifi ve içişleri Komisyonu 
raporu (2/507) (S. Sayısı : 341) [Dağıtma ta
rihi : 11.7 .1963] 

57. — Cumhuriyet Senatosu Ağrı Üyesi Vey-
si Yardımcı ve 9 arkadaşının, 6785 sayılı imar 
Kanununun 42 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve imar ve iskân ve içişle
ri komisyonları raporları ve Anayasa Komisyo
nunun mütalâası (2/276) (S. Sayısı : 342) TDa-
ğıtma tarihi : 11. 7 .1963] 

58. — imar ve iskân Bakanlığı kuruluş ve 
vazifeleri hakkındaki Kanunun 12 nci maddesi
nin değiştirilmesine ve bu kanuna iki madde 
eklenmesine dair kânun tasarısı ve içişleri, imar 
ve iskân ve Plân komisyonları raporları (1/375) 
(S. Sayısı : 343) [Dağıtma tarihi : 11.7.1963] 

59. — Sıtmanın imhası hakkındaki Kanunun 
1 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun tasarısı ve İçişleri, Adalet, Sağlık ve Sos
yal Yardım ve Plân komisyonları raporları 
(1/419) (S. Sayısı : 344) [Dağıtma tarihi : 
11.7.1963] 

60. — 4933 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
ve MilH Eğitim, içişleri ve Plân komisyonları 
raporları (1/453) (S. Sayısı : 345) [Dağıtma 
tarihi : 11.7.1963] 

E 61. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
düğünlerde men'i israfata dair 55 sayılı Kanu
nun kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ada
let ve İçişleri Komisyonları raporları (2/387) 
(S. Sayısı : 349) [Dağıtma tarihi 12 . 7 . 1903] 

62. — Eskişehir Milletvekili Seyfi Öztürk 
ile Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Selâhattin 
özgür'ün, 4273 sayılı Subaylar Heyetine mah
sus terfi Kanununun 16 nci maddesinin 2 nci 
fıkrasına bir bend ve bu kanuna geçici bir mad
de eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu (2/315) (S. Sayısı : 
350) [Dağıtma tarihi : 12 . 7 . 1963] 

63. — Akçaabat'ın, Ağaçlı köyü 12 hane nu
marasında nüfusa kayıtlı Ismailoğlu Fatime 
(Fatma) den doğma 26.8.1936 doğumlu Ha
san Şentürk'ün ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/641) (S. Sayısı : 351) [Da
ğıtma tarihi : 12 . 7 .1963] 

64. — istanbul Milletvekili Coşkun Kırca, Ay
dın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Milletve 
kili Cevad Odyakmaz ve Erzincan Milletvekili 
Sadık Perinçek'in Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Bütçe Karma Komisyonunun seçilmesi vs ça
lışma usullerinin düzenlenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/269) (S. 
Sayısı : 233 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 15 . 7 . 
1963] 

X 65. — Sosyal Sigortalar kanunu tasarısı ve 
Trabzon Milletvekili Selâhattin Güven'in, 5 . 1 . 
1961 tarih ve 228 sayılı Kanuna iki ek madde ek
lenmesine ve bu kanunun 14 ncü maddesinin ta 
diline dair kanun teklifi ile Eskişehir Milletve
kili Şevket Asbuzoğlu, Konya Milletvekili Fa-
kih Özfakih ve Edirne Milletvekili tlhami Er
temin, 4 . 2 . 1957 gün ve 6900 sayılı Mâlûli 
yet, ihtiyarlık ve ölüm Kanununa ek ve geçici 
maddeler eklenmesine dair kanun teklifi ve Ge
çici Komisyon raporu (1/462, 2/368, 2/413, 
2/506) (S. Sayısı : 338) [Dağıtma tarihi : 
15 . 7 . 1963] 

X 66. — Aydın Milletvekili ismet Sezgin ve 
33 arkadaşının, 5237 sayılı Kanunun 27 nci mad
desinin (c) bendinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/522) (S. 
Sayısı : 353) [Dağıtma tarihi : 15 . 7.1963] 

(Yüz onyedinci Birleşim) 
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