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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

ihtira beratı kanunu lâyihasının geri veril
mesine ve 

Markalar ve menşe işaretleri kanunu lâyi
hasının geri verilmesine dair Başvekâlet tezke
releri il* 

Çoruh Mebusu Zihni Ural'm, inşaat malze
mesi imaline mahsus ocaklar küşadı ve işletil
mesine dair olan kanun teklifi geri verildi. 

Gündemdeki kanun lâyiha ve tekliflerinin 
sorulardan önce görüşülmesi hakkındaki öner
ge kabul olundu. 

Trabzon Mebusu Cahid Zamangil ve 4 ar
kadaşının, dış ticaretimizde hüküm süren dış 
ödeme zorluklarının ve çeşitli menfi neticeleri
nin ne' kadar zamanda ve nasıl bir program ve 
tedbirlerle izalesi düşünüldüğü hususunun Baş
vekilden istizah olunmasına, 

Seyhan Mebusu Remzi Oğuz Arık ve 5 ar
kadaşının, Mısır Devleti nezdindeki Büyükelçi
mizin hususi durumuna rağmen vaktinde geri 
alınmamış olması sebebi ve son hâdfse karşı
sında, sebep olanların iş başında kalmasının 
doğru olup olmadığı hususu hakkında Dışişleri 
Vekilinden gensoru açılmasına, 

Trabzon Mebusu Faik Ahmed Barutçu'nun, 
Kahire Büyükelçimizin Mısır Hükümeti tarafın
dan hudut haricine çıkarılması hâdisesinin bu
güne kadarki safahatiyle bu işte Dışişleri Ve
kâletinin nasıl bir hareket hattı üzerinde oldu-

'ğuna dair Dışişleri Vekilinden gensoru açılma
sına dair önergeleri reddolundu. 

ispençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu
nun 4348 sayılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 
5 nci maddesinin tadili hakkındaki kanun lâyi
hası, Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonunun 
istemesi üzerine, geri verildi. 

Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü ve 
Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlü

ğünün 1953 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) 
işaretli cetvellerinde değişiklik yapılması hak
kındaki kanunlarla 

Tekel Umum Müdürlüğü 1953 yılı Bütçesin
de değişiklik yapılmasına dair kanun, kabul 
olundu. 

Emekli, dul ve yetim aylıklarına zam yapıl
ması hakkındaki kanun lâyihasının maddeleri 
üzerinde görüşüldü ve bir maddesi komisyona 
verildi. 

«Ticaret ve Sanayi Odaları», «Ticaret Oda
ları», «Sanayi Odaları», «Ticaret Borsaları» ve 
«Ticaret ve Sanayi Odaları», «Ticaret Odaları», 
«Sanayi Odaları» ve «Ticaret Borsaları» Birli
ği hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun kabul edildi. 

27 Ocak 1954 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Samsun Mebusu Çanakkale Mebusu 

Tevfik İleri Ömer Mart 
Kâtip 

Bolu Mebusu 
İhsan Gülez 

Sorular 

Yazılı sorular 
1. — Çankırı Mebusu Kâzım Arar'ın, Zon

guldak - Ankara arasında mukarrer elektrikli 
işletmenin güzergâhına ve mezkûr hatta işliyen 
onotörlü trenin ne sebeple kaldırıldığına dair 
yazılı soru önergesi, Ulaştırma Vekâletine gön
derilmiştir. (6/1353) 

2. — Çamkurı Mebusu Kâzıtm Arar'ın, Şa-
banözü Kazasına bağlı Orta Nahiyesinin ağaç
landırılması için talebedilen 10 000 aded Kana
da kavağının verilip verilmediğine dair yazılı 
soru önergesi, Tarım Vekâletine gönderilmiş
tir. (6/1354) 

3. — Çankırı Mebusu Kâzım Arar'ın, Çankı

rı Vilâyetine bağlı Şabanözü Kazasının Kana-
viran Köyü ilkokulu ile diğer okulların tamir
leri hususunda ne düşünüldüğüne dair yazılı 
soru önergesi, Millî Eğitim Vekâletine gönde
rilmiştir. (6/1355) 

4. — Çankırı Mebusu Kâzım Arar'ın, astsu
bayların Şark hizmetlerine ve üç seneden fazla 
istihdam edilenlere üç ay izin ve harcırah veri
lip verilmediğine dair yazılı soru önergesi, 
Millî Savunma Vekâletine gönderilmiştir. 
(6/1356) 

5. — Çankırı Mebusu Kâzım Arar'ın, Çan
kırı Vilâyetine bağlı Taytak Köyünün içme su
yuna dair yazılı soru önergesi, Bayındırlık ve 
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İçişleri vekâletlerine gönderilmiştir. (6/1357) I 
6. — Çankırı Mebusu Kemal Atakurt'un, 

İlgaz'da yapılmakta olan Kise Köy barajından 
»elektrik istihsal etmek için ne düşünüldüğüne j 
dair yazılı soru önergesi, Bayındırlık Vekâle
tine gönderilmiştir. (6/1358) 

7. — Çankırı Mebusu Kemal Atakurt'un, 
Çankırı Vilâyetinin Ugaz Kazasına bağlı Çö
rekçiler Köyünün içme suyuna dair yazılı soru 
önergesi, Bayındırlık Vekâletine gönderilmiştir. 
(6/1359), 

8. — Çankırı Mebusu Kâzım Arar'in, Çan
kırı Vilâyetinde bir çimento fabrikası açılması 
hususunda ne düşünüldüğüne dair yazılı soru I 
önergesi, Başvekâlete gönderilmiştir. (6/1360) • 

9. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman Bo-
yacıgiller'in, îş Kanununun 30 ncu maddesine 
göre biriken ceza paralarının miktarı ile nere
lere verildiğine dair yazılı soru önergesi, Baş- i 

Teklif 
1. — Burdur Mebusu Mehmet özbey ve De

nizli Mebusu Fikret Başaran'm, İlk Tedrisat Mü
fettişlerinin Muvazenei Umumiye İçine Alınması
na dair 3407 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi (2/601) 
(Millî Eğitim ve Bütçe komisyonlarına) 

Raporlar 
2. — Büyük Millet Meclisi, Riyaseti Cum

hur ve Divanı Muhasebat Reisliği 1952 yılı 
Hesabı Katisi hakkında Meclis Hesaplarını İn
celeme Komisyonu raporları (5/78) (Gündeme) 

3. — Karayolları Umum Müdürlüğünün 1950 
Bütçe yılı Hesabı Katisine ait Mutabakat Be
yannamesinin sunulduğuna dair Divanı Muha
sebat Reisliği tezkeresi ile Karayolları Umum 
Müdürlüğü 1950 yılı Hesabı Katî kanunu lâyi
hası ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/461, 
1/405) (Gündeme) 

4. — Karayolları Umum Müdürlüğünün 1951 
Bütçe yılı Hesabı Katisine ait Mutabakat Be
yannamesinin sunulduğuna dair Divanı Muhase
bat Reisliği tezekeresi ile Karayolları Umum Mü-

vekâlete gönderilmiştir. (6/1361) 
10. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman Bo-

yacıgiller'in, memleketimizde Uranyum aranma
sının ve Atom Araştırma Enstitüsü tesisinin 
derpiş edilip edilmediğine ve Ankara'da bir ra
sathane kurulması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair yazılı soru önergesi, Başvekâlete gönderil
miştir. (6/1362) 

11. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman Bo
yacı güler'in, Ankara - Zonguldak motorlu tre
ninin ne sebeple seyrüseferden kaldırıldığına 
dair yazılı soru önergesi, Ulaştırma Vekâletine 
gönderilmiştir. (6/1363) 

12. —Zonguldak Mebusu Abdürrahman Bo-
yacıgiller'in, İstatistik Genel Müdürü Şefik Bil-
kur ile PTT Genel Müdürü Orhan Kubat'in 
vazifelerinden uzaklaştırılmaları sebebine dair 
yazılı soru önergesi, Başvekâlete gönderilmiştir. 
(6/1364) 

dürlüğünün 1951 yılı Hesabı Katî kanun lâyiha
sı ve Sayıştay Komisyonu rapo-". (3/535, 1/662) 
(Gündeme) 

5. — Erzurum Mebusu Bahadır Dülger'in, 
Dilekçe Komisyonunun 8 . VII . 1953 tarihli Haf
talık Karar Cetvelindeki 6524 sayılı kararın 
Umumi Heyette görüşülmesine dair takriri ve 
Dilekçe Komisyonu raporu (4/367) (Gündeme) 

6. — Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu'nun, 
Kan Gütme Sebebiyle İşlenen Adam öldürme 
ve Buna Teşebbüs Cürümleri Failleri Hısımları 
Hakkmda^atbik Olunacak Muameleye dair3236 
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenme
sine dair kanun teklifi ve Geçici Komisyon ra
porları ile Ankara Mebusu Cevdet Soydan ve 
17 arkadaşının, Kan Gütme Sebebiyle İşlenen 
Adam Öldürme ve Buna Teşebbüs Cürümleri 
Failleri Hısımları Hakkında Tatbik Olunacak 
Muameleye dair 3236 sayılı Kanunun yürürlük
ten kaldırılması hakkında kanun teklifi ve Ge
çici Adalet Komisyonu raporu (2/361, 479) 
(Gündeme). 

2. - HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 



BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,05 

BEİS — Beisvekili Tevfik Heri 
KATİPLER : Sedat Baran (Çorum), İhsan Gülez (Bolu) 

3. — YO 

REÎS — Yoklama yapacağız efendim. I 

(Çoruh seçim çevresi mebuslarına kadar yok
lama yapıldı). 

RElS — Çoğunluk vardır, Birleşimi açıyo
rum, efendim. 

Gündemle ilgili bir takrir var, okutuyorum. 

1. — Köy enstitüleri üe ilk öğretmen okulla
rının birleştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve 
Millî Eğitim ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/440) 

REÎS — 5 nci madde komisyona gönderil
mişti. Gelen raporu okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Köy enstitüleriyle ilk öğretmen okullarının 

birleştirilmesi hakkındaki kanun lâyihasının 
Umumi Heyette görüşülmesi sırasında beşinci 
maddeye bir fıkra ilâvesi hakkında Kars Mebu
su Tezer Taşkıran tarafından verilip dikkate alı
nan takrir komisyonumuza havale edilmiş olmak
la Millî Eğitim Vekili hazır bulunduğu halde 
tetkik ve müzakere edildi. 

Takrir üzerinde Millî Eğitim Vekilinin komis
yonumuzda verdiği izahata nazaran : 

1. Hükümet tasarısının beşinci maddesinde, 
ilkokul öğretmeni olup da yükseköğretim mües
seselerine devam edecek olanların mecburi hiz
metlerinin tecil olunabilmesi için öğretmen yetiş
tiren yükseköğretim müesseselerine devamı şart 
kılınmıştır. 

Halbuki Kars Mebusu Tezer Taşkıran, takri
ri ile, «öğretmen yetiştiren yükseköğretim mü
esseselerine devam şartının kaldırılmasını ve 
muayyen bir ilim ve sanat sahasında hususi is-

ıKLAMA 

I Yüksek Reisliğe 
Bugünkü gündemde mevcut kanun lâyiha 

ve tekliflerinin, sorularla diğer işlerden evvel 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Antalya Mebusu 
Akif Sarıoğlu 

REÎS — Takriri reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler,,, Etmiyenler,,, Kabul edilmiştir 

tidat ve kabiliyet gösterdikleri sabit olanların 
öğretmenlikten gayrı meslek ve sanat erbabını 
yetiştiren yüksek tahsil müesseselerine devamı 
istedikleri hallerde de mecburi hizmetlerinin 
tecilini imkân altına almayı istihdaf etmektedir. 

öğretmenlerin hususi bir istidat ve kabiliyet 
gösterecekleri ilim ve sanat kolları edebiyat, 
felsefe, tarih, coğrafya, yabancı dil, matematik, 
fizik, kimya, tabiiye, resim, müzik ve nihayet bede
nî bir kabiliyet ve istidat sahası olarak spor ve 
jimnastik olabilir, öğretmen okullarımızda da
ha tahsil devresinde resim, müzik, yabancı dil
de istidat ve kabiliyet sahibi görülen öğrenciler, 
öğretmen kurulları karariyle seçilmekte ve bu 
sahalara hususi ehemmiyet atfolunan öğretmen 
okullarında, özel programlara göre yetiştiril
mekte, bu kabiliyet ve istidatlarının metotlu 
bir şekilde inkişafı sağlanmaktadır. Bu öğren
ciler öğretmen okulundan mezun olduktan son
ra, yine seçimle eğitim enstitülerinin müzik, re
sim, iş şubelerine giderek yüksek tahsil yap
mak imkânını en salim yoldan bulmaktadırlar. 
Yabancı dillere karşı kabiliyetli öğrenciler için 
de aynı imkânlar sağlanmıştır. 

Muhtar üniversitelerimiz, dünya üniversitele
rinin hepsinde olduğu gibi yalnız liseyi ikmal 
etmiş ve olgunluk imtihanlarını başarmış gençle
ri kabul etmektedir. Bunun başka türlü olması 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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B : 34 27. 
da esasen düşünülemez, öğretmen okulları me
zunları bu imtihanlara dışardan girmek suretiyle 
lüzumlu diplomaları aldıktan sonra üniversitele
rimizin edebiyat, felsefe, tarih, coğrafya, mate
matik, fizik, kimya, tabiî ilimler şubelerine gire
bileceklerdir; yahut her yıl açılmakta olan orta 
öğretmen okulu ve eğitim enstitüleri müsabaka 
imtihanlarına girmek suretiyle bu müesseselerde 
yüksek öğrenim yapmak imkânını bulmaktadırlar. 
Tasan bu gibiler için mecburi hizmet borcunun 
bir engel teşkil etmemesini sağlıyacak şekildedir. 
Aynı yollardan yüksek öğretmen okuluna intikal 
de mümkündür. 

G-görülüyor ki, ilkokul öğretmenlerimiz için, 
hususi bir istidat ve kabiliyet gösterdikleri ilini 
ve sanat kollarının hepsinde yüksek tahsil yap
mak imkânları ve istekleri, mecburi hizmetin ik
mali şartı ile engellenmiş değildir. 

Gerek takrirden, gerekse Umumi Heyet mü
zakerelerinde vâki açıklamalardan anlaşıldığı 
veçhile Kars Mebusu Tezer Taşkıran, öğret
menlerimizden doktor, mühendis, hukukçu., ilâh 
olmak istiyenler için de mecburi hizmetin te
cilini talebetmektedir. Hükümet tasarısı ise 
tabiî ilimlere müstait bir öğretmen, tabiiye öğ
retmenliğinden, tabiat âlimliğine kadar yolları 
açıyor, tababete değil. Bunun gibi riyazi ilim
lere karşı hususi 'bir meyil ve istidadı olan öğ
retmene matematik öğretmeni ve âlimi olmak 
imkânımı veriyor; daha doğrusu (bunun için 
mecburi hizmetin tecilini derpiş ediyor; fakat 
mühendislik için vâki olacak talebe karşı mec
buri hizmetin tecili (kapısını kapatıyor. İçtimai 
ilimler sahasında da durum aynıdır. 

(Buna rağmen mecburi hizmet müddetini ik
mal etmiş öğretmenler için doktor, mühendis, 
avukat veya hâkim olmak üzere ne bugün, ne 
de bu tasarının kanuniyel; iktisabetaüesinden 
sonra her hangi Ibir kanuni engel mevcut de
ğildir re ölötiyaöalttir. 

Görülüyor iki Hükümet tfts&rfer* ile ilkokul 
;jf retmeniıîin, kabiliyet ve istidadına göre, ilk
okul öğfetmeflliğittden, üniversite öğretmen 
üyeliğine kadar ve ayrıca güzel sanatlar şahı
sında inkişafını engelleyici (hükümler getiril
memiştir ki, Demokrat Parti Programımın 41 nci 
maddesinde de «kabiliyet ve kudreti müsait ol
duğu takdirde bir ilkokul Bğr t̂ntcfniaiin, öğret
men derecelerini taanamlıyarafe üniversite pro
fesörlüğüne kadfltf yükâelmesiiie kantini imlkân 
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sağlanmalıdır» denilmekte ve doktorluk, mü
hendislik, avukatlık... ve ilâh gibi tatbiki mes
lek ve sanatlar kasdedilmemektedir. 

Esasen öğretmenlik için kabul ve taahhüt 
edilen mecburi hizmetin doktorluk, mühendis
lik, avukatlık gibi sahalar için tatbik ve taki
binin ortaya koyacağı güçlüklerin çokluğu da 
ışiıkâr bulunmaktadır. 

2. Muhtelif vesilelerle gerek Umumi He
yette, gerekse komisyonlarda memleketin ilk ve 
orta okullariyle liselerinde, hissolunan bu öğ
retmen ihtiyacına kuvvetle işaret olunmakta
dır. Hal böyle iken ve daha 18 bin köy okulsuz, 
tahsil çağında olan yüz binlerce çocuk öğret
men beklerken öğretmen okullarını bir meslek 
okulu olmaktan çıkararak, umumi kültür ve
ren müesseseler haline getirmeye, diğer bir ifa
de ile liseleştirmeye müsait bir durumda olma-
madiğımız ve hele ilk öğretimin bütün memle
ket sathına yüzde yüz yayılmasiyle ilgili her 
hangi bir plân ve programın tatbikma imkân 
olmıyacağı bedihidir. 

3. öğretmen okullarımızın son sınıflarında 
ve hususiyle 6 nci sınıflarında meslek dersleri 
ve öğretmenlik için lüzumlu görülen asgari staj 
devresi geniş bir zaman almaktadır. Talep ka-
nuniyet çerçevesi içine girdiği takdirde prog
ramlarda da bu istikamette tadilât yapılması 
bir emri zaruri olacak, binnetice öğretmen 
okullarımız bir nevi yatılı liseler olmak istika
metinde inkişaf edecektir. 

4. öğretmen okullarına kabul edilecek öğ
rencilerin hiç değilse büyük bir kısmı öğret
menlikten gayrı mesleklere yönelecekler, mes
lek derslerinden ziyade umumi kültür dersleri
ne daha çok zaman ayıracaklar, böylece çeşitli 
mesleklere hazırlanma yolunu tutmuş öğretmen 
okullarımızın meslekî havasını değiştirecek bu 
hal öğretmenlikten gayrı bir mesleke intisabı 
düşünmiyenler ülserinde de mahzurlu tesirler 
yapacaktır. 

5. Maksat köy ve şehirlerimizde ilkokulla
rı bitârfen çocuklarımızın kabiliyet ve istidatla
rının inkişafına imkânlar sağlamak ve böylece 
yine memleketimizin muhtaç bulunduğu çeşitli 
meslek ve sanat erbabım yetiştirmek ise bu
nun ytftı öğretmefi okuîİaTlni hedef ve maksat
larından uzaklatırmak -değil; bunu sftğliyabk 
lecek müesSeseletİn imkânlarını genişletmek, sa-
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B : 34 27.1 
yılarını artırmak olmalıdır. Nitekim Tapu ve 
Kadastro Okulunun, yahut teknik tarım okul
larının mezunlarının da normal orta okul ve
ya liselerin mezunlarına verilen haklardan fay
dalanmaları düşünülmemektedir. 

Ortaokul ve liselerimiz imtihanla parasız 
yatılı öğrenci kabul etmektedir. Mahallî teşeb
büslerle kurulan yurtlar bu yolda gittikçe da
ha geniş imkânlar bahşediyorlar. 1954 Bütçe 
Yılında yatılı ilk okullar tesisini sağlıyacak 
ödenek ilk defa olarak Bütçe Komisyonunca 
kabul edilmiş bulunuyor. Bunların da sayıları
nın; sağlıyacakları faydalar nispetinde artırıl
ması tabiî ve hele daha 5-10 yıl içinde bir ilk
okula kavuşamıyacak olan küçük köylerimizin 
nura kavuşturulmaları için zaruridir. Bu okul
lara zamanla orta dereceli okulların ilâvesi de 
mümkündür, ve çok faydalı olacaktır. îşte bu 
tipten müesseseler köy çocuklarımızın da kabi
liyet ve istidatlarına göre doktor, mühendis, 
avukat, kimyager,... ilâh olmalarına en elverişli 
yolu açacaktır. 

6. Hele bir ilim ve sanat sahasında kabili
yet ve istidat gösterenlerin Öğretmenlikten baş
ka bir mesleke geçebilmeleri için hususi hüküm
ler vaz'etmek yani, meselâ riyazi veya tabiî 
ilimler alanında öğretmen veya profesör olmak 
yerine mühendis ve doktor olmaları yolunda 
kolaylık sağlamak öğretmenliğin mutasavvıt ve 
geri kabiliyetli kimselerin mesleki olduğunu 
kanunla ifade etmek olacaktır ki, bunun, daha 
şimdiden sayıları 45 bini aşmış olan eğitim ve 
öğretim elemanlarımızın maneviyatı üzerinde ya
pacağı tesirin ne derecede yıkıcı olacağı izahtan 
varestedir. Esasen üstün kabiliyet ve istidatları 
geliştirmekle vazifeli kıldığımız öğretmenleri
mizin bilhassa vasatın üstünde bir kabiliyet ve 
istidada sahip olmalarını temin içindir ki, ye
tiştirildikleri müesseselere kabullerinde defa
larca ve çeşitli imtihanlara tâbi tutmakta ve 
hattâ tasarının kafr-.l edilen dördüncü madde-
fliyle öğretmen okullarına kabullerinden sonra 
ilk ^hs i l yılı içinde öğretmen olamıyacakları-
na, öğretmenler kurulunca karar verilenlerin 
tazminat takibatına da tâbi tutulmaksızın okul
la ilişiklerinin kesilmesi hükmü vaz'edilmiş Ve 
kanuniyet iktisabetmiş bulunmaktadır. 

Bu yönlerden tetkik edilen teklif Komisyo
numuzca reddedilmiştir. 

Raporumuz Umumi Heyetin tasvibine arz 
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edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reis V. 
Rize İstanbul 

1. Akçal H. Hüsman 
Bu rapor Sözcüsü Kâtip 

Elâzığ Siird 
ö . F. Sanaç B. Erden 
Çanakkale Eskişehir 

K. Akmanlar A. Potuoğlu 
İmzada bulunmadı 
Gazianteb Giresun Giresun 
E. Cenani A. Tüfekcioğlu M. Şener 

İstanbul İstanbul İzmir 
S. Oran M. Sarol B. Bilgin 

Kırklareli Konya Malatya 
Ş. Bakay R. Birand M. S. Eti 

Ordu Rize 
R. Aksoy O. Kavrakoğlu 

İmzada bulunmadı 
Konya Seyhan Siird 

M. Â. Ülgen S. Barı M. D. Süalp 
Sivas Zonguldak 

H. İmre H. Balık 
İmzada bulunmadı 

FERİDUN FİKR İDÜŞt'NSEL (Bingöl) — 
Efendim, anlaşılmadı ,izahat versinler. 

REİS — Maarif Vekili, buyurun. 
MİLLÎ EĞİTİM VEKİLİ RIFKI SALİM 

BURÇAK (Erzurum) — Muhterem arkadaşlar; 
şimdi meseleyi kısaca telhis ettikten sonra bu 
mevzu üzerindeki düşüncelerimizi arzedeceğiz. 

Bir defa öğretmen okullariyle köy enstitü
leri, evvelki celselerden birinde müzakeresine 
başladığınız ve bir maddesini tehir etmiş oldu
ğunuz kanun tasarısı ile tevhit ediliyor. 

Bu tehir edilen ve şimdi komisyon raporu 
ile Yüksek Huzurunuza arz edilen beşinci mad
de ile öğretmen okulundan mezun olan çocuk
lara şu imkânları temin etmiş bulunuyoruz : 
öğretmen okulunu bitirenler dilerlerse ortaokul 
veya liselere öğretmen olabilirler. Yani ortao
kul veya lise öğretmeni olmak istiyenlerin mec
buri hizmetlerinin tehir edileceği hükmü kanu
nun bu beşinci maddesinde kabul edilmiştir. 

Tezer Taşkıran arkadaşımız kanunun beşin
ci maddesini kâfi görmüyorlar ve şöyle bir 
teklifte bulunuyorlar : 

«Mensup bulundukları öğretmen okulunun 
teklifi ve Millî Eğitim Vekâletinin yapacağı 
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imtihanla muayyen bir ilim ve sanat sahasında 
hususi istidat ve kabiliyet gösterenlerin de alâ
kalı yüksek tahsile devamını sağlamak üzere 
mecburi hizmetleri tecil olunur.> 

Şimdi aradaki farklar şunlardır : 
Biz beşinci madde ile; öğretmen okulundan 

mezun olanlara ortaokul ve lise hocası olmak 
imkânlarını tanıyoruz. Tezer Taşkıran arkada
şımız ise yalnız öğretmenlik sahasında istidat 
ve kabiliyetlerinin genişletilmesine değil, aynı 
zamanda veteriner olmak, doktor olmak, mü
hendis olmak, ziraat mühendisi ve saire olmak 
imkânlarının da öğretmen okulunda bulunan 
çocuklara bahsedilmesini istiyorlar. Biz bunu 
meslekin istikbal ve selâmeti bakımından son 
derece mahzurlu görüyoruz. 

Bizim beşinci madde ile öğretmen okulunu 
bitiren çocuklara verdiğimiz imkânlar şunlar
dır : Beşinci maddeye göre öğretmen okulunu 
bitirenler ortaokul hocası olabilirler veya fa
kültelere, edebiyat ve fen fakültelerine devam 
edebilirler. Edebiyat Fakültesine gidecek olur
larsa edebiyat, felsefe, tarih, ccğrafya bölüm
lerinde, Fen Fakültesine devam edecek olur
larsa, matematik, fizik kimya ve tabiiye saha
sında istidat ve kabiliyetlerini daha da artıra
bilirler. Eğer mevzuubahis mesele ilkokul öğ
retmenlerinin istidat ve kabiliyetlerini artır
mak ve yükseltmek ise; beşinci madde ile bu
nu temin etmiş bulunuyoruz. Demek ki; mate
matik, fizik kimya ve tabiiye, edebiyat, felse
fe, tarih ve coğrafya sahalarında ve Güzdl Sa
natlarda bu istidat ve kabiliyetlerini artırmak 
imkânları mevcuttur. Biz, bu teklifi kabul et
tiğimiz ve öğretmen okulunda bulunan çocuk
lardan istidat ve kabiliyetleri üstün olan genç
lerin öğretmenlikten başka mesleke geçmeleri
ne kanunen cevaz verdiğimiz takdirde öğret
menlik meslekinin üstün kabiliyete ihtiyaç 
hissettirmiyen bir meslek olduğunu yine kanu
nen kabul etmiş olacağız. 

Bu itibarla öğretmen okulunda üstün isti
dat ve kabiliyet gösterenler için diğer meslek
lere girme imtihanını sağladığımız anda, öğ
retmenlik meslekinde kötü bir zihniyetin yer
leşmiş olmasına yol açmış olacağız ki bunu 
tecviz etmiyoruz. 

öğretmen Okulları meslek okullarıdır. Bu
ralarda * genel kültürle beraber meslekî ve pe-
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I degojik formasyon verilmektedir. Bu itibarla 

öğretmen okullarında okuyan çocukların, vete
riner, tabip, mühendis gibi her türlü tahsile 
gitme imkânları sağlandığı zaman bu meslek 
okulunun atmosferi ve havası tamamen bozul
muş olacaktır. (Doğru sesleri), öğretmen Oku
luna gelen çocuklar öğretmen olarak yetişmek 
niyeti ile gelmiyecekler, öğretmen okuluna 
başka bir mesleğe atlamak niyeti ile gelecek
lerdir. Bu ise meslek okulu havasını tamamen 
bozacaktıı. 

öğretmen okullarından mezun çocuklara her 
türlü tahsil imkânı temin edildiği takdirde t u 
meslek okulunun müfredat programını tadil 
etmek lâzımgelir. Madem ki bu .kanunla öğret
men okulunda okuyan çocuklara her türlü tah
sil vermek imkânı temin ediliyor, o takdirde 
bu meslek okulunun müfredat programını, lise
nin müfredat programına doğru kaydırmak 
mecburiyeti hâsıl olacaktır. Bu da meslek mek
tebi hususiyetini ve meslek havasını değiştire
cek ve öğretmen okullarını zamanla liseye 
doğru kaydıracaktır. 

Bütün bunlardan başka bu teklifin büyük 
bir mahzuru daha vardır, öğretmen rökrütma-
nı bakımından da bizi sekteye uğratacaktır. 
Memleketimizin en mühim ihtiyaçlarından, dâ
valarından biri, hiç şüphe yok ki, Büyük Mec
lisin de hassasiyetle üzerinde durduğu, ilk öğ
retim davasıdır. Biz okullara öğretmen bulamı
yoruz ve kâfi miktarda yetiştiremiyoruz. Kâfi 
derecede öğretmen bulamadığımızdan ve yetiş-
tiremediğimizden dolayı da tenkid ediliyoruz. 
Köylerde beş sınıflı ve tek öğretmenli mektep
ler mevcut iken öğretmen rökrütmanımızı ke
secek bu gibi tedbirleri, çok mahzurlu telâkki 
ediyoruz. 

Diğer yandan parti programına bizim tek
lifimiz tamamen uygundur. Parti programı 41 
nci maddesinde diyor ki: «Kabiliyeti ve kudreti 
müsait olduğu takdirde bir ilkokul öğretme
ninin öğretim derecesini tamamlıyarak üniver
site profesörlüğüne kadar yükselmesine kanuni 
imkân sağlanmalıdır.» Bu itibarla şu kanunun 
Demokraıt Pa^rti programına aykırı olduğu yo
lundaki iddialara iştirak etmiyoruz. Beışinci 
madde, programı bu bakumdan realize eden Jrir 
maddedir. 

'Bütün bunların dıışında; bugün çocı»kları-
I muzun her türlü meslek öğretmen okullarıma. 
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üniversiteye devamı-başka yollardan temin olun- ı 
ımuştur. Çünkü ortaokullarda ve liselerde 
1 250 kadar meccani leylî öğrenci vardır. 

öğretmen okuluna girmek istemiyen bir ço
cuk ortaokul ve lise kanaliyle istidat ve kabi
liyetini her sahada inkişaf ettirmek imkânına 
sahiptir. Ayrıca, bu sene aldığımız bir kararla 
6 kadar yatılı köy okulu açmak istiyoruz. Bu
nun için bütçemize ayrıca bir tahsisat konmuş
tur. Bu okullar zamanla ortaokul olacaktır ve 
köy çocuklarının öğretmen okullarına gitme
den daha geniş imkânlar sağlamak yolu ken
dilerine açılmış olacaktır. 

(Bundan başka kasalba ortaokullarında kaza
larda pansiyonlar açılmaktadır. Bu bakımdan 
da istiyen çocuklar normal, klâsik tahsil yapa
rak veteriner, dişçi veya tabip olmak üzere 
her türlü tahsil yapma imkânlarına sahip ola
caklardır. 

Bütün bu sebeplerle öğretmen okullarını ga
yelerinden uzaklaştıracak olan, görünürde son 
derece cazip olan ve fakat esasında öğretmenlik 
meslekine büyük bir darbe vurabilecek olan bu 
teklifin reddini rica ederim. 

REİS — Ahmet Morgil, buyurun. 
YUSUF KARSLIOĞLU (Yozgad) — Bizim 

takririmiz niçin okunmadı efendim? 
REİS — 'Görüşmeler bitsin, arzedeceğim 

efendim. 
AHMET MORGÎL (Rize) — Muhterem ar

kadaşlar, nüfusumuzun % 80 i köyde yaşar. 
Milletin bu muazzam temel unsuru içindeki is
tidatların inkişafına imkân vermek cemiyetimi-
zin istikbali bakımından çok ehemmiyetlidir. 
Köy enstitüleri ile öğretmen okullarının, birleşti
rilmesi hakkındaki bu kanunla öğretmen okul
larına alınacak öğrencilerin % 75 inin köy okul
ları mezunlarından alınması esas olarak kabul 
edildiğine göre köy çocuklarının hemen hemen 
yegâne tahsil yolu öğretmen okulu yoludur de
nilebilir. Ve sonra takdir buyurulur ki, fakir 
bir çocuk için tahsilin en çok zor safhası liseyi 
bitirinceye kadar olan kısımdır. Liseyi bitir
dikten sonra bir işte çalışmak suretiyle yüksek 
okula, Üniversiteye devam imkânı mevcuttur. 
öğretmen okulu mezunlarına üniversite ve yük
sek okullar yolunun açılmasında kanaatim ca 
endişiye mahal yoktur ve bu nokta, biraz mü
balâğa edilmektedir. Bir öğretmen okulu me 
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zunu, üniversite veya herhangi bir yüksek oku
la devam edebilmek için lise mezuniyet ve ol
gunluk imtihanı vermek mecburiyetindedir. Yi
ne takdir edersiniz ki, bu, muallim mektebi me
zunu çocuklardan ancak % 1 ine nasip olabilir. 
Bunun tevlit edeceği öğretmen eksikliği aynı 
nispette fazla öğrenci almak suretiyle telâfi et
mek pekâlâ mümkündür. Ve sonra üniversitenin 
her hangi bir şubesine devam edecek olan öğren
cilerin, tıpkı yüksek öğretmen, yetiştiren diğer 
yüksek okullara gidecekler gibi, mecburi hizmet
leri tecil edilecektir. Ve bunlara, tahsillerini bi
tirdikten sonra diğer Devlet dairelerinde veya 
maarifin her hangi bir şubesinde mecburi hiz
metleri ikmal ettirilebilir. Evvelce de arz ettiğim 
gibi bunlar % 1 i aşmıyaeaktır. 

Sayın Maarif Vekili; bu şekli kabul edecek 
olursak öğretmenliğin yüksek ka'biliyet isteme
diğini iddia etmek mevkiine düşeriz, dediler. Bu 
kanaatlerine müsaadeleriyle iştirak edemiyorum. 

Çünkü her meslek kendine mahsus bir isti
dat, bir kabiliyet ister. Bir insanda da muhtelif 
mesleklere karşı istidat ve kabiliyet bulunabilir. 

Sonra, «köy çocuklarının üniversitenin muh
telif şubelerine devam etmek imkânı mevcut
tur» dediler. Yol olarak da parasız yatılı imti
hanını gösterdiler. Arkadaşlar; geçenki müza
kerelerde de öğretmen okullarına alınacak öğ
rencilerin yüzde 75 nin köylü çocuklarından 
olmasını kabul ederken, bunların kendi arala
rında ayrı bir imtihanla alınmaları esası kabul 
edildi. Aksi takdirde köy çocukları öğretmen 
okullarına giremez. Hal böyle iken parasız ya
tılı imtihanlarından köy çocuklarının istifade 
edemiyecekleri gayet tabiîdir. îleri sürdükleri 
fikir realiteye uygun değildir. Köy ilkokulla
rından yetişen çocuklar zayıf yetiştikleri için 
bu imtihanı kazanmalarına imkân yoktur. 

Arz ettiğim gibi muallim mektebi imtihan
larına % 75 köy okulu mezunu alınıyor. Ve 
köy çocukları arasında ayrı bir imtihan yapı
lıyor. Bunlar, 5 yıl muallim mektebinde oku
makla ilkokuldaki tahsil zafiyetlerini telâfi et
miş olacaklardır. Istidatlanına göre ve lise ol
gunluk imtihanını vermek şartiyle üniversite
nin her hangi bir şubesine girebileceklerdir. 
Mecburi hizmetleri de tecil edilecektir. Bu genç
ler, arz etttiğim gibi, Devlet dairelerinde veya 
maarifin her hangi bir şubesinde bilâhara mec
buri hizmetlerini ifa edebilecek olduktan sonra 

374 



B : 34 27.1 
Gnctiş'eye mahaİ yoktur. Bu itibarla, mânevi 
huzursuzluk ve içtimai adaletsizlik yaratacak 
olan bir barajın yıkılması haklı olacaktır. Bu 
sebeple Tezer Taşkıran arkadaşımızın önerge- j 
sinin kabulünü ve Bütçe Komisyonu maddesi- j 
nin reddini istirham ederim. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA ÖMER FA
RUK SANAÇ (Elâzığ) — Muhterem arkadaş
lar, müzakere edilmekte bulunan husus hakika
ten bir açık kapı bırakmak suretiyle kanun lâ
yihasının anahatlarını, ruhunu zedelemektedir. 
Filhakika mevzu ilköğretim davasıdır. Bilhassa 
Anayasanın 87 nci maddesinin hükümetlere tah
mil ettiği ilköğretimin mecburi ve meccaniliği 
esasının bihakkın ifasına matuf bir tedbirdir. 
Maksadı rakamlarla arz ve izah edebiliriz ar
kadaşlar. 

Bugün teessürle kaydetmek icabeder ki, 19 
bin kadar köyümüzde ilkokul yoktur. Ve ifti
harla, inşirahla belirtirim ki, arkadaşlar 3 yıl 
içinde iktidarımız, köy okullarını Devletin yap
ması hususundaki Yüksek Meclisin kabul bu
yurduğu kanun gereğince her yıl ilkokullar in
şası için ayırdığı 15 milyon liralık tahsisatla ilk
öğretim dâvasına gerekli ehemmiyeti vermiştir. 
Ve bugün Hükümetin elinde 12 senede bütün 
köylerimizi ilkokula kavuşturacak bir şekilde 
hazırlanmış bir programın bulunması dâvası 
esas veçhesiyle, ruhiyle meydana koymakta
dır. Yani, inşaallah Hükümete her yıl verile
cek 40 milyon liralık tahsisat ile ve kanunun 
bahşettiği imkânlarla yetiştirilecek 'elemanlar
la 12 sene içinde bütün köylerimiz ilkokula ka-
vuşituruLacabtır. 

Arkadaşlar, mahrumiyet bölgesi ©lan Do
ğu bölgesinin bir mümessili sıfatdyle arz ede
yim, yaz tatilinde yaptığımız seyahatlerde, 
hemen denilebilir ki, okulu bulunmıyan yüz
de yirmiden fazla köylerimizin bedbaht vatan
daşları, yakamızı tutarak okul istiyoruz, diyor
lar. Bu, bir millet için kalkınmanın ışığıdır. 
Ve diyorlar ki, «Anayasanın 87 nci maddesi 
Hükümete ilk tahsil mecburiyetini ve mecca-
niliğmd bir vazife olarak tahmil etmiştir. İş
te biz bugün Hükümetten Anayasadaki bu ve
cibenin yerine getirilmesini istiyoruz!» Dâva, 
bütün 'ehemmiyet ve şümuliyle meydandadır, 
yani Hükümet 19 000 köye mefktep yapmak 
mecburiyeti karşısmdadır. ETbette takdir bu
yururlar M arkadaşlar, mektep yapmak bir şey 
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ifade etmez, bunların öğretmenlerini de yetiş
tirmek zaruridir. Şimdi bu dâva bütün şümu
liyle ele alındığı bir zamanda, nevama tarafla
ra karşılıklı taahhütler yükleyen meoburi hiz
met hukuki muamelesi muvacehesinde muallim 
mekteplerine mualldm olmak üzere giren va
tandaşların, genç köylü veya şehirlilerin, ilk
okul öğretmenlik hakkını kazandıktan sonra 
yüksek tahsile, başka branşlara geçmek gibi 
bir kapı açmanın, mevzuunun azameti muva
cehesinde elbette faidei ameliyesi yoktur, ka
naatindeyim. 

Sonra arkadaşlar, beşinci maddenin son fık
rası hükmü de zaten ilkokul öğretmenlerine, 
vekâletin kendi bünyesi, maarif camiası içinde, 
yüksek tahsil yapmak imkânını hazırlamakta
dır. O halde, bu vaziyete göre biz, ilkokul 
öğretmeni olarak yetişen ve hakikaten büyük 
bir ihtiyacı karşılamada ve memleket hizmetin
de en ulvi bir vazifenin ifasında bulunacak 
gençler için doktorluk veya daha başka branş
larda her hangi bir kapı açmakta şahsan ben 
ve komisyonumuz fayda görmemektedir. Ben
deniz bilhassa bu mucip sebeplerde ilkokul dâ
vasının, Anayasanın mühim bir hükmünün ta
hakkukuna matuf bir dâvanın ele alınması sı
rasında böyle hakikaten deryada z«rre m«sabe-
sinde olan bir husus üzerinde daha fazla durul
masında fayda görmemekteyim. 

I Maruzatım bundan ibarettir. (Bravo sesleri, 
alkışlar) 

REİS — Millî Eğitim Komisyonu Başkanı 
Reşit Tarakçıoğlu. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU REİSİ MUS
TAFA REŞİT TARAKÇIOĞLU (Trabzon) — 

I öğretmen okulları mezunlarının öğretmenlik 
I sahası haricinde de muhtelif ilim şubelerinde 
I ihtisas sahibi olmaları hakkındaki teklif komis-
I yonumuzca iltifat görmemiştir. Niçin görme-
I mistir? 
I Arkadaşlarım; dünyanın her yerinde öğret-
I men okulları hükümetler tarafından bir âmme 
I hizmeti olan memleketin talim ve terbiyesini te-
I min babında açılmış olan müesseselerdir. 

Bu müesseseler muayyen miktarda öğrenei 
I alırlar ve oradan mezun olanlar öğretmen olur. 
I Ve böylece hükümetler okul kadrolarında mev-
I cut olan eksiklikleri veyahut öğretmen camia-
1 smın eksikliğini gidermek üzere, bu yoldaki me-
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suliyeti bertaraf etmek için öğretmen yetiştiri- | 
yorlar. 

Şimdi işin mebdei bu olunca, öğretmen okulunu 
başka şekilde telâkki etmek ve orayı öğretmen
lik hizmetinin haricindeki şubelere köprü hiz
meti gördürmek bu müesseseleri dejenere eder, 
bozar. Bir defa Hükümet olarak mesuliyet de-
ruhde etmiş olan bir teşkilât millete karşı me
suliyet mevkiinde bulunamaz. Zira o vakit, Mil
lî Eğitim Vekili ben yalnız öğretmen değil, öğ
retmen (ve saire) de yetiştireceğim der. Bina
enaleyh ne miktar öğretmen, ne miktar başka 
meslek sahibi yetiştireceği belli olmadığından, 
onun mesuliyetini tesbit etmek mümkün ola
maz. 

Şimdi arkadaşlarımın, neden dolayı öğret
men okullarından mezun olanların diğer mes
leklerde dahi yetiştirilmelerini arzu ettiklerini 
izah edeceğim. Evvelâ şunu söyliyeyim ki ; bu 
temenni köy çocuklarından, bilhassa Türk köy
lüsünün sapasağlam olan irade ve zekâsından, 
işlek cevherlerinden istifade suretiyle memleke
tin muhtelif şubelerini sevk idare edecek adam
lar yetiştirmek arzusuna dayanmaktadır. Ama 
bu işin yolu öğretmen okulu değildir. Bir za
manlar Fransızların «ecole primaire superieure» 
lerinde böyle bir şey vardı. Ama o yüksek ilk 
mekteptir, öğretmen okulu değildir. Oraya üs
tün zekâ gösterenleri alırlar. Birinci Dünya 
Harbinden evvel* < cumhurbaşkanı oradan çık
mıştı. Fransızların şimdi düşen Cumhurbaşkanı 
zannederim oradandır. Şimdi bunların yerlerini 
«ecole complementaire» 1er almıştır. Aynı şey 
orada d\ vardır. Arkadaşlar, siz hükümetten bu 
ciheti ayrıca istiyebilirsiniz, ama öğretmen okul
larını, kabiliyetsiz veyahut orta kabiliyette ve
ya ne yetiştireceği malûm olmıyan bir müesse
se şekline getirmekle değil. Ne yapalım ki, köy
lerimizden müstesna cevherleri toplayalım? Bu 
ayrı bir meseledir, öğretmen yetiştiren mües
seseyi bu maksada vasıta kılarsak ne gibi neti
celer doğacağını Sayın Millî Eğitim Vekili ve 
Bütçe Komisyonunun Sayın Sözcüsü burada 
uzun uzadıya izah ettiler. Ben o fikirler üzerin- . 
de duracak değilim. Benim üzerinde durmak lü
zumunu hissettiğim cihet şudur ki ; öğretmen 
okulunda münhasıran öğretmen yetişir ve an
cak bu suretle Hükümet ne kadar öğretmen ye
tiştirebileceğini ve kaç okul öğretmeninin ne 
kadar münhale yetecek öğretmen kadrosu vere- I 
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bileceğini bilebilir. Aksi takdirde Hükümete 
bir mesuliyet terettübetmez. Nasıl olur? Bir âm
me hizmetini ifa eden biı Hükümetin bu en mü
him mesuliyetini kanunen düşürmek her halde 
arkadaşlarım tarafından kabul edilecek bir fi
kir ve mülâhaza olmasa gerektir. Bundan baş
ka, bir de, öğretmen okulundaki gençleri ser
sem, pısırık, işe yaramaz telâkki etmek de doğ
ru değildir. Fransa'da «ecole normale» 1er en 
yüksek âlimler yetiştirmiş müesseselerdir. Niha
yet öğretmen okulları bir fabrika da değildir. 
Buradan yetişen gençler muhitini tenvir eden 
nur, ışık menbp larıdır. Binaenaleyh öğretmen 
okulunu o<h ei men yetiştiren müessese olarak ka
bul etmek ve eğer köy çocuklarından müstesna 
zekâları toplamak arzu ediliyorsa onun için baş
ka tedbirlerin alınmasını Hükümetten istemek 
yerinde olur. (Bravo sesleri, alkışlar). 

BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Muh
terem arkadaşlarım, edebiyatta en çok hoşunuza 
giden parçalar, ifade etmek isteyip de ifade ede
mediğimiz parçalardır. Bunu ifade edilmiş bir 
şekilde önümüze çıkardıkları zaman hoşumuza 
gider. 

Meclisimizde de en çok beğenilen, mazharı ka
bul olan teklifler Heyeti Umumiyenin hissiyatına, 
temayülüne uygun olup ansızın karşımıza çıka-
rılıveren tekliflerdir. Bu mevzuda geçen sefer Te-
zer Taşkıran arkadaşımızın karşımıza çıkardığı 
bu teklif bu bakımdan ve bu yönden Meclisin bir 
anda havasını sardı ve umumi tasvibiyle karşı
laştı. Fakat şimdi görüyoruz ki, bir taraftan 
vekâlet, bir taraftan komisyonlar karşımıza bam
başka bir mütalâa ile, bir engel ile çıkmış bulu
nuyorlar. 

Arkadaşlar, öyle zannediyorum ki, gerek ve
kâlet, gerek komisyonlar Tezer Taşkıran arka-
şımızm yaptığı teklifi yanlış bir adesenin zavi
yesinden tetkik ederek yanlış bir mütalâaya 
sapmış bulunuyorlar. 

Meselenin mahiyeti şudur arkadaşlar : 5 nci 
madde mucibince yüzde yetmiş beşini köylüler
den devşirdiğimiz ve yepyeni bir hüviyet ver
mek istediğimiz öğretmenler okulunun bâzı 
müstait unsurlarına, vermiş olduğumuz gibi bir 
muafiyet verdik; buna karşı gerek Hükümet, ge
rek komisyonlar, hiç de yerinde bulmadığım faz
la bir hassasiyet gösteriyorlar, diyorlar ki : «Bu 
teklif kabul edilirse o zaman öğretmen okulu 
bu kanuna tevfikan başka bir hüviyet vermek 
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istediğimiz bu müessese mahiyetini kaybedecek 
oradan yalnız öğretmen değil; doktor da çıka
cak, doktor olmak istiyen de, baytar olmak is-
tiyen de, mühendis olmak istiyen de aklına gel
diği gibi başını alıp gidecektir.» Komisyonda 
ileri sürülen kuyudu ihtiraziyeden bâzıları bun
lardır. Sonra, «üstün kabiliyet meselesi kabul 
edildiği takdirde, geride kalanlar sanki kabili-
yetsizmiş gibi telâkki edilirler, bu geride ka
lanlar üzerinde iyi bir tesir bırakmaz» demek 
istiyorlar. Bugün benim anladığıma göre bu, öğ
retmen okuluna girip de muallimlikten yakası
nı sıyırarak doktor olmak istiyenler, mühendis 
olmak istiyenleri alâkadar etmez. Eğer bu zehabı 
uyandıracak şekilde ise bu kısım değiştirilebi
lir, fakat Tezer Taşkıran arkadaşımızın verdiği 
teklifin ruh ve mânasını silkip atmamız için 
kâfi bir sebep teşkil etmez arkadaşlar. Çünkü 
Tezer Taşkıran arkadaşımızın yaptığı teklif de 
bu öğretmen okullarına girenlerden istiyen mü
hendis mektebine, tıbbiye mektebine, baytar 
mektebine ilâh... ayrılabilir deniyor. Arkadaşlar 
bir daha arzu buyurursanız teklifi tetkik edelim. 
«...Müstesna kabiliyetler olursa...» diyor. Yani 
mektep idaresinin teklifi, vekâletin kabulü ve 
vekâlette yapılacak bir imtihan sonunda böyle 
fevkalâde bir kabiliyeti olduğu tebarüz ederse 
o zaman ayrıca mesleke göre, gösterdiği istida
da göre bir açık kapı bırakılsın demek istiyor. 
Mesele açık bırakılmak istenen bir kapıdır. Yok
sa bunun müessesenin statüsünü, Heyeti Umu-
miyesini, maksadını, gayesini rencide edici bir 
mahiyeti yoktur. 

Tasavvur buyurunuz ki, bir demir madeni 
işliyoruz, maden misalini bilhassa ve istiyerek 
seçtim, çünki asıl madeni şimdi elimize almış 
bulunuyoruz. Benim bir Kaş kazam vardır, 
bir Kaş ilçesi vardır; bugün ilçenin verdiği 
yüksek mektep mezunu ancak üç tanedir, dört 
tane bile değildir. îmkân bulamamış, yüksek 
tahsilini yüksek meziyetlerini tebarüz ettirme
ye imkân bulamamıştır. Biz bu madeni işlerken 
% 75 ini köşeden bucaktan almak suretiyle 
bu imkânı sağlamış bulunuyoruz. Bir demir 
madeni olarak misalimi seçtim. Cevher geliyor, 
bir gün bakıyorsunuz içinde ceviz büyüklüğün
de pırlanta, yahut kocaman bir altın külçesi. 
O takdirde, hayır, bu fabrikayı demir fabrika
sı olarak kurdum, bunun içinde ne bulursam, 
yani potanın içinde ne bulursam onu travers 
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yapacağım, ray yapacağım diyebilir misiniz *t 
Şimdi bunun gibi öğretmen okulu, öğretmen ye
tiştirmek için ki, en büyük ihtiyacımızdır ve 
bunda hiç birimizin şüphe ve tereddüdü yoktur 
yüzlerce ve yüzlerce öğrenci alıyor, yetiştirmeye 
çalışıyoruz. Fakat bir gün bakıyoruz ki, içlerin
de büyük bir istidat var. Meselâ orta sınıflar
dan birinde iken üniversite riyaziye şubesindeki 
bir talebenin halledemiyeceği meseleleri şakır 
şakır halledip geçiyor, büyük bir riyazi istidat 
gösteriyor. Yahut mektebinde çok yüks'ek bir 
müzik istidadı gösteriyor. Güzel keman çalıyor, 
fevkalâde güzel sesi vardır. Veya mektep tem
sillerinde birinci derecede bir tiyatro veya ope
ra sanatkârı olmak istidadını gösteriyor. Bu
günkü şekil içinde ona diyeceksiniz k i ; sen çok 
müstaitsin, sana mektep hayran, vekâlet hay
ran, fakat ne yapalım, elimizde bu kanun var, 
sen ancak ve ancak öğretmen olabilirsin. Bu, 
revayi hak mı arkadaşlar? Bilhassa bu köylü 
madeninin yüzde 75 nispetinde yüksek cevher 
taşıyan bir müesseseyi elimize aldığımız zaman 
bu cevher elimize g'eçecek, bu cevheri ancak 
muayyen şartlar dâhilinde kullanmak şartiyle 
bu cevheri kullanmaktan, seçmekten nasıl men'i 
nefsedebiliriz. 

Arkadaşlar, bâzan bütün bir dünyada, bâzan 
yer yer dünyanın bâzı mmtakalarmda, yahut 
bâzı milletlerin üstünde sihirli bir rüzgâr eser. 
On dokuzuncu asırda Avrupa'nın üstünde böyle 
bir rüzgâr esmiştir. Bu rüzgârın tesiri Betho-
venleri, Mozartları, büyük dehaları yetiştirmiş
tir. Allaha şükür arkadaşlar bugün de memle
ketimizin üstünde böyle bir rüzgâr esmektedir. 
Âdeta sayıları sayılamıyacak kadar çoğalan 
genç istidatlar, genç dehalar yetişmektedir. Ve 
yüzde yüz kaniim bu getireceğimiz yavrular 
içinde de bu istidatların daha parlağı ve daha 
kuvvetlisi bulunacaktır. Onun için arkadaşlar 
bir açık kapı bırakmak mahiyetinden ileriye 
geçmiyen bu teklifi Meclisi Âlinin bugüne ka
dar olduğu gibi yine kabulde devam ederek 
reddi cihetine gitmiyeceğine inanıyor ve bu it
minanla kürsüden iniyorum arkadaşlar. 

REÎS — Vasf i Mahir Kocatürk. 

VASFI MAHÎR KOCATÜRK (Gümüşane) 
— Muhterem arkadaşlar, köy enstitülerinin öğ-
ğretmen okulu haline gelmesi dolayısiyle ya
pılan kanuna bu madde girmiş bulunuyor ; 
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(Öğretmen Okulu mezunu olanlar eğer bu öğ
retmenlik meslekinin bir kademe daha yukarı
sına girip de tahsile devam edecek olurlarsa öğ
retmen okulunda "okumalarına mukabil borçlu 
oldukları mecburi hizmet tecil edilir.) Bu mad
de hazırlanan kanununun mahiyeti bakımından 
esasen tâli derecede bir maddedir. Konmıyabi-
lirdi de, mecburi hizmetlere teşmil de edilmiye-
bilidi. Yani hiçbir lüzumu yoktu, öğretmen oku
lundan çıktıktan 3-5 sene sonra mecburi hiz
metini ikmal eder, dilediği okula giderdi, bu 
takdirde hiçbir şeye lüzum kalmazdı. Bu şu ga
ye ile konmuştur : îlk okul Öğretmenliği biraz 
daha himaye edilsin, ve bu, bugün iktidarda 
bulunan partinin memleket namına temsil etti
ği, memlekete şâmil bir fikrin ifadesidir. îlk 
okul mevzuu bir çember içinde telâkki edilmiş 
ve bu çemberin dışına çıkarılacak yollar düşü
nülmüştür. Binaenaleyh ilkokul öğretmenleri
nin hattâ üniversite profesörlüğüne kadar çı
kabilmesi ve onların himayesi ve mesleklerinin 
cazip bir hale getirilmesi için şu münasip mad
de konmuş bulunmaktadır. Şimdi bir öğretmen 
meslekine ait kanunda, öğretmen okulları mev
zuu ile ilgili öğretmenlerin meslekleri içinde bi
raz daha himayesine ait şu madde kondu diye 
çıkıp da, «Bu öğretmen Okullarında okuyan
lardan doktor, mühendis, teknisiyen vesaire 
vesaire olmak istiyenler de bulunabilir, fevka
lâde istidatlar bulunabilir, bu tarafa gidenlerin 
de mecburiyetini tecil edelim.» iddasmda bu
lunmak her şeyden evvel yerinde olmıyan bir 
şeydir. Bir kere kanunun tedvinindeki teknik 
bakımdan vahdet mevzuunu haleldar edici bir 
şeydir. Belki bu şayanı arzudur, fakat ayrı bir 
mevzudur, yeri başkadır, orada mütalâa edile
bilir. Ama muallim mektepleri için, muallimler 
için yapılan kanununda, bir meslek kanunu 
içinde mütaaddit ve hattâ namütenahi meslek
lerin himayesine matuf bir maddenin konması 
hukuki ve fikri mantık bakımından yerinde 
değildir. Bu bakımdan bu teklifin reddi icabe-
der. 

Bâzı arkadaşlar, çok güzel müdafaa ettiler, 
bundan dolayı sizleri yormak istemiyorum. 

Huzurunuzu fazla işgal etmemek için tatbi
kat bakımından kısaca, bu teklif kabul edildi
ği takdirde ne olacaktır, onu arz etmek iste
rim : 

Bu teklifi kabul edin, öğretmen okulu açıl-
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sın, köylü, kasabalı, şehirli çocuklar gelsin, 

I cümlesi kabiliyetli, zeki çocuklardır, hizmet 
için alınan bu çocuklardan, öğretmen okulun
dan her sene kırk kişi mezun olsun, istifade 
ediyor mu ki bunların kırkı da başka mektep
lere gidecektir, muallim için ortada talebe bu-
lamıyacaksımz. (Bravo sesleri). 

REİS — Nuri Ocaıkcıoğlu. (Reye reye ses
leri). 

NURİ OCAKCIOĞLU (Malatya) — Vazgeç
tim. 

REÎS — Efendim, komisyon raporu Tezer 
Taşkıran tarafından verilen tadil takririnin 
reddine dairdir, Hükümet de aynı noktai na
zardadır. Şimdi takririn reddine dair olan ko
misyon raporunu reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kaıbul edilmiştir.. 

Şimdi beşinci maddeyi tekrar okutuyorum. 

MADDE 5. — îlk öğretmen okulu mezunla
rı, mecburi hizmetlerini tamamlayııncaya kadar 
köy okullarında çalıştırılırlar. Bunlardan öğ
retmen yetiştiren yüksek öğrenim müesseseleri
ne devam edecek olanların mecburi hizmetleri 
Milli Eğitim Vekâletince tecil olunur. 

REÎS — Maddeyi reyLerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler.., Etmiyenler... Kaıbul edilmiştir. 

MADDE 13. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

REÎS — Maddeyi reylerinizle arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Ka/bul edilmiştir. 

I MADDE 14. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş, ta
sarı kanuniyet kesbetmiştir. 

Emekli, Dul ve Yetim Aylıklarına Zam Ya
pılması hakkındaki Kanunun muvakkat ikinci 
maddesini, kabul edilen bir takrirle Bütçe Ko
misyonuna vermiştik. Bu madde henüz komis
yondan gelmemiştir. Bu itibarla müzakeresi ge
lecek Birleşime bıırakılmuştur. 

YUSUF KARSLIOĞLU (Yozgad) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

REÎS — Buyurun. 
YUSUF KARSLIOĞLU (Yozgad) — Efen-

I dim, biz müzakere başlamadan evvel Türk Od-
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za Kanununun 6123 sayılı Kanunun değişen | 
2 nci maddesinin son fılkrasının tefsiri hakkın
daki raporun tereihan müzakere edilmesine dair 
takrir vermiştik. Daha evvel komdsyondan tak
dimen ve tereihan görüşülmesi teklif edildi, 
Meclisçe de kabul olundu, hattâ müzakeresine 
başlandı. Fakat her nasılsa verdiğimiz takrir 
okunmadı, bunu anlıyamadım. 

REİS — Müsaade ederseniz arz edeyim: 
Meclis açıldığı zaman reylerinize bir takrir arz 
etmiştim. Bu takrir, bu Birleşime mahsus olmak 
üzere, Kanun teklif ve tasarılarının gündemde 
mevcut diğer maddelere takdimen konuşulma
sına mütedairdi; bunu kabul ettiniz. 

YUSUF KARSLIOĞLU (Yozgad) — Takriri 
ondan evvel verdik. 

REÎS — Müsaade buyurun. Bu takririn ka
bulü üzerine bahsettikleri, evvelki birleşimde 
konuşulmasına başlanılan ve Türk Ceza Kanu
nunun ikinci maddesinin tefsirine dair olan ra
porun görüşülmesi ile alâkalı bu takriri ayrıca 
okutmaya lüzum görmedik. 

YUSUF KARSLIOĞLU (Yozgad) — Sebebi 
efendim? 

REÎS — Çünkü o rapordur, siz kanun teklif 
ve taşanlarının takdinven görüşülmesini kabul 
ettiniz. 

YUSUF KARSLIOĞLU (Yozgad) — Efen
dim, bunun takdimen ve tereihan görüşülmesi 
daha evvelki birleşimlerde M'eclisçe kabul edil
di, hattâ görüşülmesine başlandı, devam etti. 

REİS — Yusuf Bey, çok daha evvel bu şekil
de görüşülmesine başlanmış kanunlar vardır, 
meselâ Orman Kanunu bunlardan biridir, kabul 
edilen diğer birtakım takrirlerle o birleşime 
mahsus olmak üzere, birtakım takdimler de ya
pılmıştır. İşte bu birleşimde de kanunlar öne 
alınmıştır. 

YUSUF KARSLIOĞLU (Devamla) — Bunu 
Meclia yapar. Meclise okunur, kabul ederse 
eder, etmezse etmez. 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çu
kurova Elektrik Türk Anonim Ortaklığı arasın
da Seyhan Barajı Hidro - elektrik tesislerinin 
devrine mütaallik olarak akdedüen Mukavelenin 
tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Bayındırlık 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/727) [1] 

[1] 92 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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Yüks'ek Reisliğe 

Gündemin birinci defa görüşülecek işleri 
arasında (38) numarada bulunan (Türkiye 
Cumhuriyeti ile Çukurova Elektrik Türk Ano^ 
nim Ortaklığı arasında Seyhan Barajı hidro 
elektrik tetsislerinin devrine müttaallik olarak 
akdedilen mukavelenin tasdiki hakkındaki ka
nun lâyihasının diğer lâyihalara takdimen görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

REÎS — Esasen komisyonca da öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesi kaydedilmiştir. Evvelâ 
öncelikle görüşülmesini reylerinize arz ediyo
rum, Kabul edenler... Kabul etmiyetnler... Ka
bul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen var mı? 
Buyurun Cezmi Türk. 
CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Efendim; gün

dem, ivedilik isteğiyle gelen tasarılarla doludur. 
Bunların içinden her hangi birinin müzakere 
edildiğini takdir etmek imkânsızdır. Onun için 
parlâmento mesaisi bizim için hakikaten imkân
sız bir şekle girmektedir. Bunlar memleketin 
hal ve istikbaline ait hayati mevzulardır, hukuki 
mevzulardır, malî mevzulardır. Bunları gelişi
güzel, bizim haberimiz olmadan, hattâ 
önümüzde metin dahi bulunmadan, böyle 
takrirlerle ivedilik üstüne ivedilik ka
rarı olarak müzakere etmenin İçtüzüğün usul
leri bakımından ne kadar sakat olduğunu bir de
fa daha görmüş bulunuyoruz. Buna rağmen, 
memleket için hayatiyet gösteren bu gibi mevzu
larda konuşmak için de kendimi vazifeli telâkki 
ettiğimi arz etmek isterim. 

Seyhan Barajı, Tanrıya şükür, yapılmakta
dır, inşaat halindedir. Beynelmilel İmar ve 
Kalkınma Bankasından alınan borçla yapıl
maktadır. Bunun vaktiyle kararı verildi, o za
man bundan dolayı Hükümete teşekkür etmiştik. 
Bugünkü mukavele şartlarınta göre 1956 sene
sinde bu baraj ikmal edilmiş olacaktır. Bu, baş
ka bir mesele, 

Çukurova Elektrik Anonim Ortaklığı işi baş
ka bir mesele. Haricen bakışta ikisi birbirine 
müttehit ve mümteziç gibi görünmektedir. Çu
kurova Elektrik Anonim Ortaklığı, Seyhan Ba
rajı kurulup bittikten sonra toplanacak sulardan 
istifade edilerek çalıştırılacak türbinlerin intifa 
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Hakkının bir hususi şirkete verilmesi meselesidir. 

Dünyanın bizden önce demokrasiye gitmiş, 
bizden daha liberal sistem kabul etmiş, anayasa
ları bizden daha liberal olan memleketlerinin bir 
çoğunda büyük su barajları ve büyük hidro-elek-
trik santralleri Devletin elinde bulunmaktadır. 
Nitekim bizde de Devlet bu büyük toprak barajı 
kendi yedi temellüküne almıştır. Kendi taahhüt
leri ile, borçlanma suretiyle yaptırmaktadır. Fa
kat bunun arasına bir hususi teşebbüs fikri so
kulmuştur. Yani hususi teşebbüsü ortaya çıkarsa 
dışardan yardım yapılır, malî yardım yapılrı, 
hususi teşebbüs ortaya çıkmazsa dışardan malî 
yardım yapılmaz. Yani bugün Çukurova Elek
trik Şirketi kurulsa kurulmasa, mukavele ya
pılsa yapılmasa ve siz tasdik etseniz etmesiniz 
Seyhan Barajı yapılmaktadır ve Hidro - Elek
trik Santrali yapılacaktır. Bu Hidro - Elektrik 
Santralinin intifa hakkım hususi şirkete 49 sene 
müddetle vermek başka şeylerdir, bunun mülki
yet hakkını 49 sene müddetle başka şirkete ver
mek başka şeydir. 

Böyle büyük tesisin, yüz milyonu aşan ve1 yüz 
küsur milyona varan bu tesisin, Devletin mülki
yetinde kalması lâzımdır ve doğrudur. Yalnız 
baraj olarak değil, yani seylâpları, su taşmala
rını önliyecek baraj olarak değil, büyük elektrik 
enerji kaynağı olarak, büjiik türbinler olarak 
Devletin elinde kalması lâzımdır. Bunun işlet
me ve intifa hakkı muayyen bir müddet, otuz se
ne, elli sene, doksan sene için bir hususi şirkete 
verilebilir. Hükümetin düştüğü birinci hata bu
radadır. Bir Vekiller Heyeti kararı almıştır. 
Tasrih dahi etmemiştir. Daha doğrusu iki türlü 
tasrihat yapmıştır. Takdir hakkını bu kadar ge
lişigüzel ve sathi kutlanmıştır. Denmiştir ki, 
bir hususi şirketle mukavele yapılsın, bu muka
veleyi ya Vekiller Heyeti imza etsin veya Bayın
dırlık Vekili imza etsin. Sonradan aralarında 
bir karar almışlar ve Bayındırlık Vekili imza 
etsin, demişlerdir. Mûtat üzere, gazetelerde, rad
yoda ilân edilerek, alâyişli bir şekilde Bayın
dırlık Vekili tarafından imza edilmiştir.. Bu Çu
kurova Elektrik Türk Anonim Ortaklığının 49 
sene müddetle mülkiyetinin verilmesi, şimdi al
tını çizmek istediğimiz ikinci nokta budur. Bu 
Çukurova Elektrik Türk Anonim Ortaklığı kim
dir, bu sermaye kimdir? Bu sermaye sureti zahi
rede fizik şahıslardan, hakiki şahıslardan terek-
kübetmiş bir anonim şirkettir. Böyle ivedilikle 
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i geçmese idi dokümanları elimizde mevcuttu ge

tirir okurduk. Bu şirketin mukavelenamesi de 
çıkmıştır, aynen okurdum. Hattâ şirketin diğer 
müessisleri kimlerdir, onları da okurdum. Bun
ların içinde eski ve yeni iktidar partilerine men
sup oılan azaları görecektiniz, ki yeni iktidar 
partisinin başkanı 700 000 lira ile ortaktır. Eski 
partinin başkanı 700 000 lira ile ortaktır. Ama bu 
zatların memleketteki kredileri mevzuubahis oldu
ğu zaman, bunlar 700 000 lirayı nereden bulmuş 
diye vatandaşlar birbirlerine sormaktadırlar. Al
lah artırsın, son senelerde varlıkları bir hayli 
artmıştır. Ama bugünkü varlıklarına rağmen, 
vatandaşlar birbirbirlerine sormaktadır, bunlar 
700 000 lirayı nereden buldular da bu şirkete 
koydular, diye. Bunun yanında yüzlerce vatan
daşlar dahi küçük sermayelerle iştirak etmişler
dir. Benden iyi takdir edersiniz ki, bir ano
nim şirket kurulurken vatandaşların itimadını 
celbetmek için hakiki şahısların ortak oldukları 
miktarlar üzerlerinden hakiki rakamlar vermek 
lâzımdır. Bu şirketin ilk müessisl'erinin muka
velenamesini alır bakarsanız bunların işlerine 
Ziraat Bankası bakmaktadır. Ziraat Bankasının 
iştirak ettiği sermaye miktarı... Ziraat Banka
sının elimize verdiği mementolar vardır, bunları 
açar bakarsanız, bunun içinde Çukurova Elek
trik Anonim Şirketini de görmekteyiz. Ziraat 
Bankası iddia etmektedir, ben bu şirkete orta
ğım diye. Diğer taraftan şirketin mukavelename
sini tetkik ederseniz görürsünüz ki, Ziraat Ban-

I kasının ortaklığı yoktur. Öyle anlaşılıyor ki, Zi
raat Bankasının, kendilerine sermaye izafe ede
rek, faizlerini de yine Ziraat Bankası ödemece-

j sine, ortaya koyduğu bâzı şahıslar vardır. Şimdi 
böyle "bir şirketle mukavele yapılmış ve 1956 da 
bitecek olan barajın elektrik kısmının mülkiyeti 
ve işletmesi bu şirkete ba mukavele verilmiştir. 

J O sırada meydana bir mesele çıkmış. Devlet bu-
j nu bu şirkete verebilir mi, veremez mi? Anaya-
I sanın bu husustaki malûm maddesi hâtıra gel-
Ş miş ve bu, yabancı bir Devletle yapılan ticaret 
' anlaşmaları mahiyetinde telâkki edilerek, alel

acele tasdik edilm'ek üzere buraya getirilmiştir. 
Metin elinizde olsa görecektiniz ki, komisyonda 

j da iki Demokrat Partili arkadaşın muhalefet 
j şerhi vardır. Bu iki arkadaş da ayrı ayrı itiraz-
j larda bulunmuşlardır. Birisi, bu şirket muka-
i velesinin Anayasa hükümleri dairesinde Meclise 

tasdik ettirilmesine lüzum yoktur diyor. 
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öteki de diyor ki; bir şirket mukavelena- I 

meşinin bu şekilde tasdik ettirilmesine muhali
fim, yani bütün bunları arz etmekten kasdım; 
bunlar ivedilik içinde hallolunacak işlerden de
ğildir. Fakat nedense hep ivedilik içinde gi
diyoruz. 

Şimdi vaziyet şu; Çukurova Elektrik Ano
nim Ortaklığı ile Türk milleti namına bir mu
kavele tasdiki yapacaksınız. Ortaklığın mahi
yeti açıkça bu; hakiki şahısların 700 bin lira 
verecek vatandaşlar - hattâ üç yüz bin lira ve
ren mebus arkadaşlar vardır; kendileri burada 
olmadığı için isimlerini söylemiyeceğim, eğer 
burada hazır olsalardı isimlerini yüzlerine karşı 
söylerdim, - eğer bunu, limaslahatin tahakkuk 
ettirelim, meydana getirelim diye bunu bu yeni 
usullerle yapıyorlarsa, bu usul iyi değildir, bu 
usul sağlam bir usul değildir, bu usul kaabili 
tecviz usul değildir, böyle mukavelenamenin Mec
lisçe tasdikettirilmesi, Meclisten geçirilmesi iyi 
bir usul değildir. 

Bendenizin şimdilik kısaca arz edeceğim 
bunlardır. Birincisi, bu şirketin pozisyonu üze
rinde alâkalı bakan tatminkâr beyanlarda bu
lunmalıdır. İkincisi, bu şirkete intifa hakkı, 
işletme hakkı vermelidir. Mülkiyet hakkı ver- I 
mek doğru değildir. Üçüncüsü de, bu kabîl yerli 
şirketlerle yapılan mukaveleleri de, ecnebi şir
ketlerle yapılan mukaveleler gibi, Meclisin tas-
dikma getirmek doğru mudur, değil midir? Bil
hassa ecnebi sermayeler kanununu kabul et
tikten sonra bu kabîl çeşit çeşit şirketler mem
lekete geleceği için bunlar da hep Meclisten mi 
geçecektir Bunlarında bu vesile ile konuşulma
sında fayda vardır. 

Huzurunuzu tasdi ettiğim ve ivediliği biras 
geciktirdiğim için Hükümetten özür dilerim. 

REİS — Başka söz istiyen var mı? (Hükü
met izah etsin sesleri) 

BAYINDIRLIK VEKİLİ KEMAL ZEYTlN-
OĞLU (Eskiş'ehir) — Muhterem arkadaşlar, 
öyle anlaşılıyor ki, Çukurova Elektrik Türk 
Anonim Şirketi hakkında daha geniş malûmat 
vermek icabediyor. 

Bu ortaklığın muayyen şahıslar üzerinde te
merküz etmemiş bulunduğunu izah için ortak 
adedinin 1400 küsur olduğunu, bütün Çukuro
va'ya şâmil olmak üzere yani S'eyhan ve İçel 
vilâyetlerindeki bütün belediyeler, fabrikalar | 
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ve küçüklü büyüklü sanat erbabı, bilûmum elek
trik müstehlikleri bir araya gelmek suretiyle 
kurulan bir anonim şirket olduğunu sizlere arz 
ederim. Barajın mülkiyeti bu şirkete verilme
mektedir. Barajın mülkiyeti Hazineye aittir. 
Yalnız bu barajın bünyesi içinde bulunan elek
trik santrtali kısmının mülkiyeti bu şirkete 
verilmektedir ve 49 sene müddetle işletme imti
yazı mukavelelerine göre kendilerine tanın
maktadır. Bu şirketin âzami % 49 hissesi do 
Hükümet namına Etibankm .elinde bulunmakta
dır. Şirketin sermayesi 16 milyondur bu para 
halen inşa edilmekte bulunan baraj inşaatı için 
mukavelenin Yüksek Heyetinizce tasdiki mü-
taakıp, kullanılacaktır. İnşaat halen büyük bir 
süratle ilerlemektedir ve derivasyon kanalı de
diğimiz çevirme kanalı da tamam'en açılmış ve 
1500 metre mikâp suyu geçirecek vaziyette yani 
feyezan sularını da geçirecek surette açılmış
tır, inşaata süratle devam edilmektedir. 

Bu mukavelenin tasdiki keyfiyetine gelince, 
Anayasamızın 26 ncı maddesine göre bu muka
velelerin Büyük Millet Meclisince tasdiki ica-
betmektedir. 

Ayrıca bakım, işletme ve amortisman için 
su payı hakkı olarak beher kilovat saat için bir 
buçuk kuruş alınmaktadır. Bu imtiyazda halen 
mer'i olan menafii umumiyeye ait imtiyazat hak
kındaki kanunlara istinadetmektedir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REİS — Cezmi Türk. 
CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Bendeniz, yük

sek heyetinizi kâfi derecede tenvir edemedi 
ğim zehabiyle Sayın Bakandan izahat vermesi
nin doğru olacağını tahmin etmiştim. Fakat 
benim sözlerim alaca karanlık ışıktan daha ay
dınlık kaldı. 

Arkadaşlar, şirketin müessisleri üzerinde 
durmuştum. Küçük sermaye vermiş vatandaşlar 
bulunduğunu Sfceyan etmiştim. Fakat şirketin 
müessisleri üzerinde 300 binlik, 700 binlik no
minatif kıymetler üzerinde Sayın Bakan meskût 
kalmak mecburiyetinde kaldılar. Hazindir. Ben
deniz de elektrik santıralinin mülkiyeti veril
mektedir, demiştim. Baraj, Devletin mülkiye
tinde kalmak şartiyle elektrik tesislerinin inti
fa hakkı verilse daha iyi olur demiştim. Sayın 
Bakan elektrik santralinin mülkiyeti verilmek
tedir dedi, 49 sene müddetle. Bendenize mülki-
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yetin iaresi dahi garip gelmektedir, intifa hak- 1 
ki dahi dururken mülkiyeti 49 sene müddetle 
iare etmesini de pek hukuki ve mantıki görmü
yorum. Kaldı ki bundan sonra daha transfö-
masyon, isale hatları ve saire ile birlikte aynı 
şirketin eline geçmektedir. Yarın bu nominatif 
kıymetli tesislere dâva yoliyle bu şirket tesa
hup etmeye kalkar, büyük sermaye ellerinde ol-
dulu için büyük intifa hakları elde etmeye te
şebbüs ederlerse uzun dâva ve ihtilâflar zuhur 
ederse bunu kim önliyebilecektir? 

Şirket sermayesinin 16 milyon lira olduğunu 
bendeniz de bilmekteyim, gerekçede de böyle 
yazılmaktadır. Sayın Bakana teşekkür ederim, 
bana bu husustaki bir tezadı hatırlatmış oldu
lar. Eğer Bayındırlık Komisyonunun raporunu 
okursanız, bu elinizde bulunmıyan tasarıyı tet
kik ederseniz 14 milyonun Hükümet tarafından 
verileceği yazılmaktadır. Bütçe Komisyonu ge
rekçesinde ise 14 milyonun şirket tarafından 
verileceği yazılı bulunmaktadır. Yani teklif o 
kadar aceleye gelmiştir ki 14 milyonu kimin ve
receği hakkında dahi (böyle küçük bir maddi 
hataya düşülmüştür. (Gülüşmeler). 

Etibanlkım. .arşı!an hissesi ise sonradan işti
rak 'etmektedir. Yani bu ilân şekli şöyle, hususi 
(teşebbüstür, buma Devlet yardım eıtmiektedir.. 
Bu hususi ıtercıelbbüs bunu götürecek derken 
bir taraftan Eitibankın bu mukavele mucibince 
"bu işe 14 milyon lira ile % 49 'olduğumu anla
madım). Çünkü proje ve raporda hususi şirket 
14 milyon verecek Etifoaınk 14 milyon verecek 
diye gösterm ektedilr. Her iki taraf 14 miilıyion 
verirse her ilki tarafın hissesi 50 şer ioluır. İkin
ci 14 milyon azlılk, çokluk ifade «diyorsa onun 
farkı 49, 50 'derken demek ki hususi şirkete Eti-
bank da iştirak etmektedir. Barajım çevirime 
kamalı açıilmıştırr dediler. Ben göndüm. Bumu 
çok kompetan bir şirket almııştıır. Hakikaten 
çolk ikompetan hir şirket olduğu için Allah razı 
oTsum, inşallah en ıkısa zamanda bitirirler. Kı
sa zam.a.nda bitirdikleri takdirde de mukavele 
mucibince tazminat aılımak suretiyle kârlı çıka-
caMardı/r. Böyle modern ve makineli büyük bir 
tesiste çok insan ve makine çalışmaktadır. Ben 
bu büyük (makinelere merak ettim, acaba bu 
çalışan insanların bizden alacağı para nedir, 
malzemeye ne verilecektir? Maalesef modern 
bir inşaatta mıaMne payı çok, insanı çalışması pa
yı azdır. Çünkü büyük makinelerle çalışmak, I 
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tamamen teknik bir iş. Onun için iyi randıman 
alımmaktadıır. Şoför de 500 liraya çalışmakla
dır. Buradaki inşaatım ilerlemesine ve kısa za
manda 'bitirileceğine hiç şüphem yoktur. Esa
sen böyle bir teminat altımda olduğu için bun
ları söylüyorum. Olmasaydı, bunum mahzurları
nı da. söylerdim. İnşaat hızla ilerlemektedir. 
Burada türbün, hidro - .elektrik Tbir an evvel 
yerleşeceği için barajın ikmalinden sonra işlet
mesi bittabi şirketle ait olacaktır. Anayasamın 
26 ncıı maddesi mucibince mulkaveileyi Meclise 
tasdik ettirmek (meselesi; burada kendilerinden 
ayrılacağız. Hükümetlerim mesuliyetlerini mu
cip mukaveleler olur, Hükümetlerin mesuliyet
lerimi mucip kararlar olur. Bunları bu memle
kette mıaalesef mûtat 'olduğu sekilide alelacele 
getirmek alelacele geçirerek bu mesuliyetlere 
bu meclisleri de iştirak ettirmek, «nazilden, kal-
mıtş bir metottur. Bu metoda hiç değilse ar
tık (bundan sonra devam etmemeliyiz. Çünkü 
Meclisten çıkan her hükmüm hakikati eşyaya 
mutabakatı hukufoan kabul olunursa da, vâzıı 
kanun, bu huku'ku tedvin ederken, onu ilkaz et
mek de milletvekillerinin vazifelerimden olsa 
ıgerekrtiir. Bendeniz «d'e o vazifeyi eda ederek 
sizi tasdi etmekteyim. Çünlkü bu kabîl sermaye 
sahibi elmıyan vatandaşları sermaye sahilbi gibi 
göstererek şirket tesis etmeye ve bu şirketlerle 
hükümetlerim yaptıkları mukaveleleri meclis^ 
lere tasdik ettirmek ibendemize, en hafif mânası 
ile, iyi ve tdoğru görünmemektedir. 

Su payı hakka olarak 1,5 kuruş kesilecektir 
Ideldiler. Bumun üzerinde durmuyorum. Hidro 
elektrik santralinim işi em esil için barajdan ve
rilecek suyun .elbette bir maliyeti vardır, ona 
mukaibil 'şirketten 1,5 kuruş alacaktır. Fakat 
şirketin istihsal edeceği elektrik kilovat saatine 
bir plâfon tâyin etseler ve bunu mukaveleye 
koysalar bu bir buçuk kuruştan daha hayırlı 
olurdu. Yarın elektrik şirketinin kendi sata
cağı elektriğin kilovat saatine ne fiat tâyin ve 
takdir edeceğini ve ne kârlar temin edeceğini 
şimdilik Cenabı Haktan başka kimse bilmemek
tedir. Yalnız Amerikalıların etüdlerine göre 
ucuz olacaktır; kilovat saati üç ilâ altı kuruşu 
geçmiyecektir. Bu gibi ilmî etüd rakamları 
varsa da kanuni fiat değildir, şimdilik muay
yen olan şey, yalnız elektrik şirketinden sular 
idaresinin kilovat saat başına bir buçuk kuruş 
alacağıdır. Bu elektrik şirketi halktan ve fab-
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rikalardan ne alacaktır? Bunun âzami plâfonu 
ne olacaktır? Bu malûm değildir. Sayın Veki
lin beyanatından sonra da tatmin edilmemenin 
ezası içinde huzurunuzdan ayrılıyorum. 

REİS — Bayındırlık Vekili. 
BAYINDIRLIK VEKÎLÎ KEMAL ZEYTİN-

OĞLU (Eskişehir) — Efendim; Cezmi Türk 
arkadaşımın, bilhassa bir buçuk kuruş su payı 
hakkının ötesinde, şirket santral işlemeye baş
ladığı zaman elektriğin kilovat saatini istediği 
fiyata satabileceği şekildeki beyanlarına cevap 
arz etmek isterim. Haddi zatında mesele böyle 
değildir. Santral işlemeye başladıktan sonra 
elektrik satışı ve satış fiyatları tesbiti hakkında 
aramızda münakit mukavelede bâzı tahdidi ka
yıtlar mevcuttur. Bundan başka 3611 sayılı 
Bayındırlık Vekâleti Teşkilât Kanunu ile şirket 
ve müesseseler müdürlüğüne istihsal olunan 
enerjinin hangi kıymetlerde, hangi rayiç üze
rinden satılması hakkında tanınmış olan bir mu
rakabe hakkı da mevcut bulunmaktadır. Yani 
arkadaşımın buyurduğu gibi bunlar istediği fi
yatlarda enerji satmak salâhiyetinde değillerdir. 
Cezmi Türk arkadaşımız, Hükümet muvaffak ol
masın da kim olursa olsun, zihniyeti altında 
«Allaha çok şükür ki orada kompetan bir mües
sese var inşaat bu yüzden iyi yürümektedir» de
mektedir. 

Hakikati sadece bu zaviyeden görmek doğru 
değildir. Hükümetin bu işte mühim miktarda 
rolü vardır. Jlükümet de bu iş için geceli gün
düzlü ve en ciddî şekilde çalışmıştır. Şüphesiz 
mütaahhit iyi olursa iş daha iyi yürür, fakat 
Hükümetin hakkı da inkâr edilmemelidir. 

ŞEVKET MOCAN (Tekirdağ) — Tekirdağ 
yollarında olduğu gibi... 

BAYINDIRLIK VEKİLİ KEMAL ZEYTİN-
OĞLU (Devamla) — Mülkiyetini niçin veriyor
sunuz diyorlar. 

Mülkiyetini vermediğimiz takdirde Beynel
milel İmar ve Kalkınma Bankasından dış kredi 
yani döviz karşılıkları için istikraz yapmak im
kânı yoktur. Bunun imtiyazına bir hususi şir
ket sahip olacaktır diyorlar hususi teşebbüsü 
böyle anlıyorlar ve ancak bu takdirde kredi ver
mektedirler. Dünya Bankası ile akdedilen mu
kaveleyi Yüksek Heyetiniz de görmüş bulunu
yor. Bu mukavelede bu hususlar sarih surette 
belirtilmiş bulunmaktadır. Bu tasarı Yüksek 

i Heyetinizden geçmiştir. Banka ile akdedilen 
mukavelede bunlar sarih şekilde belirtilmiş bu
lunmaktadır. Bunlara yalnız elektrik kısmının im
tiyazı verilmektedir. Ve diğer kısımlar, yani 
barajın yapılmasiyle suyun toplanması, feyeza
nın önlenmesi ve saire kısımlarda yani esas ba
raj üzerinde Hazinenin mülkiyeti muhafaza edil
mektedir. 

REİS — Cezmi Türk. 
CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Sayın Bakan 

mazur görsün; Hükümet muvaffak olmasın diye 
bende bir zihniyet mevcut olsaydı vaktiyle bu 
barajın yapılması hakkındaki tasarı buraya gel
diği zaman sayın Bakana teşekkür etmezdim. Zabıt
ları tetkik edebilirler. Ayrıca gezdiğim, dolaştığım 
seçilm çevremde de barajı daima övmüşümdür. 
Hükümetin muvaffak olmasını istiyoruz. Çünkü 
bu memleketin kalkınması, milletimizin, refaha 
ermesi demektir. Ama Vekilin benim şahsıma ve 
zihniyetime hücum etmeleri dâvayı halletmez. 
Ve Devlet adamlarına da bu tarzda 'konuşmak 
yakışmaz. Söz buraya gelmişken arzedeyim, 
Hükümet bu işte pek iyi çahşamadı arkadaşlar. 

BAYINDIRLIK VEKİLİ KEMAL ZEY-
TİNOĞLU (Eskişehir) — Hükümet bu işte ça
lışmalarının en iyisini yapmıştır. 

CEZMİ TÜRK (Devamla) — Mademki siz 
arzu ettiniz, birkaç tanesini söyliyeyim. Su 
altında kalacak 25 köyün istimlâki işi var ki, bu
nun için heyet daha mahalline yeni gitti. Yarın 
su barajda 50 metre yükselecek olursa vaziyet 
ne olacaktır? Hava meydanı yapılırken oradaki 
vatandaşların başlarına gelenleri biz biliriz. 
Misis'teki vatandaşların başlarına neler geldiği
ni biliyoruz. Söyletmeyin bizi, derunumuzda 
neler var. Söyletmeyin bizi derunumuzda neler 

i var Kemal Bey. 
Bu baraja karşı şimdiden 25 köyün halkı 

düşmanlık, husumet gösterecek kadar bir hale 
gelmiştir. Çünkü arazileri ve meskenleri git
mektedir. Ona mukabil ne kendilerine yer gös
terilmiş, ne de arazilerinin bedelleri verilmiştir. 

Allah kimseyi meskeni elinden alınmış vazi
yete düşürmesin. Onun köyleri su altında ka
lacak vatandaşlar için daha tatminkâr tedbirle-

I rin düşünülmesi lâzımdır. 
Bu işte, Sayın Başbakan başta olduğu halde 

Hükümet çok mesai sarfetmiştir. Hattâ o kadar 
mesai sarfetmiştir ki, oraya gelen Amerikan 

I heyeti, böyle büyük barajlara büyük sermaye ya-
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tırmaktansa daha küçük barajlar yapın, büyük 
barajlar için kıedi vermem dediği halde Sayın 
Başbakanın semereli mesaileri neticesinde Bey
nelmilel imar ve Kalkınma Bankasından, tekni-
siyenlerin muhalif raporuna rağmen, bu baraj 
için kredi temin etmişlerdir. Eski rejimin Ana
yasamızdaki Devletçilik prensibini, onların um
delerinde yazılı bir mülkiyette anladığımız 
devletçiliği intifada anlamıyoruz, işletmecilikte 
anlamıyoruz. Maalesef dünkü iktidar böyle an
lamıştır. Sizinkiler de öyle teslim aldılar, öyb 
devam etmektedirler. İşletme devletçiliği yap
maktadır ki, bu vatandaşın hakkıdır. Ayrıca 
devletin, kendi mülkiyetinde bulunan husus
ları fizik şahıslara vermesi doğru değildir. Bu 
itibarla elektrik santrallerinin intifa hakkını 
verin, Anayasa devletçidir, fakat mülkiyet hak
kını vermiyelim, hukuki bakımdan doğru değil
dir, dedik. Şimdi karşımıza ne çıkmış? İmar ve 
Kalkınma Bankası. Bizim Anayasamıza karşı çı
kabilir mi? Anlatırdık, derdik ki, biz hukukan 
devletçiyiz. Anayasamız intifa hakkını verir, 
mülkiyeti vermez. Kaldı ki, biz de o bankanın 
mensuplarmdanız. Banka, ortaklarından olan 
her devlete yaptıkları gibi uzun vadeli olursa 
ı% 4 - 4,5, kısa vadeli olursa % 3 - 3. 1/3 almak 
tadırlar. Yukarda vardır raporlar. Bu raporlar
da Birleşmiş Milletler üyesi olarak Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetine de bu yardımı yap
maktadırlar. Ve kendi usullerine uygun olarak 
yapmaktadırlar. Bu arada şart koymak, bunun 
mülkiyetini hususi bir şirkete vereceksiniz gibi 
bir konu üzerinde durmamak icabeder. Bu
nun üzerinde durmıyacağım yalnız, Sayın Vekil 
bir zihniyet üzerinde karar vermiştir, ikazımızı 
kabul etmesine imkân yoktur. Şirketin müessis-
leri ve sermayeleri hakkındaki istifham bu 
Meclis sakfmda muallâkta bulunmaktadır ve 
bu beyanlarından sonra da muallâkta durduğu 
anlaşılmaktadır. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA REMZİ 
BİRAND (Konya) — Muhterem arkadaşlar, Sa
yın Cezmi Türk işin esasını takdirkâr bir suret
te kabul ederek konuştukları halde, arada söy
lediği bâzı hususlarla işi bir kaptıkaçtı hikâye
si halinde gösterdiği için birkaç dakikanızı iş
gal edersıem mazur görm'enizi rica ederim. 

Hakikaten içimden gelerek söylüyorum, bu 
işi oldukça kendilerinin de takdir edecekle
rine eminim. Bütçe Komisvo'-.-mda üç, döri, se-

.1954 0 : 1 
ne bütçeler konuşulurken, bendeniz raportör ol
duğum için elektrik işlerine ait notların az ol
duğu, daha tatminkâr cümlelerle ifade edilme
si lâzım geldiği yolunda sistemine, mâruz kal
mış bir arkadaşınızım. Hükümetin elektrik işin
de en mühim adımı, memlekette atmış olan ic
raatını tamamiyle takdir etmeyi bir vazife olarak 
bilmekteyiz. İnşaallah, Seyhan Barajının yanında 
Gediz barajının, öbür taraftan Yeşilırmak üze
rindeki barajlarla diğer barajların bu şekilde 
semereli netice vermesini hep beraber görmek 
bizlere nasip olur. Bu iş o kadar ehemmiyetli 
bir iştir ki, hattâ memleketin her tarafında 
yapılan işlerin yanında memleketin kaderini 
değiştirecek işlerin başındadır denilebilir. 

İşin bu tarafını hulâsa ettikten sonra mev-
zuubahis olan mesele 120 milyon içinde otuz 
milyondan ibaret bir iştir, o da, dışarıdan ge
lecek sermayenin getirilmesini temin etmek ba
kımından yapılan bir anlaşmadan doğmuştur. 

Bu hareketin esası, yine evvelce burada ça
lışan arkadaşlar iyi bilirler, muhalefette olan 
sayın arkadaşlarımız alınmasınlar, ama milletin 
tam güvenini haiz bir iktidar olarak iş başına 
gelen Demokrat Parti olmasa idi dış itibarımı
zın bu şekilde tekevvününe imkânı maddi yok
tu. Vaktiyle bu Seyhan barajı sözü, 1-2 sene
den beri değil, 10 seneden beri vaveyla kopar
mış, teknik elemanlar bu barajın lüzumunu 10 
seneden beri söylemiş durmuştur. Açıkça söy-
liyeyim, ancak Adnan Menderes Hükümeti bu 
şerefe nail olabilmiştir, yoksa bunu başarma
ya, bunu hazırlayıp bu barajın temelini at
maya başka türlü imkân yoktu. Hattâ Adana '-
da şahsan tanıdığım Halk Partililerin % 99 u 
bu fikirdedirler. 

Bu maddeyi böylece ortaya koyduktan sonra 
arz edeyim ki, 30 milyon liranın içinden, bir 
anonim şirket olması bakımından, vatandaşla
ra verilen miktar 16 milyona doğru gitmekte
dir. 14 milyon lira gene Hükümetin bir müesse-
sinindir. Kaldı ki, asıl Cezmi Türk arkadaşı
mın vicdanının da buna kail olması lâzımdır. 
Doktor olmasına rağmen kendisinin daha iyi 
bildiğine kaniim, mühim olan nokta şurasıdır : 
Burada verilen mülkiyet, hukuki terim bakı
mından böyle ifade edilse dahi, bundan neva
ma burada satılık bir mal varmış ve 49 sene 
sonra alıp götürülecekmiş gibi bir mâna çıkar
mak katiyen doğru değildir. Çünkü 49 sene 
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sonra değil 499 sene sonra dahi bu makinala-
rın oradan kaldırılmasına imkân yoktur. Çün
kü bu makinalar ancak Seyhan Barajında ça
lıştığı müddetçe bir kıymeti haizdir. O maki
nalar söküldüğü zaman onda bir hattâ yüzde 
bir kıymete kendiliğinden düşer. Binaenaleyh 
burada endişeyi mucip her hangi bir mesele 
yoktur. 

Arkadaşımızın son çıkışlarında söyledikleri, 
köylünün istimlâk ve ıstırabı meselesine de bir
kaç kelime ile temas edeyim : 

Arkadaşımız müsterih olsunlar. Hüküme
tin bu kadar mühim, memleketin en hayati 
mahiyette olan bu işi dolayısiyle, elbette 
zarar görmesi melhuz olan köylü vatan
daşları ızrar etmek değil, tarlalarını der
hal istimlâk etmek, hattâ tarlaları istimlâk edi
len müstahsilin sıfatlarını izale etmeme bakı
mından daha iyi bir şekilde istihsale yardım 
etmeleri bakımından daha iyi araziye yerleşti
rilmelerinin araştırılmakta olduğunu bendeniz 
ifade etmeyi bir vecibe bilirim. Bugün orada
ki köylü vatandaşlarımız da her halde Adana 
ovasında yerleştirileceklerdir. Bu barajın en 
mühim vazifesi şudur : Adana ovasını Cezmi 
Türk arkadaşımız iyi bilirler, her altı senede 
bir korku içinde yaşıyan Adana bu korkudan 
sel ve taşkın felâketinden tamamiyle kurtula
caktır, bir. 

İkincisi; bu ovanın tamamiyle sulanması 
imkânını hazırlıyacaktır; 

Üçüncüsü; bataklıkları toptan kaldıracak
tır, ve ucuz elektrik mevzuuna yardım edecek
tir. Bu işi, şu tarafı bu tarafı diye küçültme
ye tevessül edilmemesini rica ederim. (Alkış
lar). 

REÎS — Cezmi Türk. 
CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Efendim; bara

jın büyüklüğünü bendeniz çoktan arz ettim. Fa
kat dâva, yalnız barajı yapmak, sel ve diğer 
âfetlerden korunmak değil, asıl mevzuumuz 
elektriktir; Bir anonim şirket olarak işletme 
mevzuubahistir. Bendeniz bunun üzerinde duru
yorum. Yoksa sayın Remzi Birand'la yakında 
seçim savaşlarında, miting sahalarında karşıla
şırız, düello yaparız. Ben işin siyasi kısmında 
durmuyorum, mevzu üzerinde daha objektif 
olarak bir matematisiyen kafasiyle değil, sadece 
gördüğüm şekilde, yeteri kadar duruyorum. 
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i Kendileri elektrikle meşgul mevzuları benden 

çok daha iyi bilirler. Köylülerimizle de seçim 
sahasına gittiğim zaman daha yakından görüş
me imkânını bulurum. 

Bendenizin endişem, sudan istihsal edilen 
elektriğin kilovatının daha pahalıya malolacağı 
merkezindedir. Halbuki çok ucuza malolaca-
ğını söylüyorlar. Bence, bu kabîl yollardan gi
dilirse çok daha pahalıya malolur. Endişem, 
elektrik fiyatlarının kilovat saati üzerinde dur
mam da ondandır. Hattâ arz edeyim, demin de 
sayın Bakanın söylediği gibi, murakabe dedi, 
şu bu dedi. Bendenizin elimde büyük bir dosya 
vardır ve iktidarınızın ilk aylarında bana ve
rilmiştir. Bir büyük şehrin elektrik işletmesine 
aittir, öyle işler olur ki, cereyanlar toprağa rap-
tolunur, elektrik istihsali yüksek gösterilir, fi
yatları da yüksek almak için. Murakabe yine 
vardır. Hükümetin komisıeri vardır, mu
rakabe cihazı vardır, ama elektrik yine 
toprağa gider, istihlâk fazla gösterilir ve 
bu yeni jeneratör getirmek için esbabı mucibe 
teşkil eder. Teknik malûmatı az olan belediye
lere karşı elektriğin memleketimizde pek acıklı 
hâtıraları vardır. Temenni ederim, ki, bundan 
'evvelki örneklerine benzemez; yeni gelen elek
trik tahmin ettikleri kadar ucuza mal olur. Fa
kat bu gidişle ucuza mal olacak gibi görünme
mektedir. Yoksa koskoca barajı küçültmek be
nim haddim ve mûtadım değildir. Bu Çukurova 
Elektrik Anonim Ortaklığının müessisleri ara-

I smda her iki partiden vatandaşlar grupumuza 
söylemiştim. Fakat Remzi bey teyid'ettiler, % 
99 u Halk Partilidir dediler. Benim arz ettiğim 
rakamlar hakikata uygundur. Cumhuriyet Halk 
Partili 700 000 liklerle, Demokrat Partili 700 000 
likler birbirleriyle karma olmuştur. Cum
huriyet Halk Partili 700 000 likleri biliyo
rum, teşekkür ederim. Bu iki tarafın bir şirket 
halinde kompozisyonunda her iki partilinin 
bulunması bu dâvanın aslını, esasını halletmek
te bilâkis ihtilâflara sebep olmaktadır. 

Tesis hakkına gelince; 
Birşey buyurdunuz Kemal bey... 
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 

Her iki partililerin de girmesinden birşey çık
maz, köylü partililer de girebilir. 

CEZMÎ TÜRK (Devamla) — Köylü parti
lilerin böyle işlere girişmesi varit değildir. 

1 Onlar küçüklüklerini bilirler, ona göre hareket 
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ederler. Küçüklüklerini bilirler ve küçüklükle
rine göre hareket ederler. 

BAYINDIRLIK VEKlLÎ KEMAL ZEYTÎN-
OĞLU (Eskişehir) — Efendim; bir tane 700 
binlik yoktur. Efkârı umumiyeyi bulandır
maya hakkınız yoktur Cezmi Bey. 

CEZMÎ TÜRK (Devamla) — Kemal Bey, 
efkârı umumiyeyi bulandırmak aklıma bile 
gelmez. Matbu listeyi getirirsem görürsünüz, 
hacil bir duruma düşersiniz. 

BAYINDIRLIK VEKlLÎ KEMAL ZEYTÎN-
OĞLU (Devamla) — Getiriniz, bir tane bile 
700 binlik yoktur. 

CEZMÎ TÜRK (Devamla) — Efendim; bir
kaç defa başınızdan geçti, haklı olmadığınız 
meydana çıktı. Matbu vesikayı Başkanlık Di
vanına vermeyi taahhüdediyorum. Birkaç defa 
başımızdan geçti, size bir iki sual sordum, 
eminmisiniz diye, emin olmadığınızı gösteri
yorsunuz. Bu husustaki matbu vesikayı Baş
kanlık Divanına vermeyi taahhüt ediyorum. 
700 bin rakamları taahhüt edilmiştir. İsimleri
ni şimdi de zikredebilirim. Siz o vakit aksini 
iddia ve ispat edebilirsiniz. Bu bizim Mecliste 
Mebusluk yapmak çok güçtür, çok güç... 

ABÎDÎN POTUOĞLU (Eskişehir) — Böyle 
konuşursanız.. 

CEZMÎ TÜRK (Devamla) — Sizin için ko
lay, akıntıya uygun hareket kolaydır. Remzi 
Beyefendi kaptıkaçtıdan bahis buyurdular. Bu 
trafikten kalma olsa gerektir. Böyle şey mû
tadım değildir, Mecliste bundan bahsederken 
ivedilikten bahsettim. Bunun Meclis argosuna. 
girmemesini temenni ederim. 

Netice olarak arz edeyim ki, tahsisan arz 
ettiğim hususlar Çukurova Elektrik Anonim 
Ortaklığının tesis şartına ve müessislerine 
aittir. Mülkiyet hakkının verilmesi sadece bu
yurdukları gibi basit değildir. Tesis şartına 
ve müessislere aittir, bir. 

Mülkiyet hakkının verilmesi sadece gör
dükleri gibi basit değildir. v îleri bundan bir 
sürü haklar meydana çıkabilir. Bu barajın 
mülkiyetine tesir edebilecek dâvalara bile mü
essir olabilir. Bunu hukukçu üstatlar karşı
sında daha fazla belirtmeyi zait telâkki ederim. 
Fakat mühendis arkadaşımın da hiç olmazsa 
benim kadar bu mevzu üzerinde durarak ka
rarlarını isabetli olarak vermesi gerektiği ka
naatindeyim, 
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! En son olarak, ben Seyhan Mebusu Cezmi 

Türk olarak arz edeyim ki, bu kabil kurulmuş 
I şirketleri Hükümet kabul etse dahi ben bunu 

kabul edip müsait oy veremem arkadaşlar. 
REÎS — Burhanettin Onat. 
BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Arka-

I daşlar; bâzı zamanlarımız olur, karnımız alabil-
J diğine acıkmıştır, özlediğimiz yemekler vardır, 

karşımıza getirirler, kemali iştiha ile üzerine 
eğilip yemeye hazırlanırken karşınıza muzibin 

I biri çıkar; «bu yemeği görüyor musunuz, yağı 
'• acıdır, tuzu fazladır. Ben gördüm, için 3 bir de 
I sinek düşmüştür» der. Bunların, bu sözlerin 
J hepsinin birer muziplikten ibaret olduğunu bi-
! lirsiniz, biriliz ama, iştihamız kaçmasa bile, hiç 
I olmazsa zaafa uğrar. 
I Arkadaşlar; memleketin su enerjisinin elek

trik enerjisine tahvili, kıymetlendirilmesi, su-
1 larımızdan istifade edilmesi, ilk gününden iti

baren Meclisimizin, Hükümetimizin, iktidarımı-
j zm üstüne titrediği bir mevzudur. Bu mevzuda 
I Seyhan Barajı, bizim Altmova diye adlandır-
1 dığımız Çukurovanm bu sayede seylâplardan 
, kurtarılması, suların kontrol altına alınmış ol-
j ması ve şıkır şıkır elektrik nuruna gark edil

mesi. İktidarımızın ele aldığı bir mevzu daha 
I var. Büyük ve küçük teşebbüslerin, artık Devle-
I tin sultasından kurtarılarak şahsi sermayeye, 
' şahsi teşebbüse devredilmesi, terkedilmesi. İşte 

bir taşla vurulan iki değil, 4 - 5 i bir arada. Ama 
I ne diyeceksiniz. Şairin : 

«Âşıkta gamü belâ gerektir, 
Dildar ise bivefa gerektir.» 
Dediği gibi, muhalefete tenkit, iktidara da 

' tolerans gerektir. Kemâli hürmetle dinledik. 
I Evvelâ; «bu gibi tesisler şahsi teşebbüse veril

memeliydi, Devlet elinde kalmalıydı» dediler. 
I Hayır arkadaşlar. Bunun üzerinde münakaşaya 
i dâhi girişmeden hayur derim. Çünkü Devlet, bu

günkü zihniyetiyle bugünkü prensiplerimizin 
icabı sınai tesisleri şahsi teşebbüse, büyüğünü 

i de küçüğünü de devretmek yolundadır. 
I Sonra; ikinci bir mesele : 

Bu yeni şirkete Demokrat Parti Başkaniyle, 
eski Halk Partisi Başkanı 700 bin lirayla işti
rak etmişler, arkadaşımız buna teessüf ettiler. 
Ben 7 milyon lira ile iştirak etmediklerine esef 

ı ediyorum. «Bu parayı nereden bulmuşlar» de
mek istiyorlar. Arkadaşlar, bir kusur, bir süi-

I istimal, bir bityeniği varsa memlekette kanun 
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vardır, adalet vardır, mahkeme var, mat- I 
buat vardır, her şey vardır. Bunu yeme
ğin içine düşürülmüş bir sinek gibi ifa
de etmektense, açıkça söylemek, siyasi nü
fuzunu suiistimal suretiyle bu parayı ik-
tisaibetmiş ve şirket hisselerini kapattoış ise 
Meclisçe ele alırız ve ica,bına bakarız. Yoksa 7Q0 
bin lira ile iştirak etmiş, karşılıklı iki ana parti 
başkanları keşke partilerimiz her işte böyle kar
deşçe ve yapıcı bir zihniyet içinde elbirliği ile 
çalışsalar. Benim de param olsaydı ben de edey
dim arkadaşlar. 

Sonra neye yedişer yüz bin lira ile?.. Bu 
sual de sorulabilir. Ne zaman? Memlekette bu 
şirkete iştirak etmek istiyen daha birçok vatan- | 
daşlar bulunğu ve onlara «hayır efendim, ka
bul edemeyiz, çünki hisse senetleri kapandı» 
dendiği zaman. Böyle bir vaziyet var mı bil
miyorum. Varsa söylesinler onu da derpiş ede
biliriz. | 

«Nasılsa iyi bir mütaahhide verilmiş..» Ke
mal Zeytinoğlu'nun dediği gibi, mütaahhidin 
iyisini, kötüsünü seçme işini hiç olmazsa Hükü
metin alâkadar müessesenin payı olarak kendi
sine vermeli arkadaşlar. 

Burada arkadaşımın dokunduğu asıl hayre
timi mucip olan bir nokta oldu. «Makine çalı
şıyor, adam değil.» diyor. Yani «niçin bu tesis
ler bilmem 20 milyon ile bitirilmek mümkin 
iken 30 milyon ile bitirilmiyor.» «öyleya' ma
kine ile insan kuvveti bir mi? Niçin, yirmi sene 
sürmesi mümkün olan bir işi bir senede bitiri-
versin?.» Böyle şey olmaz arkadaşlar. Evet, 
arkadaşımız bunu hüsnü niyetle ifade ediyor, 
ve bu baraj yapılırken civardaki köylülerde 
çalışsın, onlar da istifade etsinler demek isti
yor ama, böyle ucu milyonlara dayanan ve bü
yük bir kıtanm talihini değiştirmeye matuf 
büyük bir teşebbüsde zaman faktmrünü, tasar
ruf faktörünü bir tarafa bırakıp da köylü is
tifade etsin için işi daha uzak bir zamana ve 
daha pahalı bir maliyete terketmek bilmem akıl 
ve mantık ile ne dereceye kadar kabili teliftir. 

Bir de, «Bunun maliyetini değil, intifa hak
kını şirkete veremezmiyiz» dediler. 

Arkadaşlar, ben her hususu bilmem, cehli
mi müdrik bir adamım. (Estağfirullah sesleri). 
Çok az bilirim. Bildiğim t i r şey varsa o da 
bilmediğimdir. Malî ve iktisadi bahislere, iti
raf ederim, pek aklım ermez. 
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Ama, şimdi bir şirket kuruyorum, para yatı

rıyorum, 14 milyon 16 milyon neyse... Tesis' ku
ruyorum, fabrika kuruyorum paramla. Fakat 
Hükümet geliyor diyor k i ; «Senin paranla kur
duğun tesisin makinesi, fabrika binası benim. 
Ancak benim murakabem altında işletebildiğin 
kadar işlet. iktifa senin ama mal benim. Böyle 
şey olur mu arkadaşlar? Bilmem bunun ikti
satta yeri var mı? Lütfen söylesinler, öğrene
yim, cehlimin bir kısmını aydınlatmış olayım. 
Bu şartlar altında 'ben para yatırayım, fakat 
mal, mülk Hükümetin olsun. Bu şartlar altında 
hangi hususi teşeıbıbüs çıkar, ortaya atılır, ser
maye koyar. 

Ucuz elektrik bahsine temas ettiler. Bu mev
zuda yerden göğe kadar Cezmi Türk arkada
şımla beraberim. Elimizdeki su kuvvetlerini 
kontrol altına alıp elde edeceğimiz elektrik 
enerjisini âzami derecede ucuza mal etmeliyiz. 

Şimdi ilk iş olarak kilovat başına Hükü
met 50 para mı bir şey koyuyor. Bir baraj yap
mıştır, tesisi vardır, bakımı vardır, koyduğu 
sermayenin faizi, amortismanı vardır. Yarın 
buna bir de Muamele Vergisi, bilmem ne ver
gisi, şu ve bu vergisi diye birtakım şeyler de 
biner. Ve şirket de «İşte ben buna bu kadar 
para yatırdım binaenaleyh paramı 5-10 senede 
itfa edeyim.» derse bu büyük teşebbüsten el
de edeceğimiz sevinç kırık ve yarım olur arka
daşlar. Yalnız Seyhan Barajı için değil> elek
trik enerjimizi iki milyar kilovata çıkarmak 
üzereyiz; ilerde tutacağımız prensip elektriği 
mümkün olduğu kadar ucuza mal etmek olma
lıdır arkadaşlar ormanlarımızı kurtaracak da 
bu olacaktır. Sınai tesislerimizi yükseltmeye 
medar olacak da bu prensip olacaktır. Bunu 
gözden uzak tutmamak lâzımdır. Mâruzâtım 
bu kadardır. 

REİS — Hüseyin Balık. 
HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — 1950 se

nesinden beri ecnebi sermayenin Türkiye'ye 
gösterdiği itimatta esaslı farklar hâsıl olmuş
tur. Elli senesinde bir çimento şirketi kurduk 
1 565 bin lira para topladık. İstanbul'da bir ec
nebi şirket % 51 bana vermezseniz gelemem de-

I misti. Bugün aynı şirket diyor ki ; Türkiye 'de iç 
finansman için para bulursanız - % 25, 45, 60 
neyse - gelirim.,. Bu büyük bir farktır. Çünkü 
o zaman dedim ki, 1 565 bin lira gibi bir pa
rayı buldum, bu adamları vasıta edemem, sizin 
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işiniz iyi veya kötü gider, bu vebali, üzerime 
alamam dedim. Ama şimdi geliyorlar hangi 
nispette olursa olsun, iç finansman için biz de 
iştirak ederiz diyorlar. 

Ben muhterem arkadaşıma arz ediyorum, 
biz ticari münasebetlerde insiyatifi ele alınca 
•oraya sermaye veriyorlar. Yoksa her hangi 
bir adam veya yabancı sermaye getirip para
sını vermez. Dünya Kalkınma Bankası da di
yor ki, «Ben parayı vereceğim, ama hususi 
teşebbüse vereceğim, Devlete vermiyeceğim.» 
Bu yalnız Türkiye'ye münhasır bir keyfiyet 
değildir. Dünya Kalkınma Bankasının dünya
daki bütün yatırımlarının, kredilerinin şartı 
budur. 

öncelik ve ivedilik tekliflerine karşı mu
halif noktai nazarlarına da arzı cevap ediyo
rum : Bu muhalif arkadaşımız ve diğer mu
halefete mensup arkadaşlarımız her komisyo
na gelip noktai nazarlarını arz edebilirler. İh
tisas komisyonlarında dahi konuşabilirler. Ni
tekim arkadaşımız gelmiş bu ihtisas komisyo
nunda da konuşmuştur. Bu muhterem arkada
şımız fikirlerini çok güzel ve serbest olarak 
ifade ediyorlar. Gönlüm öyle isterdi ki, ken
di vâkıf oldukları bu mesele hakkında da bu 
kürsüde memleket lehine idarei kelâm etsin
ler. 

Bir taraf 700 bin lira almış öbür taraf da 
700 bin lira almış. Alabilir ya. Acaba 700 bin 
lira o tarafta, 700 bin lira bu tarafta olursa ne 
olur? 1 400 adam iştirak etmiş, 700 bin olmuş, 
7 milyon olmuş, 70 milyon olmuş bunu bura
da mevzuubahis etmeye ne lüzum vardır? Mem
lekette bu paraları koyacak hususi inisiyatif 
sahibi kimseler çıkarsa bizim için şayanı şük
ran olmalıdır. 

Burada Bakan söyledi, bizim teşkilât ka
nunumuzda âmir hüküm vardır, biz bu kanun 
mucibince kontrol etmek hakkını daima elde 
bulundurmaktayız. Bu itibarla bu noktada 
endişeyi mucip bir cihet yoktur. Adamlar 14 
milyon lira sermaye verecek, bankalar 16 mil
yon lira verecek, İmar ve Kalkınma Bankası 
yardım edecek; bunun karşısında Devlet, Hü
kümet dikte edecek. Olmaz! Ne zoru var ki 
para versin? Bu vaziyette olan, bir yere gelip 
de sermaye koyar mı? Ticari münasebetlerde, 
ticari hüviyetlerde böyle bir şey mevzuubahis 
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olmaz. Ticari münasebetlerde inisiyatif eli 
alınmadan böyle bir tesise nasıl para yatınla 
bilir? Ticari münasebetlerde böyle şeyler mev 
zuubahis olmaz. Onun müeyyidesi ve muraka 
beesi bizatihi içindedir. 

Adam işi kötü yapacaksa, iyi kullanmıya 
caksa zaten kötü yapar, zaten iyi kullanmaz 
İyi yapacaksa netice iyi olur. Binaenaleyh en 
dişeyi mucip birşey yoktur. 

REİS — Cezmi Türk. 
CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Efendim, huzu 

runuzu tekrar işgal etmek istemezdim. Faka 
Hükümetle komisyon sözcüsünden sonra ik 
muhterem arkadaşın tariz ve ithamına mâru: 
kaldım. Müsaadenizle mukabele etmek isterim 

Burhanettin Onat beni bir muzip, yemekler 
sinek atan bir muzip olarak gösterdiler. Dokto: 
arkadaşım kabul etsin ki, operatör olmamakla be 
raber eski bir ttbbiyeli olarak sineklerden en a: 
kendileri kadar ben de korkarım. Hattâ Mec 
lis huzuruna kelime olarak getirip uçurmay 
dahi nezih telâkki etmem. 

Mevzulara vukufsuzluğumdan bahsettiler 
Fakat her iki arkşadaşımız da bu tasarıya vâlkr 
olmadıklarını gösterdiler. Benden aldıkların 
bana satmak istediklerini beyanlarından anla 
dım. Diyorlar ki: Para verdiler intifa hakla 
nnı alırlar. Ama para nereye sarfedilmiştir 
Senelik taksitler verile verile 14 milyon olmuş 
tur. Bu iş « akredi » bir iştir. Bu müessesey 
Hükümet 105 milyon lira ayırmıştır, ayrıca Eti 
bank da 14 milyon lira koyacaktır. Biz huşu 
si teşebbüsün, hakiki hususi teşebbüsün... 

HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Bunda: 
neyi kasdediyorsunuz ? 

CEZMİ TÜRK (Devamla) — Ben sizi din 
ledim Balık Bey, siz de beni dinleyin. İsmi 
niz Balık diye bütün su işlerini inhisar altın 
almaya kalkmayın. Bu tatlı su işidir, deniz sn 
yu değildir. 

Yetmiş milyonluk böyle su işlerine girsir 
ler, kendileri yatırsınlar. Kim istemez? Allah 
günleri göstersin. Ama, 700 000 lirası olmıya 
vatandaşlar müessis olursa ne olur? Tarsus't 
büyük fabrikatörlerden Sadi Eliyeşil bu işe 'û 
küsur milyon lira ile girmişti. Bu kabil işler yi 
pıldığını görünce işten çekildi, para verece 
olanlar, hakikaten para sahibi olmıyanlarm b 
işe siyasi maksatlarla iştirak ettirildiğini görür 
ce çekildiler. İster Halkçı ister Demokrat o. 

388 — 



B : 34 27. 
sun böyle barajları hiç kimsenin yardımına muh
taç olmadan yaptırsınlar. Bu kabîl beyanlarla 
hususileştirilerek teşmil edilerek, bir murakabe 
yapmadan oldu zannettiğimiz ve kendimizi te
selliye çalıştığımız baklan büsMtün tahdide 
götürmeyiniz. Bu şirket dahi tesisler yapacak, 
hayır bütün yapılmış, Devletçe yaptırılan, te
sisleri ele alıp işletecek, aslında tam mânasiylle 
işletme müessesesidir, Fakalt buna mülkiyet 
hakkını veriyoruz, niçin? Şu şu sebeplerle. 
Bununla Çukurova'nın elektrik işi b'itmiyecek, 
"kâşki 'bitse. Yani hattı havai tesisi var ki bu
nun ihalesi dahi yapılmamıştır. Herkesin "hak
kını herkese vermek lâzımdır. Bilhassa Burha-
nettin Onat ve Hüseyin Bailık arkadaşımıza hi-
tabediyorum bu, iktidarımız zamanında ha
zırlanmış değildir. Bu raporu elekltrilk işlerin
den aldığım zaman Haziran 1950 senesi Mi. Bu 
raporda şeker kamışına, çeltiğe üçüncü dere
cede ancak pamuğa ve sonra da hububata mü
sait olduğundan bahsedilmekte idi. Bu işler 
dünkü iktidar zamanında plânlaştırılmılş ve 
programlaştırilmış'tıır. Sizinkileri de yine teb
rik ederim. * Bunun tatbikatını en ilyd bir şekil
de yapmaya çalışmışlar ve 1954 te olacak va'-
di 1956 da tahakkuk haline getirmişlerdir. Bu 
gibi işlerde inhisarcı olmıyan arkadaşlar. Bu, 
Devlet bürokrasisinin taibdî bir neticesidir. On
lar hazırlar, siz tatlbik edersiniz. Alma siz mu-
hakikak bizi meitihediniz, diyorsunuz. Biz de 
sizin hakkınızı size, onların hakkını da onlara 
veriyoruz ve her ikinizde de noksan gördükle
rimizi söylüyoruz. 

Netice şudur arkadaşlar: Bu ne sinek me
selesidir, ne de vukufsuzluk meselesidir. Si
neklerinizi size, vukufsuzluğunuzu da size bı
rakıyorum. 

REÎS — Refik Şevket İnce. 
REFİK ŞEVKET İNCE (Manisa) — Efen

dim ; Hükümetten iki şey rica edeceğim: Biri
si, bu barajların tesisi münasebetiyle 25 köyün 
mâruz kalacağı istimlâk karşısında Hükümetin 
takındığı vaziyeıt nedir? Anayasa mucibince 
hiç kimsenin malının, bedeli peşin verilmedik
çe, tasarruf edilemiyeceğine göre, kimse zarar-
dide edilemiyeceğine göre, bu hususun Hükü
met dilinden verilecek teminata ihtiyacı var
dır. Onu lütfetmelerini rica edeceğim. 

İkinci mesele; Cezmi Türk arkadaşımız ta
rafından söylenen ibir söndür. Kendileri, «Bu 
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I lâyihanın müzakeresini geleceik içtdmaa bırakın 

vesika getireyim, bunda hacaletâver vaziyetler 
var, göreceksiniz» dedi. 

'İtimadı haiz olarak .çalışmakta olan Zeytin-
•oğlu arkadaşıımi'z, zannederim ki, bizim kadar 
bu meselede hassasıtırlar. Binaenaleyh rica 
edeceğim, 48 saat sonraya bu müzakereler ta
lik olunsun v'e öezmi Türk arkadaşımız da yal
nız Divanı Riyasete göstereceği şeyi (bu Meclis 
huzurunda okusun ve durum taayyün ettiklten 
sonra Hükümet eğer hacaletâver "bir vaziyette 
i&e biz de bu türlü, değilse diğer türlü karar 
vermek haiklkımuzı muhafaza edelim. Binaen
aleyh sualimi tekrar ediyorum: Biri bu istim
lâk bedelleri üzerin'de ne gibi teminat vardır? 
İkinci ricam da hacaletâver vaziyetten kurtul
mak için 48 saat sonraya talikten ibarettir. 

REİS — BurlhaneMin Onat. 
BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Arka

daşlar, bir insan muhakkak kavga çıkarmak, 
kavga etmek niyetinde ise hakikaten sineğin uç
masından, kanadından filân nem kapar, gelir 
kürsüye lâf eder. Ben kimseye sinek demedim, 
tabağına sinek düştüğünden bahsetmedim. Si
nek düştü denirse midemizi bulandırır, dedim 
bu bir teşbihtir. Bundan bahsettim. (Üzülme, 
üzülme sesleri) Hani Cezmi Bey nerede? Kaçtı 
mı gene? Şu halde yeni bir misalle bahsede
yim : Bâzı mahalle çocukları vardır, kavgacı
dır, gelir kavga etmeye, etrafına çocukları top
lar, kavgayı çıkarır, bıçağı çeker ve kaçar gi-

I der. Arkadaşımızı da gelir, taaddi eder, tasaddi 
eder, sonra çıkar gider. («O da bir sistem» ses
leri) 

Arkadaşlar, 700 bin lira diyor, bunu, parası 
yokken nereden aldı, diyor. Bana ne? Bütün 
medeni dünyada sınai işleri bankalar finanse 
eder. Bunda şaşılacak ne var? Mesele orada de
ğil. Çıkacak, bir şey söyliyecek, güya espri ya
pacak... Bazan hakikaten çok kıymetli, yaratıcı 

I ve müspet tenkidler yapar hürmet ederim, din
lerim. Bazan da tenkidi böyle çok aşağı bir se
viyeye düşürürler. Kendisi istediği gibi söylü
yor, hücum ediyor, kalkıp da kemali hürmetle, 
bazan ufak tefek misallerle, ne bileyim, biraz 
sert cevap verdiniz mi, «Vay efendim, bu kür
süde mebusluk yapamk, muhalefet yapmak ne 

I güç şey, söyletmiyorsunuz» diyor. Kimdir ağ-
I zını tutan? Senin her şeyi istediğin gibi konuş-
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mak, hücum etmek hakkın da, benim buraya çı
kıp partimin, nefsimin müdafaasını yapmak hak
kım deği mi? 

Âşıkta gamü belâ gerektir, 
Dildar ise İbivefa gerektir.. 
Muhalefete tenkid, iktidara tolerans gerek

tir ama her ikisine de efendi, terbiyeli ve ne
zih olmak gerektir arkadaşlar. 

HÜSEYÎN BALIK (Zonguldak) — Hakika
ten kendisinden bazan istifade ediyoruz, fakat 
çok konuşunca, çok söyleyince mutlaka yanılı
yor. Kendileri her mevzuda gelir konuşurlar, 
müspet, nüfuz ettiği, vukufiyeti olan meseleler 
vardır, fakat vukufu olmadığı, nüfuz; edemedi
ği ve bilmediği meseleler de vardır ve o kadar 
çoktur ki.. Hakikaten bu meseleye de vukufu 
yoktur, nüfuzu yoktur. 

EEÎS — Bayındırlık Vekili. 
BAYINDIRLIK VEKlLl KEMAL ZEYTÎN-

OĞLU (Eskişehir) — Muhterem arkadaşlar; 
hakikaten Cezmi Türk'ün bilir bilmez, ileri ge
ri ve yanlış malûmatla konuşmasından sonra 
yüksek reylerinizi izhar etmeden evvel bâzı hu
suslarda sizleri tenvir etmeyi, müsterih kılma
yı vazife bilirim. 

Şimdi mütemadiyen «Falan şahıs veya fa
lan partinin nüfuzlu adamları büyük hisseler
le iştirak etmişler» şeklindeki iddialar bilmem 
ne kadar doğrudur. Bu müteşebbislerin iştirak
leri için hiçbir kayıt bulunmamakla beraber 
hakikat anlaşıldığı halde birtakım hilafı haki
kat malûmatın bu kürsüye getirilmesi karşısın
da teessür duymamak elde değildir. Bu hâdise 
karşısında sizlere bütün bir listeyi, 1400 vatan
daşın iştirakiyle kurulmuş bulunan bu anonim 
şirketin hissedarlarının isimlerini ve mukabi
linde taahhüt ettikleri hisse miktarlarını oku
mak isterdim. Fakat uzun saatlerinizi alacak 
Onun için müsaade ederseniz bir, iki mütebariz 
rakamı söyliyeceğim ve karakteristik rakamlar 
üzerinde duracağım : 

Meselâ Adana Belediyesi 1 milyon, Ticaret 
Odası 200 bin, Akbank 200 bin lira ile. iştirak 
etmiştir. 

Bundan sonra, meselâ, Ali Adaş, Hüseyin 
Adaş 10 bin lira, 200 bin lira, (beheri 100 lira
lık hisse senetleri şeklindedir.) Çukurova mm-
takasmda bulunan bâzı köyler köy hükmi şah
siyeti namına iştirak etmişlerdir. Büyük hisse-
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dar olarak Mersin elektrik işletmesi 400 bin 
lira ile iştirak etmiştir. 500, 100 ve 20 bin lira-

l lık çeşitli iştirakler vardır. Meselâ, Şevket 
Ekis 4 bin, Sabri Ekis 2 bin, Ekmekçi İhsan 
5 bin. Bunun gibi.. Bundan başka büyük his
sedar olarak bâzı kooperatifler vardır. Onların 
daha yüksek rakamlarla iştirakleri mevcuttur, 

i meselâ Pamuk Tarım Kooperatifi ve saire gibi. 
Arzettiğim gibi büyük iştirakler bankalarındır, 
ondan sonra şahıslar, köyler ve diğer işletmeler 
gelmektedir. 1 

HÂŞlM TATLIOĞLU (Yozgad) — 700 bin 
var mı, Ömer Başeğmez? 

BAYINDIRLIK VEKÎLÎ KEMAL ZEYTÎN-
OĞLU (Devamla) — Şimdi Refik Şevket İnce 
arkadaşımın üzerinde durduğu bir suale arzı ce-

I vap edeyim. 
Bir defa asıl arazinin su altında kalması 

1956 da vukua gelecektir. Biz bütün istimlâk 
muamelesini bitirmiş bulunyoruz, paralarını 
vermek gayet kolaydır. Fakat derhal bunların 
paralarını verip geçip gitmeyi muvafık görmedik, 
çünkü bundan evvel yapılan inşaattan aldığımız 
bir takım tecrübelerimiz vardır, parayı köylünün 
eline vermekten iyi bir netice alınamıyacktır, 
çünkü bu para ile köylü civardan arazi alamıya-
caktır ve esasen bu arazilerini de henüz terket-
miş değillerdir, bir müddet daha kullanabilecek
lerdir, bütün bu vaziyetleri nazarı dikkate alarak 
yarın bu baraj yüzünden şöyle perişan olduk, 
böyle perişan olduk dedirtmemek için o zamana 
kadar paralarını muhafaza ederek Hükümet eliyle 
yeniden yuvalarını köy olarak, nahiye olarak teş
kil etmek cihetini düşündük, istimlâk muame
lâtı bitmiştir. İskân hususu için de bakanlık
lar arası bir komisyon kurulmuş olup çalışmala
rına başlamış bulunmaktadır. 

Yine Cezmi Türk arkadaşım diyor ki; «Hü
kümet tamamen kendi imkânlariyle yapıyor, fa
kat onlara imtiyaz veriyor; mülkiyet veriyor.» 
değil arkadaşlar. Şirketin 16 milyonunun 14 mil
yonu inşaatta, iki milyonu da işletmede kullanıla
caktır. Biz iki milyon lirayı işletme sermayesi 
olarak muhafaza ettiriyoruz. Bu kanun kabul 
edilir edilmez yarından itibaren bu 14 milyonu 
inşaatta kullanmaya başlıyacağız yani Şirkette 
inşaata kendi sermayesiyle iştirak etmektedir. 

İRFAN AKSU ((İsparta) — Bir sual. 
ı RE lS — Buyurun. 
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İRFAN AKSU (İsparta) — Türkiye'de yeni

den kurulan Hidro - elektrik santrallerinin işlet
me şekilleri henüz taayyün etmemiş bulunduğuna 
göre bunların hepsi için bir kanun getirip işlet
me şekillerini tesbit etmek daha muvafık olmaz 
mıydı? Bir de 1953 te toplanan enerji kongresi 
'raporumda, bugünikü ım'evcut mevzuat-a göre, 
Hükümetin, fiyatları kontrol edemiyeceğinden 
bu hususta yeniden bir kanun tedvin edilmesi 
lüzumundan bahsedilmektedir. Hatırımda kal
dığına göre ifade ediyorum. Çünkü 1580 sayılı 
Kanun (kontrol ve murakabe hakkıma belediye
lere de ve-rmektedir. Halbuki Zatı âliniz Hükü
metin fiyatların tesbit .edeceğinden .bahsettiniz 
Bakanlığa ait Elektrik Etüd İdaresi ile Sular 
Reisliğinin de bu enerji kongresinde mümessil
leri (bulunduğuna göre yani bu idareler de bu 
komisyonda dâhil olduğuna göre tezada düşül
müş olmuyormu? Bunlarım hangisi doğrudur?.. 

BAYINDIRLIK VEKİLİ KEMAL ZEYTÎN-
OĞLU (Eskişehir) — #611 sayılı Kanun, Bayın
dırlık Bakanlığını! fiyatların 'murakabesine salâ-
hiyettar kılmaktadır. Bu kanaldan olduğu gibi, 
aktedilen imtiyaz mukavelesi de fiyatlar husu
sunda birtakım takyitler yapmıştır. Meselâ mu
kavelenin (bir maddesi Tarife Komisyonu; tari
fenin tesbitinde başlıca «aşağıdaki unsurları na
zarı itibara <alnr der... 

1. İşletme, Bakımı ve İdare masrafları (Bu 
masraflarda ortaıkhk tuitumlu ve müdebbir işlet
meci gibi hareket edecektir.) 

2. Tesislerin amortismanı, 
3. 'Tecdit akçesi, 
'4. Barajın enerjiye düşen hissesinin itfası 

için imtiyaz sahibinin ödemesi gerekli Kw. saat 
'başıma su hakkı, 

6. Şirketin ödemeye mecbur olduğu vergi
ler, 

16. Hisse sahiplerime münasip bir ıtemıe'ttü 
/tevzii için makul bir kâr. 

Görüyorsunuz ki bu hadler dairesinde ve 
takyidi hükümler alfanda bütün bu unsurları 
nazarı itibara almak suretiyle hesap .edilecektir. 
V.e yine bir madde ile 'şayet bu maliyetler sebep
siz yükseltirse ve bu •esaslara bu hükümlere 
riayet edilmezse mukavelenin feshi yani imtiyaz 
batkınım geri alınması da mümkündür. 

Diğer buyurduğunuz husus için enerji kong
resinin tesbit ettiği .esaslar dairesinde bir kanun 
»tasarısı hazıırlamış bulunmaktayız. Fakat Mecli-
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I sin bu devresinde yetişeceğini tahmin etmiyo

rum. 
KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Serma

yenin teşekkülü serbest teşebbüse bırakıılmıştiır. 
Hisse senetleri serbest olarak satışa .arz edilmiş 
midir? 

BAYINDIRLIK VEKİLİ KEMAL ZEYTİN-
OĞLU (Devamla) — İlânı yapılmıştır, serbest 
olarak satışa arz edilmiştir, istiyen vatandaş al
mıştır. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — O halde 
.mesele yok. İstiyen' imkânına göre 700 bin de 
koyabilir, 7 milyon da. 

REİS — Başka söz istiyen yoktur. 
Maddelere geçilmesini reylerinize arz ediyo

rum. 
ıKabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edil

miştir. 
İvedilik teklifi vardiîr. İvedilikle görüşülme

sini kabul edenler.,., Etmiyenler.,.. Kabul edilmiş
tir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çukurova 
Elektrik Türk Anonim Ortaklığı arasında Sey
han Barajı Hidro - elektrik tesislerinin devrine 

I mütaallik olarak akdedilen mukavelenin tas-
I diki hakkında Kanun 

MADDE 1. — Türkiye Cumfhuıiiyeti Hükü
meti ile Çulkuroiva Elektrik Türk Anonim Or
taklığı arasında Seyhan Barajı Hidro - elektrik 
tesislerinin devrine mütaallik olarak 23 . XII. 
1953 tarihinde akdedilmiş olan ekli Mukavele 
fcaüsklük edıilmcştir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Çukur-ov-a Elektrik Türk Ano
nim Ortaklığından bu mukavele mucibince her 
yıl alınacak inşaat masrafı karşılığı oltan meb
lâğ Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğüne yar
dım olarak verilmek üzere bdr taraftan eard 
yıl bütçesine irat ve Maliye Vekâleti Bütçesi
nin ilgili faslına tahsisat kaydedilir. 

Baraj işletme masrafları karşılığı olan meb
lâğ ilse Hazine adıma doğrudan doğruya Devlet 
Su İşleri Umum Müdürlüğüne ödenir. 

REİS — Madde hakkında söz dstüyen yok. 
Reyi'zine arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-

I yenler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 3. — Tesislerin Çukurova Elektrik | 

Türk Anonim Ortaklığına devrini mütaakıp ya
pılacak sermaye tezyidi dolayısiyle çıkarılacak 
hisse senetleri, sermayesine maıhsuhen Etibanka 
devredilir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kaibul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — 1953 Malî yılında Çu
kurova Elektrik Türk Anonim Ortaklığından 
alınacak melblâğ 1953 Bütçesine gelir ve Bayın
dırlık Vıekâleti Bütçesinin ilgili faslına talhisilsat 
kaydolunur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Reyinize arz ediyorum. Kabul eldenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun neşri tarihinde 
meriyete girer. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Kaibul edenler... Etmiyenler... Kahul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun hükümlerini icra
ya Bayındırlık ve Maliye vekilleri memurdur. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul 'edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oyunuza arz ediyorum. 

3. — Limanlar inşa kanunu lâyihası ve Ba
yındırlık ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/700) [1] 

RElS — Komisyon raporunda öncelik tekli
fi vardır, öncelik teklifini reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kaibul. 

Tümü üzerinde söz istiyen yok. Maddelere 
'geçilmesini kabul edenler... Etmiyenler... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi de teklif edilmekte
dir. İvedilikle görüşülm'esini reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kaibul edilmiştir. 

Limanlar İnşaatı hakkında Kanun 

MADDE 1. — Yurt kıyılarındaki şehir ve 
kasabalarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere, 
iskele, rıhtım, mendirek, barınak ve limanlar I 
inşaatı ile tesisat, teçhizat ve onarımlarının, 

[1] 62 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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buralarda ve kıyılarımızın icalbeden mahalle
rinde tarama ameliyatının ve /bunlara ait etüd 
ve projelerin yaptırılması ve bu işlere lüzumlu 
makine ve vasıta satmalınması, bakım ve ona
rımları ve buna müteferri depo ve atelyelerin 
kurulması ve işletilmesi ve diğer her türlü gi
derler için yıllık ödeme miktarı (30) milyon 
lirayı geçmemek üzere (300) milyon liraya ka-« 
dar gelecek yıllara geçici taahhütlere girişmeye 
Bayındırlık Vekili ve faizleri ile birlikte bu-
m'eiMâğın % 50 sini geçmemek üzere 'bono çı
karmaya Maliye Vekili salahiyetlidir. Bu suret
le girişilecek taahhütler karşılığı her yıl büt
çe kanunlarına bağlı cetvellerin Bayındırlık 
Vekâleti kısımlarında bu maksatla açılacak bö
lümlere konur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Reylerinize arz ediyorum. Kaibul edenler... Et
miyenler... Kaibul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bininci maddede sayılan işler 
ve bunların inşa sıraları İcra Vekilleri Heye
tince kararlaştırılır. 

REİS — Madde hakkında söz is'tüyen yok. 
Reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
'miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun mevzuunu teşkil) 
eden iş ve hizmetleri, avans teminatına ait hü* 
kümler mahfuz kalmak suretiyle 1050 sayılı 
Muhasebei Umumiye Kanununun 83 ncü 'madde
sinin (Ih) fıkrası ile 2490 sayılı Kanunla ek ve 
tadillerine tâbi olmamak ve 1050 sayılı Muha
sebei Umumiye Kanununun 135 noi maddesin
deki nispet % 50 ye çıkarılmak şartiyle toplu 
ve kısımlar halinde tanınmış, yerli veya yaban^ 
cı uzman firmalar arasından muvafık görüle
rek seçilecek 'birine veya birkaçına pazarlıkla 
yaptırtmaya Bayındırlık Vekili salahiyetlidir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Reylerinize arz ediyorum. KaJbul edenler... Et
miyenler... Ka'bul edilmiştir. 

MADDE 4. — Yaptırılan tesislerin inşaları 
tamamlandıkça ilgisine göre ve İcra Vekilleri 
Heyetince kararlaştırılacak esaslar dairesinde 
işletme teşekküllerine, özel idare veya beledi
yelere devrolunur. 

REİS — Himmet ölçmen. 
BAYINDIRLIK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — Komisyon adı-
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ha söz alıyorum, efendim. Burada bir daktilo hata
sı var. «Yaptırılan tesislerin» değil, «yaptırılan 
tesisler» olacaktır. 

REİS — Bu tashih ile maddeyi reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Mevcut ve hususi kanunları 
ile inşa edilmekte olanlarla işbu kanun gereğin
ce ele alınacak tesislerin bakım ve iyi halde 
bulundurulmaları bunları işleten teşekküllere 
aittir. 

Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı 
ile iktisadi Devlet Teşekküllerine ait olanların 
esaslı tamirleri kendilerine aittir. Belediye ve 
mahallî idarelere ait olanların esaslı tamirleri 
Bayındırlık Vekâletince yapılır. Tamirleri Ba
yındırlık Vekâletince yaptırılacak tesisleri işle
ten teşekküller devredilmiş ve devredilecek tesi
sin devrinden sonra yapılacak esaslı tamir kar
şılığı olarak her yılın garisâfi idarından % 10 
nispetinde bir meblâğı Hazineye yatırmaya mec
burdurlar. 

REİS — Komisyon, buyurun. 
BAYINDIRLIK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — Efendim «iş
bu» yerine «bu» olacak ve ikinci fıkranın ye
dinci satırındaki «tesisin» kelimesi de «tesisle
rin» olacaktır, bu şekilde tashihini rica ederim. 

REİS — Bu tashihle maddeyi reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde tashihli şekli ile kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Yapılacak tesisleri devralacak 
belediye, özel idare, köy hükmi şahsiyeti ve İk
tisadi D«vlet Teşekkülleri ile Denizcilik Ban
kası ve işletmelerine ait arazi ve arsalarla taş, 
kum ve çakıl ocaklarını tesislerin inşası sıra
sında muvakkaten Bayındırlık Vekâleti bedel
siz olarak işgal eder. 

' İşletmesi kendilerine devredilecek daire ve 
müesseselere ait arazi ve diğer gayrimenkulle-
rin istimlâki halinde istimlâk bedeli ödenmez. 
Devirden önce ödenmiş ise devir sırasında geri 
alınır. Muvakkat işgallerde özel idare, belediye 
ve köy hükmi şahsiyetine resim, hare ve ücret 
namı ile bir şey verilmez. Bu kanuna göre ya
pılacak işgal ve istimlâk işlerinde merciince 
takdir edilen bedele vâki itiraz işi durdurmaz. 
Ancak itiraz, takdir edilen bedele yapılmış olup, 
hak sahibi bedeli almaz veya birden fazla kişi-
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1 lere ait olur veya hak sahibi bulunamazsa tak

dir edilen bedelin tutarı % 20 fazlasiyle millî 
bir bankaya yatırılır. 

REİS — Komisyon, buyurun. 
BAYINDIRLIK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — (Diğer gayri-
menkullerinin) yerine (diğer gayrimenkulle-
rin) olarak tashihini, (bedelin tutarının) yeri
ne, (bedelin tutarı) denilmesini diğer taraftan 
(fazla kişilere ait veya) yerine (fazla kişilere 
ait olur veya) şeklinde tashihini rica ediyorum. 

REİS — Maddeyi bu tashihler veçhile oyunuza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 MADDE 7. — Bu kanunla yapılacak işler 
için lüzumlu makine ve aletlerle her türlü in
şaat malzemesi şantiye sahası içinde veya dı
şında olup şantiyeye, Denizcilik Bankası, İkti
sadi Devlet Teşekkülleri, özel idare ve belediye
lere ait bulunan tesilerden faydalanılarak sa
hile çıkarıldığı veya yüklendiği takdirde bun
lardan liman, iskele, rıhtım, resim ve ücretleriy
le belediye, özel idare ve köy hükmi şahsiyeti
ne ait vergi, resim, hare ve ücretler alınmaz. 

REİS — Komisyon. 
BAYINDIRLIK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — Sondan ikinci 
satırdaki (şahsiyetince) kelimesinin (şahsiyeti
ne ait) şeklinde tashihini rica ediyorum. 

REİS — Maddeyi bu tashihle birlikte oyu
nuza arz ediyorum. Kabul edenler.... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Hakiki ve hükmi şahıslara ait 
olup inşaata başlama sırasında henüz çıkarıl
mamış bulunan gemi enkaz ve eşyası hakkında 
618 sayılı Limanlar Kanununun 7 nci maddesini 
tadil eden 2829 sayılı Kanun mucibince mua
mele yapılır. Ancak adı geçen kanunla limatı 
idareleri ve Ulaştırma Vekâletine verilmiş olan 
salâhiyetler Ulaştırma ve Maliye vekaletleriyle 
mutabık kalınarak Bayındırlık Vekâleti tara
fından kullanılır. 

REÎS — Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — 5414 sayılı Kanun meriyetten 
kaldırılmıştır. Mezkûr kanuna göre girişilmiş 
taahhütler bu kanun hükümleri dâiresinde ta-

I marnlanır. 
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REÎS — Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

REÎS — Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Bu kanun hükümlerini ic
raya îora Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

REÎS — Tasarı açık oyunuza arzedilmiştir. 

4. —• Konya Mebusu Himmet ölçmen'in, 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği hak
kındaki kanun teklifi ile Gazianteb Mebusu Sü
leyman KuraneVin, Türkiye Mimarlar ve Mühen
disler Odaları kanunu teklifi ve Bayındırlık ve 
Adalet komisyonları raporları (2/260, 390) [1] 

REÎS — Komisyon raporunda tasarının ön
celik ve ivedilikle görüşülmesi teklif edilmekte
dir. Tasarının öncelikle görüşülmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen yok. Maddelere ge
çilmesini kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İvedilik teklifini reyinize arzediyorum. Ta
sarının ivedilikle görüşülmesini kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
Kanunu 

I. Odalar Birliği 
MADDE 1. — Türkiye hudutları içinde m es 

lek ve sanatlarını icraya kanunen salahiyet
li olup da meslekî faaliyette bulunan bütün si
vil ve askerî yüksek mühendis, yüksek mimar, 
mühendis ve mimarları, teşkilâtı içinde toplı-
yan hükmi şahsiyeti haiz (Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliği) kurulmuştur. 

Birliğin merkezi Ankara'dadır. 
REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 

Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Âmme hizmetlerine yarar bir 
teşekkül olan birliğin maksat ve gayeleri şun
lardır : 

[1] 74 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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i a) Bütün mühendis ve mimarları ihtisas 

kollarına ayırmak ve her kol için lüzum gör
düğü yerde oda tesis etmek, bu suretle aynı ih
tisasa mensup meslektaşları bir odanın bünye
sinde toplamak; 

b) Âmmenin ve memleketin menfaatleri, 
i meslekin inkişafı, meslek mensuplarının hak ve 
i salâhiyetleri bakımından lüzumlu gördüğü bü

tün teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak; 
I c) Meslek ve menfaatleri ile alâkalı işlerde 

resmî makamlarla iş birliği yaparak gerekli 
yardımlarda ve tekliflerde bulunmak, meslekle 
alâkalı bilcümle mevzuatı, normları, fennî şart-

j nameleri incelemek ve bunlar hakkındaki dü-
I şünceleri alâkalılara bildirmek. 
I REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
j Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
I edilmiştir. 

j MADDE 3. — Birliğin idare uzuvları şun-
[ lardır : 
j a) Birlik umumi heyeti; 

b) Birlik idare heyeti; 
i c) Birlik umumi kâtipliği; 
i d) Yüksek haysiyet divanı. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

I edilmiştir. 

I MADDE 4. — Birlik umumi heyeti; her yıl 
odalar umumi heyetlerince odaya kayıtlı aza
nın yüzde beşi nispetinde ve üç kişiden az ol
mamak üzere seçilecek delegelerden teşekkül 
eder. 

Birliğin maksadı teşekkülüne ait kararları 
I almak, idare heyeti çalışmalarını incelemek ve 
1 direktifler vermek, hesaplarını tetkik etmek, 

gelir ve gider bütçelerini, muvakkat veya dai-
1 mî ücretli ve ücretsiz vazifelilerin tâyinini yap

mak ve ücret miktarlarını tesbit etmek, meslekî in-
j kişaf ve gerekli faaliyetler hakkında sahalar 

ve esaslar tâyin etmek, idare heyeti âzası ve 
, yedeklerini, birlik umumi kâtibini, birliğin 

haysiyet divanına vereceği âza ve yedeklerini 
ve murakıpları seçmek Umumi Heyetin vazife 

I ve salâhiyetleri meyanmdadır. 
j REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
j Maddeyi reylerinize arzediyorum. Kabul eden-
ı 1er... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Birlik idare heyeti; her oda 
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bir âza ile temsil edilmek üzere birlik umumi 
heyetince mevcut oda adedine göre seçilecek 
azalardan terekkübeder. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reylerinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Birlik idare heyetinin vazife
leri : 

Umumi heyetçe alınacak kararları tatbik et
mek, odaların çalışmalarını kontrol ve teshil 
etmek, bu kanunla tanınan hak ve salâhiyetle
rin iyi bir şekilde kullanılmasını sağlamak ve 
birliği dâhilde ve hariçte temsil etmek. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reylerinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Birinci tasarıya oy vermiyen arkadaşların 
oy vermelerini rica ediyorum. 

MADDE 7. — Birlik umumi kâtibinin vazi
fesi, birlik muamelâtını ve idare heyeti işleri
ni muntazam bir şekilde yürütmekten ibarettir. 

Umumi kâtip idare heyetinin tabiî âzasıdır. 
REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 

Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Yüksek Haysiyet Divanı : 
a) Bayındırlık Vekâleti Bayındırlık Mecli

since seçilecek bir temsilci, 
b) Temyiz Mahkemesi Umumi Heyetince 

seçilecek bir temsilci, 
c) Devlet Şûrası Umumi Heyetince seçile

cek bir temsilci, 
d) Odalar birliği umumi heyetince setçile-

cek iki temsilcinin iştiraki ile teşekkül eder. 
REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 

Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Yüksek Haysiyet Divanına 
seçilen asıl ve yedek azanın müddeti iki yıldır. 
Müddeti dolanlar yeniden seçilebilir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Yüksek Haysiyet Divanı mü-
rettep adedi ile içtima eder ve ekseriyettle ka
rar verir. Yüksek Haysiyet Divanı oda haysi-

1.1954 O : 1 
yet divanı karariyle vâki itirazları evrak üzerin-

| den tetkik ve esbabı mucibe beyanı ile tasdik 
eder veya bozar ve dosyayı alâkalı odaya iade 
eder. 

Oda haysiyet divanı kararında ısrar etttiği 
takdirde nihâi karar Yüksek Haysiyet Divanı
na aittir. 

Yüksek Haysiyet Divanının verdiği nihai 
karar katî olup aleyhine hiçbir mercie başvu
rulamaz. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok; 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Birinci tasarının oylama muamelesi bitmiş
tir. 

MADDE 11. — Bayındırlık Vekâleti lüzumu 
halinde Yüksek Haysiyet Divanım topantıya 

j çağırır ve divanca alman kararları alâkalılara 
i tebliğ ve infaz eder. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yoktur. 
' Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden-. 
I 1er... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Birliğin gelirleri şunlardır: 
a) Odaların tahakkuk eden yıllık gelirle-

; rinin yüzde yirmisi; 
b) Odalarca yapılacak fevkalâde yardım

lar; 
c) Neşriyat gelirleri; 

ı d) Yardım ve bağışlar; 
e) Sair müteferrik gelirler. 
REİS — Madde hakkında söz istiyen yoktur. 

Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden-
, 1er... Etmiyenler... Kabul 'edilmiştir. 

II - Odalar 
I MADDE 13. — Lüzum görülen yerlerde Bir» 
; lik Umumi Heyeti karariyle (Türk Mühendis 
• ve Mimarları Odaları) açılabilir. 
) RElS — Madde hakkında söz istiyen yok-
I tur. Maddeyi reylerinize arz ediyorum . Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Her ihtisas şubesi için an-
I cak bir oda açılır. Odaların merkezi Birlik 
i Umumi Heyetince tâyin ve tesbit olunur, ihti

sasları ve iştigal mevzuları aynı olan mühendis 
! ve mimarlar yalnız bir odanın âzası olabilirler. 
j REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok

tur. Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

— 395 — 
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MADDE 15. — Odalarda asli âza olabilmek 

için Türkiye Cumhuriyeti tâbiiyetinde olmak 
ve Türkiye hudutları içinde meslek ve sanat
larını icraya kanunen salahiyetli bulunmak 
şarttır. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi reylerinize arz ediyorum . Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Orman ve ziraat yüksek mü
hendis ve mühendisleri de mensup bulunduk
ları cemiyetlerin umumi heyetleri kararı ile 
oda kurarak birliğe dâhil olurlar. 

EEİS — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Sayıları oda teşkiline müsa
it olmıyan ihtisas mensupları Birlik Umumi 
Heyeti kararı ile ihtisaslarına göre en yakın 
odaya ithal olunur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi reylerinize arz ediyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 18. —• Her oda kendi umumi heyeti 
kararı ile tâyin ve tesbit olunacak yerlerde şu
beler açabilir ve mümessillikler ihdas edebilir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Odalar bu kanunun 2 nci 
maddesinin (b) bendinde yazılı maksat ve gaye
lerden başka Birlik Umumi heyetince kararlaş
tırılan işlerden yalnız odalarını alâkalandıran 
kısımlar ile vazifelidirler. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yoktur. 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Odaların idare uzuvları şun
lardır : 

a)' Oda Umumi Heyeti; . 
fo) Oda Îdare Heyeti; 
c) Oda Haysiyet Divanı. 
REÎS — Madde hakkında söz istiyen yoktur. 

Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Oda Umumi Heyeti, odaya 
kayıtlı asli azalardan teşekkül eder. 

REÎS r— Madde hakkında söz istiyen. yok. 
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I Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler ... 

Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Oda Umumi Heyetinin vazi
feleri : 

a) Odaların maksadı teşekkülüne ait karar
lan almak, idare heyeti çalışmalarını incelemek 
ve direktifler vermek, hesaplarını tetkik ve büt
çesini yapmak; 

b) îdare heyeti, haysiyet divanı âza ve ye
dekleri ile murakıplarını seçmek; 

c) Birlik Umumi Heyetine gidecek asıl ve 
yedek delegeleri seçmek. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Oda îdare Heyeti, Oda Umu
mi Heyetince seçilen 5 veya 7 kişiden teşekkül 
eder. 

îdare Heyeti aralarında bir reis, bir umumi 
kâtip ve bir muhasip seçmek suretiyle vazife 
taksimi yaparlar. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — Oda îdare Heyetinin vazife
leri : 

Umuini Heyetçe alman kadarları tatbik etmek 
ve bu kanunla tanınan hak ve salâhiyetleri iyi bir 
şekilde kullanmak ve oda ile birlik arasındaki 
irtibat ve iş birliğini sağlamak. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

îkinci tasarı için oylannı kullanmıyanlar, lüt
fen reylerini kullansınlar. 

MADDE 25. — Oda haysiyet divanı, oda 
umumi heyetince iki sene müddetle seçilen beş 
kişiden teşekkül eder. 

Oda haysiyet divanı mürettep adedi ile işti-
ma ve ekseriyetle karar verir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reyinize arzeriyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 26. — Odalara kayıtlı meslek men
suplarından bu kanuna aykırı hareketleri görü
lenlerle, meslekle alâkalı işlerde gerek kasden 

I ve gerekse ihmal göstermek suretiyle zarara 
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sebebiyet veren veya akdettiği mukavelelere ri- , 
ayet etmiyen veyahut meslek şeref ve haysiye
tini muhil durumları tesbit olunanlara kayıtlı 
bulundukları oda haysiyet divanınca aşağıda 
yazılı inzibati cezalar verilir : 

a) Yazılı ihtar; 
b) 25 liradan 100 liraya kadar para ce-

I zası; 
I c) 100 liradan 1 000 liraya kadar para ce-
I zası; 
I ç) 15 günden 6 aya kadar serbest sanat 
I icrasından meni; 
I d) Odadan ihraç. 
I Bu cezaların verilmesinde sıra gözetilmez an-
I cak selbep teşkil eden hâdisenin mahiyet ve ne- l 
I ticelerine göre bu cezalardan biri tatbik olunur. 
I REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
I Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
I Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I MADDE 27. — Haysiyet divanları tarafm-
I dan verilen yazılı ihtar ve 100 liraya kadar pa-
I ra cezaları katî olup hiçbir mercie itiraz oluna-
I maz. Ancak 26 ncı maddenin (c, ç, d) bentle-
I rinde yazılı cezalara karşı tebliğ tarihinden iti-
I baren 15 gün içinde ve oda idare heyeti yoliyle 
I Yüksek Haysiyet Divanına itiraz olunabilece-
I ği gibi, bu cezalar Yüksek Haysiyet Divanının 
I tasdikından geçirilmedikçe de tatbik olunamaz. 
I REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
I Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
I Etmiyenler... Kajbıul edilmiştir. 

f MADDE 28. — Serbest olsun, memur veya 
I asker bulunsun muvakkaten sanat icrasından 
I menedilen azalar hiçbir suretle serbest sahada 
I meslekî faaliyette bulunamazlar. Bunlar hak-
I kında verilen kararlar alâkalılarca bilinmek 
I üzere Bayındırlık Vekâletince münasip görüle-
I cek yollarla ilân olunur ve' tatbiki ciheti sağla-
I nır. Sanat icrasından men müddetince memur ve 
I asker azaların memuriyeti ile alâkalı vazifele-
I rine halel gelmez. Bunların meslekî bakımdan 
I kusur ve suçları bu kanun hükümlerine tâbidir. 
I REİS — İkinci tasarının oylama muamelesi 
I bitmiştir. ! ! 

I Maddeyi reylerinize arzediyorum. Kabul 
I edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

I MADDE 29. — Muvakkaten sanat icrasm-
I dan menolunanlar sanatlarını icraya devam I 
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ederlerse cezaları bir misli daha artırılır. 

REİS — Maddeyi reylerinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 30. — Her türlü oda aidatı ile di
ğer para cezalarını tebliğ gününden itibaren otuz 
gün içinde mensup oldukları odaya ödemiyenler 
hakkında İcra ve İflâs Kanunu hükümlerine göre 
takibat yapılır. 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum: 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 31. — Odalardan ihraç kararı ancak 
umumi hükümlere göre medeni haklarını kaybet
miş olanlar veya meslek camiasından uzaklaştırıl
malarında mutlak zaruret görülenler hakkında 
verilebilir. 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum: 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 32. — Odaların gelirleri : 
a) Âza kaydiyleri; 
b) Âza yıllık aidatı; 
e) Âzanm o yıl içinde kazancının Gelir Ver

gisine matrah olan kısmının binde beşi; 
ç) Hizmet karşılığı alman ücretler; 
d) Vesika ücretleri; 
e) Neşriyat hasılatı; 
f) Bağış ve yardımlar; 
g) Para cezaları; 
h) İştiraklerden mütevellit kârlar; 
i) Meslekî müsabakalarda derece ve mansi

yon alanlarla jüriye âza seçilenlerin alacakları 
paraların yüzde beşleri; 

k) Müteferrik gelirler. 
REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum: 

Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

III - Umumi hükümler 
MADDE 33. — Türkiye'de mühendislik ve 

mimarlık meslekleri mensupları mesleklerinin 
icrasını iktiza ettiren işlerle meşgul olabilmeleri 
ve meslekî tedrisat yapabilmeleri için ihtisasına 
uygun bir odaya kaydolmak ve âzalık vasfını mu
hafaza etmek mecburiyetindedirler. 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum: 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

— 3 9 7 -
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MADDE 34. — Yabancı mütaahhitler veya 

yabancı firmalar : 
Türkiye'de Devlet daireleri ile resmî ve hu

susi bilûmum müessese ve şahıslara karşı re'sen 
veya yerli firmalarla müştereken taahhüt ettik
leri mühendislik veya mimarlık ile alâkalı işlerde 
yalnız bu işlere münhasır kalmak üzere yabancı 
mütehassıs çalıştırabilirler. 

HİKMET FIRAT (Malatya) — Efendim, 
bu meslek mensuplarını menfaatlerini koruma ba
kımından teşkil edilen bir birlik tasarısında ya
bancı sanatkârların işleme hakkının sıkıştırılması 
yerinde değildir. Esasen bu tasarıyı teklif eden 
arkadaşımız böyle bir mevzuu ortaya atmış da de
ğildir. Ama komisyonlardan geçerken, yabancı 
işçilerin Türkiye dâhilinde iş görmeleri bu tasa
rı ile kabul edildiği takdirde, yabancı mütaahhit
ler bu işler için mütehassıs getireceklerdir, buna 
kimse mâni olamıyacaktır. Ama, girerken sahi
binden izin alarak girerse iyi olur. Fakat tasarı 
bu şekilde kabul edilirse izne hacet kalmadan gi
receklerdir. Taahhüde girmiş olan şahıslar ken
di mimar ve mühendislerini taahhüt ettikleri iş
lerde seıribestçe istihdam edebileceklerdir. Bina-
ıenıaleyh artık, icra Vekillileri Heyeti kararı 
veya her hangi bir şekilde Hükümet müsaadesi 
kendiliğinden ortadan kalkıyor. 

Onun için benim istirhamım odur ki, bunları 
müzakere etmiyelim, bu madde zaittir, esas tek
lifte de yoktur. Bu tasarının sözcülüğünü kabul 
eden kendisine hürmet ettiğim Mühendis Himmet 
ölçmen'in teklifini bizzat okudum, böyle bir şey 
yoktur. Ama şimdi bu mevzuun müdafaasını ka
bul etmiştir. Fikirlerindeki tebeddülatı burada 
beyan ederlerse aydınlanmış oluruz. 

Ne olursa olsun, sarih olarak fikrimi arz edi
yorum. Bu yolları, bu kapıları açmayalım. 

RE IS — Takrir var, okuyoruz efendim. 

Başkanlığa 
34 ncü maddenin aşağıda yazılı şekilde kabu

lünü arzeylerim. 
Gazianteb 

Süleyman Kuranel 

Madde 34. — Yabancı mütaahhitler veya ya
bancı müesseseler Türkiye'de Devlet daireleriyle 
resmî ve hsuusi bilûmum müessese ve şahıslara 
karşı res'sen veya yerli müesseselerle müştereken 
taahhüt ettikleri mühendislik veya mimarlık ile 
alâkalı işlerde yalnız bu işe münhasır kalması ve 

Odalar Birliğinin mütalâasını almak ve Bayın
dırlık Vekâletinin tasvibinden geçmek şartiyle 
yabancı mütehassıs çalıştırabilirler. 

RElS — Bir takrir daha vardır, lokuftuyoraum. 

Yüksek R,eisliğe 
34 ncü (maddenin ilk fıkrasındaki (firmalar) 

tâbirinin (müessese) olarak 'değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

(Balıkesir (Mebusu 
Vacid Asena 

REİS — Süleyman Kuranell .bir «özünüz var 
mu? 

SÜLEYMAN KURANEL (Gazianteb) — 
Efendim, bizim /teklifimizde hakikaten ıböyle ha
riçten .gelecek mütahassıslara yer yoktur. Faikat 
komisyonlarda bu şekilcle mütalâa edildiği için, 
ıtalbiî olarak fikrimizi müdafaa ettikse de kafbul 
lettiremedik. Ben de Hikmet Fııraıt ankadaşımı-
zıın fikrine iştirak ediyorum, her hangi bir kay
da tâbi tutmadan getirtmek doğru olmaz. Çün
kü bir defa 'bu kapıyı açtıktan sonra 'bunun1 ne
reye varacağı kesltirileımez. 

Bu itibarla bir önerge verdim, yüksek huzu
rumuzda okundu, kalbulünü rica ederim. 

RElS — 'Takrir 'hakkımda Adalet Komisyo
nunun fikri nedir? 

ADALET KOMİSYONU ADINA ŞEMÎ ER
GİN (Manisa) — iştirak ediyoruz. Firmalar ye
rine müesseier tâbirimi de kalbul ediyoruz. 

REİS — önergeyi madde olarak okuıtuyo-
rum : 

MADDE '34. — Ya'baınoı mütaaklıitler veya 
yabandı müesseseler Türkiye'de Devlet dairele
riyle resmî ve 'hususi bilûmum (müessese ve şa-
IhMana karşı re 'sen veya yerli müesseıseleırılte (müş
tereken taahhüt ettikleri mühendislik veya mi
marlık ile alâkalı işlerde yalnız bu işe munıhasır 
kalması ve Odalar Birliğinin mütalâasını almak 
ve Bayındıırılık Vekâletinin tasvibinden geçmek 
ışerltiyie yalbancı mütahassus çalıştırabilirler. 

REİB — Takrir ile teklif .edilen bu ımadde-
min dikkate alımmasıınıı reylerinize arz ediyorum. 
Kalbul edenler... Kalbul etmiyenler..,. Kabul edil
miştir. Dikkaıt'e alınanı bu takrire Adalet Komis
yonu aynen iştirak ediyor ımu? 

ADALET KOMİSYONU ADINA SEMİ ER-
OUN (Manisa) — Evet. 
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REÎS —- Komisyon filhaıl iştirak etmiş oldu

ğu için, madde olarak ve maddede okunduğu 
üzere firmalar yerine müesseseler tâbiri konul
mak şartiyle kabulünü reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 3ö. — 34 »ncü maddede yazılı hu
suslardan gayrı işlerde yabancı yüksek .mü
hendis, yüksek mimar, mühendis ve mimar kul
lanılabilmesi odalar birliği «idare heyetinin (tııii-
•talâası üzerine Ha yun dirlik Vekâletince 'karar 
verilmesine bağlıdır. Yalnız Devlet daireleri ile 

resmî ve hususi müessese ve şahıslar ıtarafııı-
dan istisari vazifelerle getirilen ve teknik ted
risat için pelonler 'bu 'kayda tâbi diğeldirlcr. 
Hıınlar da ancak getirildikleri iş mevzuu dâhi
linde kalarak bunların haricinde meslekî faali
yette bulunamazlar. 

RElS - Maddeyi kaibul edenler... Kabul et-
nıiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE .%. — 34 ve 35 nei maddeler ge
reğince gelen yabancı meslek mensupları Tür
kiye'de bir aydan fazla kaldıkları takdirde ih
tisaslarına en yakın odaya müracaatla geçici 
âza olarak kaydolunurlar. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 37. — Yüksek mühendis, yüksek 
mimar, mühendis ve mimarlar kanunen kendi
lerine verilmiş olan unvandan başka her hangi 
bir unvan kullanamazlar. 

KEÎS — Kabul edenler... Kabul etmiyenlcr... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 38. — Bu kanunun 33 ncü madde
sinde yazılı vecibeleri yerine getirmiyen yük
sek mühendis, yüksek mimar, mühendis ve mi
marlar Türkiye'de meslekî faaliyetten menedi-
lirler. 

REİS — Söz istiyen? Buyurun. 
SÜLEYMAN KUItANEL (Gazianteb) — 

(33 ve 34 ncü maddelerinde) olacaktı, 34 ncü 
madde unutulmuştur. 

REÎS — 33 ve 34 ncü maddelerinde şekliyle 
maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 39. — Bu kanun hükümleri müte-
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I şebbis heyetlerce ihzar ve birlik umumi heye

tince tasvip edilecek bir talimatname ile tatbik 
olunur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1. — Türkiye'de 
mevcut bilûmum yüksek mühendis, yüksek mi
mar, mühendis ve mimarlar bu kanunun neşrin
den itibaren iki ay içinde Bayındırlık Vekâle
tinden alacakları birer beyannameyi doldurarak 
bulundukları yer bayındırlık müdürlüklerine 
veya doğrudan doğruya Bayındırlık Vekâletine 
vermeye mecburdurlar. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

I MUVAKKAT MADDE 2. - 15u kanunun 
I neşri tarihinden itibart-n bir ay içinde Bayın

dırlık Vekâletinin teşebbüsü ile mezkûr tarih
te faaliyet halinde bulunan meslekî birliklerce 
gönderilecek ikişer temsilci ile Bayındırlık Ve
kâletinin tâyin edeceği beş temsilciden müte
şekkil müteşebbis' heyet Bayındırlık Vekâletin-

I de toplanır. Kanunun neşrinden itibaren üç 
• ay içinde Odalar Birliği Talimatnamesiylc ku-
i rulacak odaların hazırlıklarını ve ilk umumi 

heyet toplantısı için lüzumlu diğer bilûmum 
j hazırlıkları tamamlar ve ilân eder. Kanunun 
ı neşrinden itibaren altı ay içinde o tarihte faa

liyette bulunan birlikler umumi heyetlerini 
I topliyarak üç kişiden az olmamak üzere kayıt

lı âzalarının yüzde beşi nispetinde delegelerini 
seçer, bunların isim ve adreslerini Bayındırlık 
Vekâletine bildirir. Vekâletçe bir ay içinde 
birliklerce seçilen delegelere yazılı d a veliye 

| gönderilerek toplantıya davet olunur. Topla-
I nan bu heyet Türk Mühendis ve Mimarlar Oda

ları Birliğinin birinci umumi heyetini teşkil 
ı eder. 

Umumi heyet toplantısını idare etmek 
! üzere bir reis, iki roisvc-kili. dört de kâtip se

çer. Bu heyet kararlarını ekseriyetle verir. 
Yalnız talimatnameye ait kararlarda üçte iki-

I si ekseriyet aranır. 
| REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok-
j tur. Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka-
I bul edilmiştir. 
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MUVAKKAT MADDE 3. — Birinci odalar j 

birliği umumi heyetinin vazifeleri : 
a.,ı Müteşebbis heyet taraf ından hazırlan-

ım.ş bulunan odalar birliği ta l imatnamesini 
müzakere ve kabul etmek, 

b) Kurulması icabeden ve müteşebbis he
yet taraf ından hazırlanmış olan odaları tesbit 
etmek ve oda teşkili mümkün olmıyan meslek 
mensuplarının haıuri odaya kayıt l ı olacakları
nı tetkik ve tâyin etmek. 

el Odalar InrliCn idare heyetini ve yedek- | 
lerini seçmek. i 

ç) Odalar birlimi nnıuıni kâtibini ve ıııiııa- j 
kıplarım seçmek. j 

di Yüksek Haysiyet Divanı azalarını ve 
yedeklerini seçmek. 

KKİS .Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Kabul edenler.. El miyenler.. Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDİ'] 40. Bu kanını neşri tarihinden 
itibaren meriyete girer. 

REİS - Madde hakkında söz istiyen yük
tür. .Maddeyi kabul edenler.. K;t miyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 41 — Bu kanun hükümler in i icra
ya Bayındır l ık ve Adalet vekilleri memurdur . 

REİS - Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Kabul edenler.. Etmiyenleıv. Madde kabul 
edilmiştir. 

Kanun teklifinin tümünü oylarınıza arzedi-
yorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Teklif ka
bul edilmiş ve kanuniyet kesbetnıiştir. 

Türkiye < 'umhuriyeti Hükümeti ile Tukur 
ova Elektr ik Türk Anonim Ortaklığı arasında 
Seyhan Barajı I l idm - elektrik tesislerinin dev
rine mütaallik olarak akdedilen nıuvakeleiıin 
tasdiki hakkındaki kanun lâyihasına ('Jölh 
rey verilmiştir, i'247) si kabul, (.'D ü rettir . 

Muamele tamamdır. 
Lâyiha <'2\~" uyla kanuniyet kesbetnıiştir. 
Limanlar inşaatı kanunu lâyihasına (2."iS) 

rey verilmişi ir. (2.".^, i kabuldür, ret ve çekiıı-
ser yoktur . Muamele tamamdır, lâyiha ^fiS) 
reyle kanuniyet kesbetnıiştir. 

Vaktin gecikmiş olması dolayısiyle.. 
M H I İ T TÜMEKKAN 'Siuob) Vakil gr 

eikmemiştir. 
R E l S 20 Ocak Cuma inimi .saat 15 | r topla

nılmak üzere Birleşime son veriyorum. 
Kapanma saati : 18,07 

5. — SUNUKLAR VE TELGRAFLAR 

İzmir l'n İşçileri Sendika Başkanı Kasını 
Seıntey. İkinci Başkanı Aziz Özalpasan ' ın : is

çilere yılbaşında ikramiye verilmesinden dola
yı teşekkürlerini bildiren telgrafı 

ı>o« 

DÜZELTİŞLER 
/ 

Bu Tutanak Dergisinin sonuna bağlı 92 S. Sayılı basnıayazıda aşağıdaki düzeltişler yapıla 
çaktır : 

Sahife Sat ır Yanlış Doğru 

7 10 tesislerinin tesisleri 
7 25 vu ve 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çukurova Elektrik Türk Anonim Ortakbğı arasında Seyhan 
Barajı Hidro - elektrik tesislerinin devrine mütaallik olarak akdedilen mukavelenin tasdiki hak

kındaki Kanuna verilen reylerin sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Âza sayısı 487 
Rey verenler 250 

Kabul edenler 247 
Reddedenler 3 
Çekiııserler 

R«ye katılaııyanlar 216 
Acık nitfbıultikJar 2 1 

AFYON KARAHİSAR 
Alklıılluh Güler 
Kemal özçoban 
Avni Tan 
Salih Torfilli 
Ahıned Yeziroğlu 
Ga/.İ YİğİtİHlŞI 

AĞRI 
Ihı I is öztürk 
<Vlul Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
llâmit Koray 
İsmet Olfraç. 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhaltin Benli 
("lıııcr Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Haindi Bulgurlu 
Osman Şevki Gicekdağ 
Kaniiz Krcn 
Muhlis Ete 
Abdullah Gedikoğlu 
llânıid Şevket ince 
Keyfi Kurt bek 
Talât Vasfı öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazif i Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 
Akif Sarıoğlu 
Ahmet Tekelioğlu 

[Kabul edenler] 
AYDIN I BURSA 

Namık («edik 
Nail Gcveci 
Şevki Hasırcı 
Ktcııı Menderes 
A. Baki Ökdenı 

BALIKESİR 
Yacid Asena 
lOsat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlıı 
Müfit »kuyumcu 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya I'civan 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
'S"îliıılııı ('resin 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhaltin İnan 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayı oğlu 
Mahmut Güçbilmez 
ihsan Gülez 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 

Selim llntfip Kıııcç 
Agâh E rozan 
Hulusi Köymen 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Nihat lyriboz 
Emin Kalafat 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kenan Çığnıan 
Celfıl Otman 

ÇORUH 
Mecit Buıııin 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Saip özer 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlıı 
Ref'ct Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Mustafa Ekinci 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 

Of nal Köprülü 
ELAZIO 

Abdullah Dcmirlag 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanuç 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Cemal oiıenç 
Şemsettin G Ünal tay 
Nah id Pekean 

ERZURUM 
Said Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Meni iş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
I lasaıı Polntkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Galip Kınoğlu 
Süleyman Kuranel 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmeıı 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Ahmet Kemal Varınca 
Halit Zarbun 
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HATAY 
Celâl Sait Siren 

İÇEL 
Halil Atalay 
Salih tnankur 
Aziz Koksal 
Şahap Tol 

İSPARTA 
i r fan Aksu 
Reşit Turgu t 

İSTANBUL 
Snlamnn Adato 
Andro Vahraın Bayar 
Fa ruk Nafiz Çambbel 
Fıuul Hulusi Demircili 
Bedii Nedim Cöknil 
Hadi Hüsnıan 
Fuad Köprülü 
Ad:.;ın Menderes 
Ahilya Molıos 
Şey fi Oran 
Fahret t in Sayuner 
Celal Türk«roldi 

IZMlR 
.Mehmet Aldeoıir 
Pertev Arat 
F.i'hzat Bilgin 
Sadık Giz 
T a n k ( îürerk 
Halil Ozyörük 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Fkreın 11 ay i i Üs tündağ 
Zühtü Hilmi Veliheşe 

KASTAMONU 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerim zade 
Muzaffer Ali Mühto 
Iiifat Taşkın 
Hayri Tosunoğlu 

K A Y S E R İ 
Fikr i Apaydın 
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İsmail Berkok 
İbrahim Kirazoğlu 
Yusuf Ziya T u r g u t 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Faik Üstün 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Mümtaz Kava lnoğ lu 
Yeredog Kişioğlu 
Saim ö n h o n 
Hüsnü T ürk and 
Fthem Yassaf 
M e h m e t Yılın;»/ 

KONYA 
Abdür rahman Fahri A-
gnoglu 
Ki fa t Ala hay 
Hidayet Aydıiıef 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burmak 
Ziyad Kbüzziyn 
Sal" IH Cürol 
Tarık Ko/.bek 
Muammer Obuz 
Himmet Ölenıen 
M ura d Ali d lgen 
Ümran Nazif Yiğit er 

K Ü T A H Y A 
Meodet Alkiıı 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Remzi Koeak 
İhsan Şerif Özgen 

MALATYA 
Esa t Doğan 
Hikmet F ı r a t 
Mehmet Kulu 
Nur i Oeakcıoğlu 
Abdülkad i r ö z b a y 
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MANİSA 

Semi Erg in 
Kefik Şevket İnce 
Adnan Karaosmanoğlu 
Muzaffer Kurbanı »e*\-.\ 
Nafiz Körez 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Nedim (')kmcMi 

MARDİN 
Abdür rahman Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 
Abdülkadir Kalav 
Kemal Türkoğlu 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri Özsan 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Feri t Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Süreyya Dellaloğlu 
Asım Doğanay 
Feri t Erer 
Hüseyin ü lkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Rcfe.t Aksoy 

RİZE 
İzzet Akçal 
Mehmet Fahr i Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
I lasim Alışan 
Naci Berk man 
Tevfik İleri 
Ferid Tüzel 
Hadi ü z e r 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 

Arif Nihat Asya 
Sedat B a n 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 

SLtRD 
Baki E r d e n 
Mehmet Daim Stialp 

StNOB 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tüm erkan 

S t V A 9 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Nurett in E r t ü r k 
Halil İmre 
Sedat Zeki ö r s 
Bahat t in Taner 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 
Zoki E r a t a m a n 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Zihni P.etil 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Oürkan 
I laıııdi Koyııtürk 
Halûk Okeren 
Mustafa özdemi r 

TRABZON 
Mustafa Reşit Tarakçı 
oğlu 

TUNCELİ 
i r idir Aydın 

YOZGAD 
Faik Erbaş 
Yusuf Karsl ıoğlu 
Fua t Nizamoğlu 
Ha-san Üçöz 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Iiifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 

HATAY 
Hasan Reşit T a n k u t 

[Reddedenler]-

KARS 
Esat Oktay 

MALATYA 
Mehmet Kar ta l 
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[Reye katıUmyanlar] 

ÜLFYON KARAHlSAR 
Süleyman Kcnıınn 
Bekir Oynaganlı 
Ali İhsan Sâhis 

AORI 
Kasım Küfrcvi 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Mümtaz Faik Fenik 
(J.) 
Osman Talât lltckin (I.) 

ANTALYA 
ibrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Oovat ülkü 
Lûtfi ülkiimen 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan 
Enver (lürc.li 
Ali İzahlı işeri 

BİLECİK 
Talât. Oran 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünse! 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BOLU 
Kâmil Kozak 

BURDUR 
Mehmet Erkazancı 

BURSA 
Kail' Ay bar 
Selim Uerkmen 
Sadeltin Karacabey 
Mithat San 
Haluk Şaman 
Ali Canil) Yöntem (1.) 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
ihsan Karasioğlu 
Nusret Kirîşcioğlu 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 

ÇORUH 
Abbas Gigin 

ÇORUM 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 

DENİZLİ 
Mustafa Gülcügil 
Eyüp Şahin 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoglu 
M. Renizi Bucak 
Nâzını Önen 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Hiikno<ldiu Nnsuhioğlu 
Hasan Osıııa 

ELAZIĞ 
11 amit Ali Yöııey 

ERZİNCAN 
Sabit Sagıroglıı (1.) 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 
Ali Fuad Cebesoy 

GAZlANTEB 
Samih inal 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
llamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Arif Hikmet Panıuk-
oğlu 
Adnan Tüfekcioglu 

GÜMÜŞANE 
Halis Tokdemir 
Kemal Yöriikoğlu 

HAKKARİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 

Abdürrahman Melek 
Tayfur Sökmen 
Cavit Yurtmaıı 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Refik Komitan (Reis, 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
İhsan Altınel 
Ahmet llamdi Başar 
Celâl Bayar (Reisicurn-
nur) 
Nihad Rcşad Bel ger 
Mithat Bcnker 
Salih Fuad Keçeci 
Mükerrem Sarol 
Mithat Sözcr 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Cihad Baban 
Avni Ilışman 
Muhiddin Erener 
Necdet Incekara 
Osman Kapanı 
Vasl'i Menteş (I.) 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Latif Aküzüm 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır (I.) 
Abbas Çetin 
Vcyis Koçulu 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 

Ziya Termen 
llamdi Türe (1.) 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 
Mehmet özdemir 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erk ut 
Elvan Kaman 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
llamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Lûtfi Tokoglu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Abdi Çilingir 
Ali Rıza Ercau 

KÜTAHYA 
Hakkı Çedik 
Asım Gündüz 
Ahmet ihsan Cürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
îsmet İnönü 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Sam et Agaoglu 
Faruk İlker 
Fevzi Lûtfi Karnos-
manoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
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Ahmet Kadoğlu 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Kıza Erten 
Cevdet öztürk 
Aziz Ura s 

MUĞLA 
Cemal Ilünal 
Nadir Xadi 
Nâtık Poyrazoğlıı 

NIGDE 
Fahri Köşkeroğlu 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Feyzi Boztone 
Nasit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
linindi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
Ken-ıal Balta 
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Osman Kavrakoğlu 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
tsmail Işm 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Tevfik Coşkun 
Yusuf Ziya Eker 
Kesad «•: i * • î ı i 
Mahmut Kibaroğhı 
Cezmi Türk 

SÎÎRD 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SINOB 
Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 

SİVAS 
Kreüıu«nt Damalı 

. 1954 O : 1 
İbrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Rifat öçten 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Muzaffer ön al 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Bastımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Mahmut Ooloğlu 
Süleyman Fehmi Ka
lay cıoğlu 
Haindi Orhon 
Hasan Saka 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Necdet. Açanal 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Hasan O rai 
Celâl öncel 
R<^it Kemal Tinuıroğlu 

VAN 
İzzet Akın 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZOAD 
Niyazi Onal Alçılı 
Avni Doğan 
liâ.şiııı Tallıoğlu 

ZONGULDAK 
Ff-hıni Açıksöz 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Abdürrahman Boyacı 
iri İler 
Ali Rıza Inc-ealeHidftr-
•.ğlu 
^»ınal Kıpçak 

/ A çık mel) nal akla r / 

Amasya 
Ankara 
Bursa 
Denizli 

Diyarbakır 
Kastamonu 
Kayseri 
Konya 
Malatva 

1 
1 
1 
2 

] 

2 
1 
2 
1 

Manisa 
Niğde 
Sivas 
Tekirdağ 
Tokad 
Trabzon 
Urfa 
Zonguldak 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

— 
'Jl 
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Limanlar inşaatı hakkındaki Kanuna verilen reylerin sonucu 

(Kamın knhul o«litaıiş1ir.) 
Âza sayısı 

Rey verenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Çekinserler 

Reye kntılmıyaııbır 

Acık mebusluklar 

4S7 

2 5 8 

2=SS 

2 0 8 

[Kahııl edenleri 

AFYON KARAHlSAR 
Abdullah (îüler 
Salih Torl'illi 
.Minici Yeziro&lu 

AĞRİ 
Halis Ö/i ürk 
ColAl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Kren 
11 ânı it Knray 
I a ı ıc l (» l^ iu ; 

ANKARA 
Muhlis Ba.vıamoylu 
< 'iner Hilen 
('sınan Şevki Cicckday 
Rainiz Mren 
Ta I,ît YasH (')•/. 

ANTALYA 
Nazi fi Şerif Nabel 
Hu ıha net t in Onat 
Akif Sarınılu 

AYDIN 
Nail deveci 
Şevki Hasırcı 
Mi em Menderes 
la'ıtfi Olkünıen 

BALIKESİR 
Vaeid Asena 
.Müfit Mrkuyumcu 
Miieteha Istın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyı koylu 
Yahya Pelvan 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 

Talât Oran 
Yüıııiıiı (îresin 

BİNGÖL 
l''eriılun Fikri Düşünse] 
.Mustafa Nuri < 'keııoftlu 

BİTLİS 
Nu-aetlin Barut 
Salâhatl in inan 

BOLU 
Fahri Helen 
Zuhuri Danışman 
.Mithat Dayıoylu 
Mahmut (lüebilnıez 
İhsan (Jiiloz 
\'alıil Yönlenı 

BURDUR 
1'Vllıi (.'eliklıas 
Mehmel Özbey 

BURSA 
Selim Rayıp IMIMV 
Ayali 10roza ıı 
Selim Herkınen 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köyınen 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Minin Kalafat 
İhsan Karasioylu 
Ömer -Mart 

ÇANKIRI 
Kenan Çıynıan 

ÇORUH 
Meeit Bumin 
Ali Kıza Saylar 
Zihni Ilral 

ÇORUM 
Sedat Haran 

Ahmet Haşıbüyük 
Şevki (iiirses 
1 liiseyiıı Ortakcıoylu 
Saip Ö/er 
I l a k k ı Y e m e n i c i l e r 

DENİZLİ 
İlaha Akşit 
l'ikrel Hasaraıı 
Ali Çobanoylıı 
Kyüp Şiihin 

EDİRNE 
Cemal Köprülü 
Külcneddin Nasıılıioyhı 
Hasan Osına 

ELÂZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
(>mer Kanık Sanaç 
Mehmet Şevki Ya/man 

ERZİNCAN 
( 'eıııal (îöııeııe 
Şeııısel tin (üinallay 
ı\rahid Pekcan 

ERZURUM 
Said Hasak 
liıfk: Salim Burçak 
lYlınıi Çobaııoylıı 
Hahadır Dülger 
Sabri Mrdumaıı 
Enver Karan 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zercn 

ESKİŞEHİR 
I fasa n Polatkan 
Abidin Potuoğhı 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZlANTEB 
l'.kıem Cenanı 
S; m ili İnal 
Calip Kmoglu 
Süleyman Kuraııel 
Ali Oeak 

GÎRESUN 
Haindi Bozbay 
Ali Naci Duyduk 
l fayrett in Mrknıeıı 
Tahsin İnanç, 
Doyan Köynıen 
Ma/.lıar Şener 
Adnan Tüfekcioylu 

GÜMÜŞANE 
('evdet Haybura 
\"asfi Mahir Kocal üık 
I la.lis Tnkdcınir 
Ahmet. Kemal Yarınca 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAY 
Celâl Sa.il. Siren 
Hasan Reşit Tankııt. 

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fı ra t 
Salih Inankur 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazaııoylıı 
Şahap Tol 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Reşit T u r g u t 

İSTANBUL 
Salanıon Adato 
Andre Vahram Bayar 
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Faruk Nafiz Çarnlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Oöknil 
Hadi Iîüsman 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
S ey fi Oran 
Mükcrrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Fiin.i7.nn Tekil 
PPIAI Türkpeldi 

ÎZMÎR 
Mehmet Aldomir 
Cihad Baban 
1 »eîi7.nt Bildin 
S .-.dik O iz 
Tank Oürerk 
Needot încckara 
Osman Kapani 
Halil özyörük 
<'emal Timce 
Ekrem Hnyri Üstündap 
Zühtü Hilmi Velibeşc 

KARS 
Abbas Çetin 
Esat Oktay 

KASTAMONU 
»Sait Kantarcl 
Fahri Keçecioplu 
»Şükrü Kcrimzade 
Muzaffer Âli Mühto 
Ki fa t Taşkın 
Hayri Tosunoplu 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
îsnıail Rerkok 
İbrahim Kirazophı 
Yusuf Ziya Turput 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 

Fikret Filiz 
Faik Üstün • 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Mümtaz Kavalcıoğlıı 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türk anrl 
MtİKMiı Yassaf 
Mehmet Yılma/ 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A 
pao&lu 
Rifat A la bay 
Hidayet Aydın er 
Remzi Hirand 
Ziyad Ebüzziya 
Saffet, Oürol 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
Murad Âli t'İyen 
Fnıran Nazif Yipi t er 

KÜTAHYA 
Mccdrt Alkiıı 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Hakkı Hedik 
Remzi Koçak 
Ilışan Şerif özpen 

MALATYA 
Hikmet Fırat 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakcıoplu 
[jiîtfi Sayman 

MANÎSA 
Samet Apaoplu 
Semi Erpin 
Refik Şevket t ne* 
Adnan Karaosınanoplu 
Muzaffer Kurbanoplu 

Nafiz Körez 
Muhlis Tüm ay 

MARAŞ 
Nedim ökmen 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Melınıet Kâmil Boran 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Yavuz Ba.şer 
Zeyyat Mandalina! 
Nuri öz.snn 
Nâtık Poyra/oğlu 

MUŞ 
Ham d i Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NÎGDE 
1 lâdi Arıbas 
Süreyya Dellâloplu 
Asım Dopanay 
Ferit Ecer 
Fahri Küskcroplıı 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refel. Aksoy 
Feyzi Boztepe 

RİZE 
îzzet Akeal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoplu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morpil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
I Iasiııı Alişan 
Naci Berkmaıı 
Tevfik İleri 
Feri d Tüzel 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 

Arif Nihat Asya 
Sedat Ban 
Sinan Tekelioğlu 

SLtRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Sualp 

SİNOB 
Ali Şükrü Şavlı 

srvAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
Şevki Eecvit 

I Halil İm re 
i Sedat Zeki ör* 
| TEKİRDAĞ 
'l Hüseyin Binpül 
! Zeki Erat aman 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Zihni Betil 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Oürkan 
İlamdı Koyul ürk 
Halûk Ökercn 
Mustafa özdemir 

TUNCFJ.Î 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Hasan O rai 

YOZOAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Yusuf Karslıoplıı 
Fuat Nizam nplıı 
Ilâsinı Tallıoplu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer Al 
kant 
Hüseyin Balık 
Suat Basol 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişoplu 
Avni Yurdabayrak 
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[Reye katıl mty ani ar] 

AFYON KARAHÎSAR 
Süleyman Kernıan 
Bekir Oynacnnlı 
Kemal Özeoban 
Ali ihsan Sâbis 
Avni Tan 
(îa/.i Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
Sadrı Maksudi Arsal 
Salâlıattin Benli 
DaCrr<tan Bincrbay 
Haindi Bulgurlu 
.Muhlis Ete, 
Mümtaz I^ııik Konik 
(I.) 
AİMİullıılı Oodikoftlu 
Osman Talât. Iltokin 
(\) 
Ilâmid Şevket Inco 
Sev fi Kurt bek 
Kuad Şeyhtin 
Cevdet Soydun 

ANTALYA 
Katin Dalaman 
ibrahim Subaşı 
Ahmet Tekelindin 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık (iedik 
A. Haki Okdem 
Covat Olkii 

BALIKESİR 
Salâkattin Başkan 
Esat Budako£lu 
Muzaffer Emiroğlu 
Enver O ü reli 
Ali Fahri işeri 
Muharrem Tuncay 

BOLU 
Kâmil Kozak 

BURDUR 
Mehmet Erkazancı 

BURSA 
Raif Aybar 
Mithat San 
Halûk Şaman 

Necdet Yılmaz 
Ali Cntıib Yöntem (t . ) 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Süreyya Endik 
Bedi En üst ün 
Nihat lyriboz 
Ntısret Kiri'sfiojîlu 

ÇANKIRI 
Kâzını Ara r 
Kemal Atakur t 
Celâl Boynıık 
Celâl Ot man 

ÇORUH 
Abbas (îijıin 
Mesut (iiiney 

ÇORUM 
Baha Koldaş 
Hasan Ali Vura! 

DENÎZLÎ 
Mustafa (îüleü^il 
Uefct Tavaslıo£lıı 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskeııder 
'S''u*-;ııf Azizo£lu 
M. K'eınzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Nâzını ("»nen 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Arif Allınalıııaz 
Mehmet Eıp-inün 

ELAZIĞ 
Suphi E iarene 
Hâmil Ali Yöwv 

ERZİNCAN 
Sabit SaSirozlu (T.) 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Emrullah Nutku 

ESKİŞEHİR 
Muhta r Başkurt 
Ekrem Baysal 
Ali Fuad Cebesoy 

GAZİANTEB 
Cevdet San 
Salâlıatt in Ünlü 

GİRESUN 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 

GÜMÜŞANE 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbım 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdiirrahman Melek 
Tayfur Sökmen 
Cavit Yuı îman 

İÇEL 
Ucfik Korallan ' K'eis^ 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal I »emiraley 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
ihsan Altınel 
Ahmet Haindi Başar 
Celfd Bayar (Reisieum 
hur) 
Nihad Peşad Bel ler 
Mithat Bonkör 
Mithat Süzor 
Nazlı Tlabar 
Ahmet To])cu 
Hüsnü Yama" 
San i Yaver 
Seııihi Yürüten 

İZMİR 
Halido Edib Adıvar 
P.-rlov Ara t 
Avni Başman 
Muhiddin Eronor 
Vnsfi Montoş ( M 
Abidin Tekön 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Ak üzüm 
Sırrr Atalay 
Mehmet Bahadır (I.) 
Yeyis Koçulu 
Tezer Taşkıran 
Hüsamett in Tupraç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Ziya Termen 
llannli Türe (I.) 

KAYSERİ 
Emin Deveüo^lu 
Kâmil (iümleş 
Ali Hıza Kıhcjuıle 
Mehmet özdemir 

KIRKLARELİ 
Sıtkı Pek kip (I.) 

KIRŞEHİR 
< »sınan Bölükbaşi 
Halil Sezai Erkut 
Elvan Kaman 
Kifaf Ö/deş 

KOCAELİ 
Ziya Alı£ 
Haindi Başak 
Salih Ka!emeio£lu 

KONYA 
Kemal A taman 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi CiIin^ir 
Ali Kıza. Ercan 

KÜTAHYA 
Asını Cündüz 
\hme t İhsan Oürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman S ü n n i Na 
suho£lu 

MALATYA 
Esat. DofJ.-ııı 
Hüseyin Dojran 
Mohıııef Sadık Eti 
İsmet inönü 
Abdülkadi r <'V/l)ay 

MANİSA 
Kanık İ lker (I.) 
Kevzi liûtfi Kaıaos-
manojrlu 
Sudi Mıhoıo&lu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdag 
Salâlıattin l lüdayioğlu 
Ahmet Kadoğlu 
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Remzi öksüz 
MARDİN 

Rıza Erten 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Ura* 

MUĞLA 
Cemal Ilünal 
Nadir Nadi 

ORDU 
Iîü.snü Akyol 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Il.-ımdi Şarlan 
Atıf Topalofclu 

SAMSUN 
ismail Işın 
Firıız Kesim 
Muhittin özktfeli 
Şükrü Uluçay 

B : 34 27 .1 
Hasan Fehmi Ustaoğlıı 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Tevfik Coşkun 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 
Cezmi Türk 

StîRD 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardrm 

StNOB 
Muhtar Arar 
Nuri Sertoftln 
Server Somuneuoğlu 
Muhit Tümerkan 

StVAS 
ibrahim Duydun 
Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 

.1954 0 : 1 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Ştvket Mooan 

TOKAD 
Muzaffer Onal 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Mahmut Ooloftlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıo^lu 
ÎTamdi Orhon 
Hasan Saka 
Mustafa Re§it Tarakçı-
o£lu 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
ilidir Aydın 

ÜRFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Celâl ön«el 
Rejit Kemal Timuroğl* 

VAN 
tızet Akın 
Ferid Melen 
Kâzım ör.alp 

YOZGAD 
Avni Doftan 
Faik Erbaş, 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıkgöz 
Abdürrahman Boyaeı-
Kİller 
AH Rıza înce«lerndar-
ojflu 

[Açık mebusluklar] 
Amasya 
Ankara 
Bursa 
Denizli 
Diyarbakır 
Kastamonu 
Kayseri 
Konya 
Malatya 

1 
1 
1 
o 

1 
2 
1 
2 

r-l 

ManUa 
Ni£de 
Sivas 
Tekirdağ 
Toknd 
Trabzon 
Ur fa 
Zonguldak 
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S. SAYISI : 62 
Limanlar inşa kanunu lâyihası ve Bayındırlık ve Bütçe komisyon

ları raporları (1 /700) 

T. C. 
Başvekâlet # 18. XII. 1953 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Say% : 71-2663, 6-3511 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Bayındırlık Vekâletince hazırlanan ve icra 'Vekilleri Heyetince 5. XII«. 1953 tarihinde Yüksek 
Meclise sunulması kararlaştırılan Limanlar inşa Kanunu ve esbabı mucibe lâyihalarının ilişik 
olarak sunulduğunu saygılarımla arzederhn. 

Başvekil 
. . A. Menderes 

ESBABI MUCÎBE LÂYİHASI 

Deniz ulaştırmamızın emniyet ve selâmetini ve aynı zamanda bulundukları bögelerin ihti
yaçlarım sağlamak üzere inşasına başlanmış bulunan Ereğli, Trabzon ve İnebolu limanlarından 
sonra 5775 sayılı Kanunla büyük ticaret limanlarımız da ele alınmış bulunmaktadır. Ana teşkilât 
limanlarını teşkil edecek olan bu büyük ticaret limanları ile gerek geniş iç memleket hinterlan
dı ve gerekse nüfuz tevezzüü bakımından kesif bir kitlenin meskûn bulunduğu kıyı bölgeleri
nin en kolay ve emin olarak münasebetlerini sağlamak için diğer münakale sistemlerinin faali
yetine muvazi olarak ihtiyaç bulunan kıyı imalâtımızı da daha esaslı ölçüde ele almak zarure
ti gün geçtikçe kendisini daha şiddetli hissettirmektedir. O kadar ki, süratle artan gelişmemi
zin gerektirdiği ihtiyaçların tazyiki, alınan tedbirlerin önünde gitmekte ve bilnisbe 5414 sayılı 
Kanunla mütevazı ölçüde ele alnmış bulunan kıyı imalâtımızı da daha esaslı bir şekilde yürüt
mek mecburiyeti hâsıl olmuş bulunmaktadır. 

Bu mülâhazaya binaen 5775 sayılı Kanunla ele alman büyük teşkilât limanlarının dışında 
kalan ve 5414 sayılı Kanunla ele alınamıyan bilûmum liman, iskele, rıhtım, mendirek ve barınak
ların dnşaatiyle, tesisat, teçhizat ve onarımlarının yapılmasının ve senelerden beri imkânlarının 
sağlanamaması dolayısiyle el sürülmiyen geniş tarama ameliyatının ifasının esaslı ve geniş bir 
programda toplıyarak daha rasyonel bir yoldan gerçekleştirilmesi icabetmektedir. 

Bu maksadı temin 'etmek üzere bdr kanun tamrısı hazırlanarak eklice sunulmuştur. 
Birinci madde : Yurt kıyılarındaki şehir ve kasaballarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere is

kele, rıhtım, mendirek, barınak ve limanlar inşaatiyle, tesisat, teçhizat ve onarımlarının, bura
larda ve kıyılarımızın dcabeden (mahallerinde tarama ameliyatının ve bunlara ait etüd ve projele
rin yaptırılması ve bu işlerin yapılmasına lüzumlu makine, ve vasıta satmalınması, bakım ve ona
rımları ve buna müteferri depo ve atölyelerin kurulması ve işletilmesi ve diğer her türlü giderleri 
için ve takrdben (10-15) yıl içinde gerçekleştirilebilecek olan bu işler için (250) milyon liraya 
kadar gelecek yıllara geçici taahhüt için Bayındırlık Vekâletine ve faizleriyle birlikte bu meb
lâğın % 50 sini geçmemek üzere bono çıkarmaya Maliye VeMletine salâhiyet vermektedir. Bu 
madde ile istenen bono yetfknsinin ehemmiyetine bilhassa kayıt ve işaret etmek icabetmektedir. Bu 
zaruret, taahhüde bağlanmış işleri yılları içinde programları gereğince yürütme hususunda kar-
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şılaşılan güçlüklerde kendini şiddetle hissettiregelbıds; ve iş programlarının t at hıkında bono me
kanizmasının temin eylediği elastikiyetten mahrumiyet ele alınan işlerin uzun yıllar sürüp gitme
sine yol açmıştır. Bundan başka artan kredi ile İş yapına talepleri karşısında ancak bono yetkisd 
olduğu takdirde kredi ile iş yaptırma imkânı temin olunabilmektedir. Bu bakımdan da kanun 
tasarısında bono yetkisinin yer alması zaruri bulunmuştur. 

Gerek 5775 sayılı Kanunla inşasına başlanan limanlarda ve gerekse bu kanun tasarısı ile ele 
alınması düşünülen işlerde kullanılacak çeşitli .ağır şantiye mülkine ve vasıtaları büyük fedakârlık
larla temin edilmiş ve edilmektedir. Bunların faaliyetlerimizi aksatmıyacak surette bakım ve ona
rımlarını temin e'debilmek dçin lüzumlu yerlerde birer tamir .depo ve atelyeisi vücuda getirmek ve 
işletmek zaruri görülmüş ve bu hususa da kanun tasarısında yer verilmiştir. 

İkinci madde : Bu kanunun şümulüne giren çeşitli mevzuların ele alınmalarında takip edilecek 
inşa sıraları uzun vadeli değişmez bir programa bağlanmayıp iktisadi gelişmenin icaplarına ve ihti
yaçlara uygun olarak yıllık programlarla gerçekleştirilmesi hususu îcra Vekilleri Heyetinin tak
dirine bırakılmıştır. 

Üçüncü madde : Sureti um. un üyede bu kanunla ele alınacak işlerin arzeylediği hususiyetler ve bu 
sahada tecrübelerle edinilen kanaatler bunların 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 83 ncü 
maddesinin (h) fıkrasının son bendi hükmü mahfuz kalmak ve 2490 sayılı Kanunla ek ve tadilleri 
ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 135 nei maddesindeki % 20 nispet % 50 ye çıka
rılmak şartiyle yaptırılmaları zaruretini telkin etmekte bulunmuş olduğundan ve 5775 sayılı Ka
nunla verilmiş bulunan bu salâhiyetin tatbikinde sağlanan imkânlar da göz önünde tutularak 
tasarının üçüncü maddesiyle de bu imkânın temini derpiş edilmiştir. 

Dördüncü madde : İnşaları bitmiş ve bitecek olan mevzuların işletilmeleri mühim bir mevzu teşkil 
etmektedir. İşletmeler mevzuun ehemmiyet, ve hususiyetine göre şimdiye kadar .Denizcilik Bankasına. 
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğüne, iskele ve küçük barınaklarla 5414 
sayılı Kanun hükümlerine göre keza bu idarelere veya mahallî idarelere devredilmekte idi. 5414 
sayılı Kanun hükümleri bu kanunla meriyetten kalkacağı cihetle o kanunda 'mevcut hüküm, ve 
bu kanun şümulüne giren teslislerin devredileceği işletme ve idarelerin tâyini 4 ncü madde ola
rak bu kanuna dercedilmiş ve devir esasları hakkında da bir fıkra eklenerek madde tekemmül 
ettirilmiştir. 

Beşinci madde : Mevcut veya inşaları tamam!anarak işletmeye açılmış bulunan tesislerin ta
mir, bakım ve hüsnü halde idameleri ötedenberi bir usul ve esasa bağlanmamış olduğundan 
bunların bakım ve tamirlerine hakkiyle riayet edilmemekte ve bu sebeple büyük fedakârlıklarla 
meydana getirilen imalât ve telislerin ağır masrafları ieabettiren tamirlere ihtiva':; gösterdiği ve 
hattâ bâzılarının harap olup gittiği görülmektedir. 

Bu itibarla tesislerin kendilerinden beklenilen hizmetle:'! devamlı ve lâyıkiyle sağlıya bilme 
leri için bakım ve tamir işlerinin ve esa.sh tamirlerin icabettireceği meblâğın temininin muayyen 
esaslara ve kanuni 'müeyyidelere bağlanması bir zaruret halini almış bulunmaktadır. Bu te
sisleri işleten ve istetecek olan Denizcilik Bankası İktisadi Devlet Teşekküllerinin kuruluş statü
leri özel idare ve belediyenin durumları göz önünde tutularak bunların bakını ve hüsnühald-c 
idameleri işlerinin ve esaslı tamirlerinin ve bunun gerektirdiği masrafların ne şekilde temin edi
leceği ve yapılacağı hususları teshil edilmiş ve tasarının beşinci, maddesiyle bu imkânın temini 
derpiş edilmiştir. * 

5775 .sayılı Kanunun hükümlerinden bu kanun mevzuu ile iligli olanlar da bu tasarıda yer al
tmış, yalnız para yetkileri esasen bitmiş bulunan 5222, 5223, 5241 «a.yı'lı kanunların hükümlerinin 
yümilükten (kalktığının ayrıca bir madde ile işarına lüzum görülmiyerek 5414 sayılı Kanunla 
girişilmiş bulunan taahhütle! bakiyesinin bu kanunun şümulü içinde yürütüleceğini ve. bu 
itibarla 5414 sayılı Kanunun kaldırıldığını tasrih eden bir madde ilâvesi lüzumdu görülmüş ve 
bunlara zamimeten diğer inşa kanunlarında derpiş edilmiş bulunan fakat tatbikatta (kanuni bir 
hükme istinade dilememesi sebebiyle karşılaşılan bir güçlüğü de beri a raf etmek nıaksadiyle tasa-
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aıya deniz makine va&ıtalariyie tamir, dok ve atelyelerinde çalıştırılacak müstahdem ve deniz 
ladamlarmın Denizcilik Bankasında müteamil fusuller dairesinde orada tanılan haklardan isti
fade etmeleri imkânını sağlıyacak bir ımadde de ilâve edilmiştir. Aksi halde değerleri 50 küsur 
ımilyon liraya varan ve kol aylıkla tedaıiık edileuııiyen deniz makine ve vasıtaları parkının iyi 
bir halde tutulmaları için devamlı çalışacak ehliyetli personeli elde tutmak 'kabil olmıyaeaktır. 

Bayındırlık Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bayındırlık Komisyonu 23 . XII. 1953 

Esas No. 1/700 
Karar No. 6 

T. B. M. Meclisi Reisliğine 

18 . XII . 1953 tarihinde Komisyonumuza ha
vale edilen, «Limanlar inşa kanunu lâyihası», 
Hükümet temsilcilerinin huzuriyle müzakere 
edildi. 

Netice : Gerekçesinde sarahaten belirtildiği 
veçhile bilhassa 1950 yılından sonra memleket
te artan istihsal durumu ve bilhassa harice ya
pılan ihracatın çokluğu, hububat nakliyatı mev
cut limanlarımızın kapasitesini çok aşmış yeni 
liman yapmak ve mevcutlarım tevsik etmek 
mecburiyeti hâsıl olmuştur. 

Halen 5414 sayılı ve 5775 sayılı kanunlarla 
verilen yetkilerin maksada kâfi gelmiyeceği ve 
bu yetkilerin istihdaf ettiği, içlerinde ikmali 
için yeniden bir miktar daha paraya ihtiyaç hâ
sıl olduğu anlaşılmıştır. 

İstenilen (250) milyon liralık yetkinin nere
lere ve hangi işlere sarfedileceği esas mahalleri 
ayrı ayrı tetkik olunmuş ,bu işler için ayrılan 
tahsisatlarda tetkik edilmiş neticede; bugünkü 
şartlar dâhilinde yapılması derpiş edilen «Li
man, küçük liman ,barmak, iskele ve tarama» 
mevzularma istenilen paranın kâfi gelemiyeceği 
kanaati komisyona hâkim bulunduğundan, iki
de bir bu kabil yetki kanunları ile de gelinme
sini prensip bakımından doğru bulmıyan Ko
misyonumuz ,bugünkü şartlar dâhilinde derpiş 
edilen işin, (300) milyon lira ile yapılabileceği 
kanaatiyle 1 nci madde ile istenilen (250) mil
yon lira (300) milyona iblâğ edilmiştir. 

•Ve yine 1 nci madde ile istenilen (20) mil
yon liralık yıllık ödeme miktarı, her biri 50 - 60 
milyon gibi mühim meblâğlara baliğ olan işler 
karşısında (20) milyon liranın pek cüzi kala

cağı, tatbik edilen programın bu suretle ancak 
12 -13 senede tahakkuk edileceği düşünülmüş 
bunun bugünkü yurt gelişmesi ve limanlara 
olan ihtiyaç karşısında uzun bir zaman olduğu 
düşünülmüş, ihracat ve ithalâtımızın belkemi
ğini teşkil eden bu tesisleri kısa zamanda ik
malini Komisyonumuz zaruri görmüştür. 

inşaat dairesinin normal olarak yıllık iş yap
ma kabiliyeti (50) milyon lira civarında ol
duğu cihetle, yıllık yetkide bununla muvazi 
olarak (50) milyona çıkarılmıştır. Bu meyanda 
kanunun başlığında komisyonumuzca «Limanlar 
inşaatı hakkında Kanun lâyihası» şeklinde de
ğiştirilmiştir. 

2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 3 ncü 
maddenin sonunda tatbikatta kolaylık sağlaması 
bakımından (yerli veya yabancı uzman ve firma
lardan bir veya birkaçına pazarlıkla yaptırmaya 
Nafıa Vekili salahiyetlidir) şekli verilmiştir. 
4 ncü, madde aynen kabul edilmiştir. 

5 nci maddenin kısmı da, (Teşekküllere dev
redilmiş ve edilecek tesislerin devrinden sonra 
yapılacak esaslı tamir ve karşılığı olarak) şeklin
de tashih edilmiştir. 

6 nci maddede, belediye, özel idare ve diğer 
müesseselerle vatandaşlar aleyhine bugünkü re
jimle kabili telif olmıyan bâzı hükümler, kon
muş oMuğundan madde tamamen değiştirilmiştir. 

7 nci maddenin sonu (Belediye, özel idare 
ve köy hükmi şahsiyetine ait vergi, resim, harç 
ve ücretler alınamaz) şeklinde tadil edilmiştir. 

8, 9, 10, ve 11 nci maddeler bâzı ıstılahları 
Anayasaya uydurulmak üzere aynen kabul edil
miştir. 
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Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi 
olunmak üzere Reisliğe sunulur. 
Bayındırlık Komisyonu 

Eeisi Sözcü 
Gazianteb Konya 

S. Kuranel H. ölçmen 
Kâtip 

Denizli Antalya Çanakkale 
B. Akşit A. Tokuş B. Enüstün 

Bayındırlık Vekâletince hazırlanan ve İc
ra Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılıp Başvekâletin 18 . XI I . 1953 ta
rihli ve 6/3511 sayılı tezkeresiyle gönderilen li
manlar inşası hakkındaki kanun lâyihası Ba
yındırlık Komisyonu raporiyle birlikte komis
yonumuza havale edilmiş olmakla Maliye ve 
Bayındırlık vekâletleri mümessilleri hazır ol
dukları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihası, esbabı mucibesinde de belir
tildiği üzere yurdumuzda büyük ölçüde artan 
istihsalin ve bilhassa dış memleketlere yapılan 
ihracatın çokluğu, mevcut limanlarımızın ka
pasitelerini çok aşmış bulunduğundan yeni li
manlar yapmak ve mevcut olanlarını tevsi et
mek maksadiyle yıllık ödeme miktarı 20 mil
yon lirayı geçmemek üzere 250 milyon liraya 
kadar gelecek yıllara sâri taahhütlere girişil
mesi hususunda Bayındırlık Vekiline salâhiyet 
verilmesini istihdaf etmektedir. 

Lâyihayı bidayeten tetkik eden Bayındır
lık Komisyonu, mevzuubahs işlerin tahakkuku 
için Hükümetçe teklif edilmiş olan 250 mil
yon liralık gelecek yıllara sâri taahhüt salâhi
yetini 300 milyon liraya ve inşaat dairesinin 
normal olarak yıllık iş yapma kabiliyeti de 50 
milyon lira civarında olduğu cihetle yıllık 
ödeme miktarının da buna muvazi olarak 50 
milyon liraya iblâğı suretiyle lâyihayı kabul et
miştir. 

Çoruh Gazianteb Malatya 
M. Bumin C. San N. Ocakctoğlu 

İmzada bulunamadı 

Niğde Rize Sivas 
A. Doğanay M. F. Mete L Duygun 

İmzada bulunamadı 

Tunceli Urfa 
//. R. Kulu H. Oral 

Yeni limanlar inşası ve mevcutların lü
zum ve ehemmiyeti hakkında komisyonumuz
da cereyan eden müzakerelerden ve bu husus
ta Vekâlet mümessillerinden gerekli izahat alın
dıktan sonra Bayındırlık Komisyonunun tesirli 
etmiş olduğu metin üzerinden maddelerin görü
şülmesine geçilmiştir. 

İktisadi gelişmeler muvacehesinde yapıl
ması zaruri görülen, liman, küçük liman, barı
nak iskele ve tarama mevzularının tahakkuku 
için istenilen miktarm kâfi gelmiyeceği husu
sunda Bayındırlık Komisyonunca ileri sürülen 
mütalâaya komisyonumuzca da iştirak oluna
rak talep olunan 250 milyon liranın 300 milyon 
liraya iblâğı kabul edilmiş fakat bütçe imkân
ları göz önünde bulundurulmak suretiyle sene
lik tediye miktarını komisyonumuz 30 milyon 
lira olarak tetsbit etmek suretiyle birinci mad
deyi kabul etmiştir. 

ikinci madde Hükümetin teklifi veçhile ay
nen ve Bayındırlık Komisyonunun 3 ncü mad
desi, vuzuh vermek için yapılan ibare değişik
liğiyle tadilen 4 ncü maıdde Hükümetin teklifi 
veçhile aynen, 5, 6, 7, 8, ve 9 ncu maddeler Ba
yındırlık Komisyonunun tadili veçhile aynen, 
10 ve 11 noi maddeler ise şeklen değiştirilmek 
suretiyle kahul edilmiştir. 

Bu suretle yeniden hazırlanan kanun lâyi
hası, öncelik ve ivedilikle görüşülmesi temen-

Bütçe Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu i . I . 195 i 
Esas No : 1/700 
Kanar No : 55 

Yüksek Reisliğe 
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siyle Ümmmi Heyetin tasvibine arzedilmek 
ere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Rize 

/. Akçtâ 
Bu rapor Sözcüsü 

Konya 
R. Birand 

Ankara 
M. Ete 
Bolu 

M. Güçbilme& 
Diyarbakır 
M. Ekinci 

Reisvekili 
istanbul 

H. Hüsman 

Ankara 
M. Bayramoğhı 

Antalya 
A. Sanoğlu 
Çanakkale 

K. Akmanla? 
Elâzığ 

0. F. Sfctnoç 

Eskişehir 
A. Fotuoğlu 
Kastamonu 
H. Türe 
Konya 

M. Â. Ülgen 
Rize 

0. Kavrakoğlu 

Siird 
M. D. mialp 

Urfa 

Gümügane 
K. Yörükoğlu 

Kırklareli 
Ş. Bakay 

Ordu 
K. Aksoy 
Seyhan 
S, Ban 

Sinob 
S. Somuneuoğlu 

imzada bulunamadı. 

F. Ergin 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Limanlar İnşası kanunu lâyihası 

MADDE 1. — Yurt kıyılarındaki şehir ve 
kasabalarımızın ihtiyaçlarım karşılamak üzere 
iskele, rıhtım, mendirek, barınak ve limanlar in-
şaatiyle tesisat, teçhizat ve onarımlarının, bu
ralarda ve kıyılarımızın icabeden mahallerinde 
tarama ameliyatının ve bunlara ait ettid ve pro
jelerin yaptırılması ve bu işlere lüzumlu makine 
ve vasıta satın alınması, bakım ve onarımları 
ve buna müteferri depo ve atölyelerin kurul
ması ve işletilmesi ve diğer İıer türlü giderler 
için yıllık Ödeme miktarı (20) milyon lirayı geç
memek üzere (250) milyon liraya kadar gelecek 
yıllara geçici taahhütlere girişmeye Bayındırlık 
Vekili ve faizleriyle birlikte bu meblâğın % 50 
sini geçmemek üzere bono çıkarmıya Maliye Ve
kili yetkilidir. Bu suretle girişilecek taahhüt
ler karşılığı her jnl bütçe kanunlarına bağlı 
cetvellerin Bayındırlık Vekâleti kısımlarında 
bu maksatla açılacak bölümlere konur. 

MADDE 2. Birinci maddede sayılan işler 
ve bunların inşa sıraları İcra Vekilleri Heyetince 
kararlaştırılır. 

MADDE 3. Bu kanun mevzuunu teşkil 
eden iş ve hizmetleri, 1050 sayılı Muhasebei 
Umumiye Kanununun 83 ncü maddesinin h fık
rasının son bendi hükmü mahfuz kalmak ve 2490 
sayılı Kanunla ek ve tadilleri ve 1050 sayılı 
Muhasebei Umumiye Kanununun 135 nci mad
desindeki nispeti % 50 ye çıkanlmak şartiyle 
toplu ve kısımlar halinde tanınmış yerli ve ya
bancı uzman firmalardan birine pazarlık yaptır
maya Bayındırlık Vekili yetkilidir. 

MADDE 4r. - - Yaptırılan tesislerin inşaları 
tamamlandıkça ilgisine göre ve İcra Vekilleri 
Heyetince kararlaştırılacak esaslar dairesinde 
işletme teşekküllerine, özel idare veya belediye
lere devrolunur. 

MADDE 5. - Mevcut ve hususi kanunları 
ile inşa edilmekte olanlarla iş bu kanun gereğin
ce ele alınacak tesislerin bakım ve iyi halde 

BAYINDIRLIK KOMİSYONUNUN 
DEÖÎŞTÎRİŞÎ 

Limanlar înşaaü hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Yurt kıyılarındaki şehir ve 
kasabalarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere, 
iskele, rıhtım, menderek, barınak ve limanlar 
inşaatı ile tesisat, teçhizat ve onarımlarının, bu
ralarda ve kıyılarımızın icabeden mahallerinde 
tarama ameliyatının ve bunlara ait etüd ve pro
jelerin yaptırılması ve bu işlere lüzumlu makine 
ve vasıta satın alınması, bakım ve onarımları ve 
buna müteferri depo ve atelyelerin kurulması 
ve işletilmesi ve diğer her türlü giderler için 
yıllık ödeme miktarı (50) milyon lirayı geçme
mek üzere (300) milyon liraya kadar gelecek 
yıllara geçici taahhütlere girişmeye Bayındırlık 
Vekili ve faizleri ile birlikte bu meblâğın % 50 
sini geçmemek üzere bono çıkarmaya Maliye 
Vekili salahiyetlidir. Bu suretle girişilecek taah
hütler karşılığı her yıl bütçe kanunlarına 
bağlı cetvellerin Bayındırlık Vekâleti kısımla
rında bu maksatla açılacak bölümlere konur. 

MADDE 2. —- Hükümetin ikinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. Bu kanun mevzuunu teşkil 
eden iş ve hizmetleri, 1050 sayılı Muhasebei 
Umumiye Kanununun 83 ncü maddesinin (h) 
fıkrasının son bendi hükmü mahfuz kalmak ve 
2490 sayılı Kanunla ek ve tadilleri ve 1050 sayılı 
Muhasebei Umumiye Kanununun 135 nci mad
desindeki nispet % 50 ye çıkarılmak şartiyle 
toplu ve kısımlar halinde tanınmış, yerli veya 
yabancı uzman ve firmalardan birine veya bir
kaçına pazarlıkla yaptırmaya Bayındırlık Ve
kili salahiyetlidir. 

MADDE 4. — Hükümetin dördüucü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Mevcut ve hususi kanunları 
ile inşa edilmekte olanlarla işbu kanun gereğin
ce ele alınacak tesislerin bakım ve iyi halde 
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BÜTÇE • KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ I 

Limanlar İnşaaU hakkında kanun lâyihası I 

MADDE 1. — Yurt kıyılarındaki şehir ve 
kasabalarımızın- ihtiyaçlarını karşılamak üzere, 
iskele, rıhtım, mendirek, barınak ve limanlar 
inşaatı ile tesisat, teçhizat ve onarımlarının, 
buralarda ve ıkıyılammi'zın icabeden mahalle
rinde tarama ameliyatının ve bunlara ait etüd 
ve projelerin yaptırılması ve bu işlere lüzumlu"' 
makine ve vasıta satınalınması, bakım ve 'ona
rımları ve buna müteferri depo ve atelyeleriıı 
kurulması ve işletilmesi ve diğer her türlü gi-
deriler için yıllık ödeme miktarı (30) milyon 
lirayı geçmemek üzere (300) milyon liraya ka
dar gelecek yıllara geçici taahhütlere girişmeye 
Bayındırlık Vekili ve faizleri ile birlikte bu 
meblâğın % 50 sini geçmemek üzere bono çı
karmaya Maliye Vekili salahiyetlidir. Bu suret
le girişilecek taahhütler karşılığı her yıl bütçe 
kanunlarına bağlı cetvellerin Bayındırlık Vekâ
leti kısımlarında bu maksatla açılacak bölüm
lere konur. 

(MADDE 2. — Hükümetin ikime! maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

ıMADDB 3. — Bu ıkaııun mevzuunu teşkil 
eden iş ve hizmetleri, avans teminatına ait hü
kümler mahfuz kalmak suretiyle 1050 sayılı. 
Muhasebe! Umumiye Kanununun. 83 ncü madde
sinin (h) fıkrası ile 2490 sayılı KaaranHa ek ve 
tadillerine tâbi olmamak ve 1050 sayılı Muha
sebei Umumiye Kanununun 135 nci maddesin
deki nispet % 50 ye çıkarılmak partiyle toplu 
ve kısımlar halinde tanınmış, yedi veya yaban
cı uzman firmalar arasından muvafık görülerek 
seçilecek birine veya birkaçına pazarlıkla yap
tırmaya Bayındırlık Vekili salahiyetlidir. 

MADDDE 4. — Hükümetin dördüncü 'mad
desi aynen kabul edilmiştir. ,. 

MADDE 5. — Bayındırlık Komisyonunun 
beşinci maddesi aynen 'kabul edilmiştir. 
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bulundurulmaları bunları işleten teşekküllere 
aittir. Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortak
lığı ile İktisadi Devlet Teşekküllerine ait olan
ların esaslı tamirleri kendilerine aittir. Belediye 
ve mahallî idarelere ait olanların esaslı tamir
leri Bayındırlık Vekâletince yapılır. Tamirleri 
Bayındırlık Vekâletince yaptırılacak tesisleri 
işleten teşekküller yapılacak esaslı tamir kar
şılığı olarak her yılın gayrfeâfi iradından % 10 
nispetinde bir meblâğı Hazineye yatırmaya 
mecburdurlar. 

MADDE .6. — İktisa'di Devlet Teşekkülleri, 
belediye ve özel idareler. Denizcilik Bankası ile 
işletmeleri, kendilerine devredilecek diğer te
şekkül ve idarelere ait ve bu kanunla yapılacak 
işler için Bayındırlık Vekâletince muvakkaten 
işgaline lüzum görülecek arazi ve diğer gayri-
menkullerle taş, kum ve çakıl ocaklarının işga
linde her hangi bir bedel ve tazminat verilmez. 

İşletmesi 'kendilerine devredilecek daire ve 
müesseselere ait arazi ve diğer gayrimenkulle-
tinin istimlâkinde istimlak bedeli Ödenmez. Ev
velce bunlara bu maksatla ödenmiş paralar var
sa istirdat edilir. 

Muvakkat işgal sebebiyle özel idare, beledi
ye ve köylerce resttin, harç ve ücret nanıl'ariyle 
bir şey alınmaz. 

Bu kanuna göre yapılacak işgal ve istimlâk 
işlerinde merciince takdir edilen bedele vâki iti
raz işi durdurmaz. Ancak itiraz, takdir edilen 
bedele yapılmış olup hak sahibi bedeli almaz 
veya birden fazla kişilere ait veya hak sahibi 
bulunamazsa takdir edilen bedelin tutarı millî 
bir bankaya yatırılır. 

MADDE 7. — Bu kanunla yapılacak işler 
için lüzumlu .makine ve aletlerle her türlü inşa
at malzemesi şantiye sahası içinde veya dışında 
olup şantiyeye, Denizcilik Bankası, İktisadi Dev
let Teşekkülleri, özel idare ve belediyelere ait 
bulunan tesislerden faydalanılarak sahile çıka
rıldığı veya yüklendiği takdirde bunlardan li
man, iskele, rıhtım resim ve ücretleriyle, beledi
ye, köy veya özel idarelere ait vergi, resim, harç 
ve ücretler alınmaz. 

8 ~ 
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bulundurulmaları bunları işleten teşekküllere 
aittir. 

Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı 
ile İktisadi Devlet Teşekküllerine ait olanların 
esaslı tamirleri kendilerine aittir. Belediye ve 
mahallî idarelere ait olanlar esaslı tamirleri Ba-
ymıdırlık Vekâletince yapılır. Tamirleri Bayın
dırlık Vekâletince yaptırılacak tesisleri işleten te
şekküllere devredilmiş ve devredilecek tesisin 
devrinden sonra yapılacak esaslı tamir karşılığı 
olarak her yılın gayrisâfi iradından % 10 nispe
tinde bir meblâğı Hazineye yatırmaya mecbur
durlar. 

MADDE 6. — Yapılacak tesisleri devralacak 
belediye, özel idare, köy hükmi şahsiyeti ve İk
tisadi Devlet Teşekkülleri ile Denizcilik Ban
kası ve işletmelerine ait arazi ve arsalarla taş. 
kum ve çakıl ocaklarını tesislerin inşaası sıra
sında muvakkaten Bayındırlık Vekâleti bedel
siz olarak işgal eder. 

İşletmesi kendilerine devredilecek daire ve 
müesseselere ait arazi ve diğer gayrinıenkulle-
rinin istimlâki halinde istimlâk bedeli ödenmez. 
Devirden önce ödenmiş ise devir sırasında geri 
alınır. Muvakkat işgallerde Özel idare, belediye 
ve köy hükmi şahsiyetine resim, harç ve ücret 
namı ile bir şey verilmez. Bu kanuna göre ya
pılacak işgal ve istimlâk işlerinde merciince 
takdir edilen bedele vâki itiraz işi durdurmaz. 
Ancak itiraz, takdir edilen bedele yapılmış olup, 
hak sahibi bedeli almaz veya birden fazla kişi
lere ait veya hak sahibi bulunamazsa takdiv 
edilen bedelin tutarının % 20 fazlasiyle millî bir 

I bankaya yatırılır. 

MADDE 7. — Bu kanunla yapılacak işler 
için lüzumlu makine ve aletlerle her türlü in
şaat malzemesi şantiye sahası içinde veya dı
şında olup şantiyeye, Denizcilik Bankası, İkti
sadi Devlet Teşekkülleri, özel idare ve belediye
lere ait bulunan tesislerden faydalanılarak sa
hile çıkarıldığı veya yüklendiği takdirde bun
lardan liman, iskele, rıhtım, resim ve ücretleriy
le belediye, özel idare ve köy hükmi şahsiyetin-
ee, vergi, resim, harç ve ücretler alınmaz. 

( S, Sayısı : (>2 ') 



S. K. 

MADDE 6. —• Bayındırlık Komisyonunun al
tıncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

ÛHADDE 7. — Bayındırlık Komisyonunun yo-
dJoMİ ouddui *yn»n (kabul •dilmiştir. 

( S. Ükyııı : #2 ) 
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MADDE 8. — Gerçek ve tüzel kişilere ait 
olup inşaata başlanma sırasında henüz çıka
rılmamış bulunan gemi enkaz ve eşyası hak
kında 618 sayılı Limanlar Kanununun 7 nci 
maddesini tadil eden 2829 sayılı Kanun muci
bince işlem yapılır. Ancak adı geçen kanunla 
liman idareleri ve Ulaştırma Vekâletine bu hu
susta verilmiş olan salâhiyetler Ulaştırma ve 
Maliye vekâletlerinin mütalâası alınarak Ba
yındırlık Vekâleti tarafından kullanılır. 

MADDE 9. —- 5414 sayılı Kanun kaldırıl
mıştır. Mezkûr kanuna göre girişilmiş taahhüt
ler bu kanun hükümleri dairesinde yürütülür. 

MADDE 10. — Bu kanun neşri tarihinde 
meriyete girer. 

MADDE 11. — Bu kanunun hükümlerini İc
raya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Savunma Vekili 
K. Yılmaz 

Dışişleri Vekili 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Vekili 
R. S. Burçak 

Eko. ve Ticaret Vekili 
F. Çelikbaş 

G. ve Tekel Vekili 
E. Kalafat 

Ulaştırma Vekili 
Y. Üresin 

Devlet Vekili 

Adalet Vekili 
O. §. Çiçekdağ 

İçişleri Vekili 
E. Menderes 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Sa.ve So. Y. Vekili 
Dr. E. E. Üstündağ 

Tarım Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili 
H. Erkmen 

lşletmeleı Vekili 
8. Yırcah 

ı. K. 

MADDE 8. — Hakiki ve hükmi şahıslara ait 
olup inşaata başlama sırasında henüz çıkarıl
mamış bulunan gemi enkaz ve eşyası hakkında 
618 sayılı Limanlar Kanununun 7 nci maddesini 
tadil eden 2829 sayılı Kanun mucibince mua
mele yapılır. Ancak adı geçen kanunla liman 
idareleri ve Ulaştırma Vekâletine verilmiş olan 
salâhiyetler Ulaştırma ve Maliye Vekâletiyle 
mutabık kalınarak Bayındırlık Vekâleti tara
fından kullanılır. 

MADDE 9. — 5414 sayılı Kanun meriyetten 
kaldırılmıştır. Mezkûr kanuna göre girişilmiş 
taahhütler bu kanun hükümleri dairesinde ta
mamlanır. 

MADDE 10. 
meriyete girer. 

Bu kanun neşri tarihinde 

MADDE 11. — Bu kanunu icraya Vekiller 
Heyeti salahiyetlidir. 

( S. Sayısı : 62 ) 



B. K. 

MADDE 8. — Bayındırlık Komisyonunun se
kizinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Bayındırlık Komisyonunun 
dokuzuncu maddesi aynan kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Bu ikamın neşri tarihinden. 
itibaren mer'i dir. 

MADDE 11. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

»m<i 

( S. Sayısı: 62 ) 





S. SAYISI : 74 
Konya Mebusu Himmet ölçmen'in, Türk Mühendis ve Mimar Oda
ları Birliği hakkında kanun teklifi ile Gazianteb Mebusu Süleyman 
Kuranel'in, Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odaları kanunu tek
lifi ve Bayındırlık ve Adalet komisyonları raporları (2/260, 390) 

Konya Mebusu Himmet Ölçmen'in, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği hakkında kanun 
teklifi (2/260) 

20 . VI . 1951 

T. B. Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Mühendis ve Mimar Odaları Birliği tasarısını ilişik olarak sunuyorum. Gereğinin yapılma
sını arz ve rica ederim. 

Konya Milletvekili 
Yük. Müh. 

Himmet ölçmm 

Mühendis ve Mimar Odaları Birliği tasarısı gerekçesi 

Türkiye'de tekniğin devamlı olarak inkişafının sağlanması ve bu suretle memleketin imar 
ve bayındırlık işlerinde teknikten âzami bir şekilde faydalanma imkânlarının elde edilmesi ga
yesiyle mühendislerin ve mimarların teşkilâtlandırılması bu tasarının esasını teşkil eder. 

Bilindiği gibi teknik, sosyal ekonomide mühim bir rol oynamakta ve zamanımızda insanların 
pek çok ihtiyaçları teknik sayesinde temin edilebilmektedir. Sosyal hayata iyi bir veçhe veren 
teknik ve ekonomik faaliyetlerde muhtelif branşlara mensup mühendislerin ve mimarların ihti
sasları dâhilinde ve meslek prensiplerine uygun olarak çalışmaları ve iş birliği yapmaları mem
leket menfaati icabıdır. îleri memleketlerde bu mevzulardaki büyük problemler teknik eleman
ların geniş ölçüde fikrî ve bedenî iş birliği ile hal edilmekte ve programlaştırılmaktadır. Buna 
mukabil ihtisasa ve muhtelif meslek adamları arasında iş birliğine ehemmiyet verilmiyen hal
lerde millî servetler bilgisiz ellerde heder olur. 

Teknik, bugünkü manasiyle, tabiatın insanlara verdiği iktidarı artırmak vasıtasıdır. Tek
niğin amacı istihsali ve yapıyı imkân nispetinde tasarrufla en iyi bir şekilde hal etmektedir. 
Tekniğin bir tekâmül sanatı olduğu anlaşıldıkça ve teknik işlerin çerçevesi genişledikçe fen 
adamlarının, devlet işlerinden fazla, fert işlerinde rolleri artmıştır. 

Birkaç aşır evveline kadar mühendislik ve mimarlık mahdut bilgilerden ibaret meslekler 
halinde bulunuyor ve bu teknik elemanların pratikten yetişmesi mümkün olabiliyor ve cezai mü
eyyideler ile iyi iş görmeleri temin edilebiliyordu. Fakat bugünkü sosyal hayatın ihtiyaçlarını 
karşılıyacak teknik işler hakkında toplu bir bilgi bir insan ömrü boyunca dahi zor kazanıla-
bildiğine göre pratikten yetişme meslek adamları ile maksat ve gayeye varılması imkânsız 
hale gelmiş ve iptidai maddelerden tasarruf ve aynı zamanda yüksek kaliteli istihsal ve yapı 
vücuda getirmek fikri ileri ledikçe mühendislik ve mimarlığın özel meslekler halinde tahsil ve 
icra edilmesi lüzumu tezahür etmiştir. Filhakika fen adamlarının asrımızdaki tekâmül ile müte
nasip hizmet görebilmeleri iyi yetişmiş olmakla beraber geniş bir kültüre ve iyi bir karaktere 
sahip olmalarına mütevakkıftır. Şu kadar ki, hiçbir memlekette teknik üniversiteler dahi 
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öğrencilerini tam yetişmiş olarak çıkaramazlar. îş hayatında tecrübe ve mümareseler ve devamlı 
tetebbüler ile pratik ve teorik bilgiler tekemmül eder. 

Birçok memleketlerde mühendis ve mimarla *m iş hayatındaki muvaffakiyetleri, karakterleri, 
iktisap ettikleri ihtisasları veya meslek prensip srine uygunsuz hareketleri, kendileri tarafından 
kurulan cemiyetler tarafından en doğru olarak takdir, tesbit ve kontrol edilebilmekte ve bu 
cemiyetlerin referansları büyük bir kıymet ve ehemmiyet taşımaktadır. Bir taraftan da bu cemi
yetler memleketin teknik elemanlarından ve teknik imkânlardan en randımanlı ve rasyonel 
rr; reJte faydalanılabilmes'ne lüzumlu şartların hazırlanmasında ve endüstri ve yapılarda kulla
n ı r sak umumi normlar ve fennî şartnamelerin tesbit nde alâkalı devlet makamlarına mükemmel 
f, la';- ı da oV.ıiiktadır: 

ileri nemlekctlerde mühendis ve m"mar odd "arının bilhassa berveçhi âti hususlardan büyük 
faydaları da olmaktadır: 

a) Mühendis ve mimarların meslek bilgileri i n standart bir seviyeye yükselmesi ve meslekî 
ihtisas kolları vücuda gelmesi , 

b) Teknik elemanlara ihtisas ve ikt idarları ıa göre iş bulunması, 
c) Teknik işler için memleketin her yerinde tatb'k edilecek belirli hesap ve inşa usulleri ile 

yapı kabul şartnameleri ve istihkak raporu tanzim usullerini tesbit etmek suretiyle teknik sa
hada memleket bütünlüğünün sağ anması, 

d) Tekniğe lüzumu kadar önem verilerek, memleket ihtiyacına ve karakterine göre teknik 
işlere veçhe vrilmsi, 

e) Bu cemiyetlerden mem!ektin telor'k şûra-u ve plânleşma organı olarak fayda1 an İması, 
i') Meslekî alı âkın teessüsünün ve yükselme ünin sağlanması ve kötü niyetli, iktidarsız tek

nik elemanlara cemiyet tarafından inzibati cezalar tatbiki suretiyle iyi iş görülmesinin temin 
edilmesi, 

g) Fennî risaleler çıkarılması ve konferanslar ve kongreler tertibi suretiyle gerek memlekette
ki işler hakkında fikir teati edilmesi ve bilgi edinilmesi ve gerek tekniği daha ileri memleketler-
dkl tabiiyetlerden faydalanması, 

h) Umumiyetle malzeme ve konstrüksiyon hakkında memleket şartlarına uygun teknik icap
ları gerçekleştirecek yönetmelikler, normal, şartnameler hazırlanmas1, 

i) Fen adamlarının mesaileri hakkında normal ücret listeleri tertip'enmesi, 
, , j ) Muhtelif kademelerdeki'.telark elemanlar a rasnda kuvvetli bağlar ile bir iş ahengi kurul

ması ve meslekî faa iyetlerin her kademesinde çalışan işçi ve teknik elemanların vasıflarının iyi-
: leşmes!n: ve bilgi kabiliyetleri nispetinde daha yüksek kademelere yükselmelerini sağlıyacak im

kân1 arıîı; hazırlanması, 
Memleketim'zde her ne kadar Cemiyetler Kanununa göre teşekkül >etmiş Türk Mühendis'er 

Biri'ği, Yüksek Mimar1 ar Birliği, Türk Mühendisler Birliği gibi cemiyetler mevcut ise de bunlar 
yukarda bahsedilen gayeleri tahakkuk ettirebilecek imkânlara ve teşkilâta malik bu'unmad kla-
rından yukarda tafsil edilen maksatları karşı1 am ak üzere vazife ve salâhiyetleri kanunla muayyen 
ve muhtelif mühendislik gruplarını ve mimarları bünyesinde toplıyacak ayrı bir teşekküle ihtiyaç his
sedilerek ilişik tasarı haz rlanmıştır. 

Tasarının 1 nci maddesinde birliğin ilk teşekkülünde birliğe girecek meslek mensupları inşaat, ma
kine, elektrik ve maden olmak üzere tesbit edilmiştir. Burada makine, elektrik ve maden mühendis
liği geniş mânaları ile alınmakta ve bu gruplarda meselâ gemi ve uçak inşaat, muhabere ve izabe 
mühendisliği gibi branşlar dâhil bulunmaktad r. ilk teşekkülü yıllarında birlik mesaisinin muayyen 
hedeflere leksifi maksad yle kimya, sanayi, orman,ziraat gibi şubelere mensup mühendislerin birliğe 
girmeleri mecburi tutulmamış fakat bunların da ilerde birliğe kat İmaları imkânı mahfuz tutul
muştur. Filhakika memleketimizde şimdiki halde büyük kitle hâlinde serbest çalışan ve kendi arala
rında teşkilâtlanmalarında büyük ^fayda mülâhaza edilen meslek grupları daha ziyade inşaat, makine, 
elektrik ve maden mühendislikleri olarak mü alâa edilmiştir. 

Tasarın n ikinci maddesinde birliğin organları, üçüncü maddede birliğin üyelerinin ihtisas şubeleri 

( S . Sayısı: 74) \ 



itibariyle odalara ayrılacağı, 4 ncü maddede odaların organları, 5 nci maddede birliğe kaydü kabul 
şartları yaz lmıştır. 

6 nci madde ile birlik bünyesinde tpplanan meslek gruplarına mensup mühendis ve mimarların bir
liğe girmeleri mecburiyeti vaz'olunmuştur. Mezkûr meslek mensuplraının birliğe girmeleri ihtiyari 
bırak ldığı takdirde gerek birliğin teşekkül ve faaliyetine lüzumlu zaruri masrafların karşılanmasına 
ve: gerekse birlik görevlerinden olan teknik işlerin ifasına imkân olamıyacağı bedihi görülmektedir. 
Aynı maddede yabanc. mühendislerin Türkiye'deki meslekî faaliyetleri de tâyin ve tavzih edilmiş ir. 

7 nci maddede birliğin görev ve yetkileri, 8 nci maddede mezkûr görev ve yetkilerin odalar tarafın
dan ne suretle ifâ edileceği, 9 ncu maddede Birlik genel kurulunun kimlerden teşekkül edeceği. 
10 ncu.madde birlik teşkilâtına verilebilecek ücretlerin birlik genel kurulunca tesbit olunacağı, 
11 nci maddede birliğin dahilî işlerine ait çeşitli hususların tüzük ile tesbit edileceği, 12 ve 13 ncü 
maddelerde birliğin ve odaların gelirleri belirtilmiştir. 

Tasarının 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ncü maddeleri birlik üyelerinin mesleklerinin 
icrasında meslek şeref ve haysiyetine ve meslek icaplarına yakışmıyacak fiil ve hareketlerini veya 
üyeleri aralarında tahaddüs edebilecek meslekî ihtilâfları tetkik etmek ve gerektiği halde inzibati 
ceza kararlan vermek üzere kurulacak inzibat meclisi ve haysiyet divanlarının teşkilâtından ve 
görev ve yetkilerinden ve verilecek kararların netayicinden ve tatbikatından bahseder. 

Tasarının 25 nci maddesinde; memleketimizdeki teknik elemanlardan memleket faydasına da
ha geniş mesai ve randıman elde edilebilmesi için memur mühendis ve mimarların da kendilerine 
veya mensup oldukları idarelere taallûk etmemek şartiyle mesai saatleri dışında meslekî bâzı işleri 
ifa edebilmeleri derpiş edilmiştir. 

Tasarının geçici maddesinde, mühendis ve mimar odaları birliğinin kurucu heyetinin ve ilk 
genel kurulunun toplanması için lüzumlu işlerin hangi teşekküller tarafından ne şekilde yapıla 
cakları bildirilmiştir. 

(S , Sayısı: 74) 



KONYA MEBUSU HİMMET ÖLÇMEN'İN 
TEKLİFİ 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği kanun 
teklifi 

MADDE 1. a) Türkiye'de inşaat, makine, 
elektrik ve maden yüksek mühendis ve mühen
disleri ile yüksek mimar ve mimarları bünye
sinde toplıyan «Türk Mühendis ve Mimar Oda
ları Birliği» adında tüzel kişiliği haiz bir kurum 
kurulur. 

b) Bu Birliğin merkezi Ankara'dadır, 
e) a fıkrasında sayılanlar dışında kalan 

mühendis ik ve mimarlık grupları, temsil edil
dikleri cemiyetlerin müracaatı ve Birlik Genel 
Kurulunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu ka
rariyle Birliğe alınabilirler. 

MADDE 2. — Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliğinin organ'arı şunlardır: 

a) Birlik Genel Kurulu, 
b) Birlik İdare Kurulu, 
(0 Birlik Genel Sekreterliği. 

MADDE 3. — Birlik üyeleri ihtisas şubeleri 
itibariyle, Birlik Genel Kurulu karariyle kabul 
olunacak odalara ayrılır. Oda merkezleri Bir
lik Genel Kurul karariyle tesbit edilir. Bu oda
ların muhtelif bölgelerde şubeleri ve ajansları 
bulunabilir. 

Üyelerinin adedi encümenler teşkili suretiy
le ilmî ve meslekî mesai yapmaya müsait bu-
lunmıyarı ihtisas şubeleri için oda kurulmaz. 
Bu pibi ihtisas şubesi mensup1 arı Birlik Genel 
Kurulu karariyle tâyin edilecek odalara dâhil 
olurlar. 

MADDE 4. 3 ncü maddede yazılı odaların 
organları; 

Oda Genel Kurulu ile Oda Yönetim Kurulun
dan ibarettir. 

MADDE 5. — Türk Mühendis ve Mimarlar 
Oda'arı Birliğine kaydolunabilmek için aşağı
daki şartlan haiz olmak lâzımdır. 

a) Türkiye Cumhuriyeti tâbiiyetinde bu
lunmak, 

b) 3458 sayılı Kanuna göre yüksek mü
hendis, mühendis, yüksek mimar veya mimar 
diploma veya ruhsatnamesini haiz bulunmak; 

<*) Mühendislik, mimarlık sanatını giderici 
bir «uçtan dolayı mahkûm edilmemiş olmak; 

d) Mühendislik, mimarlık meslekini icraya 
mâni ruhi bir arızası bulunmamak; 

e) Âdi iflâstan başka bir sebeple hacir 
edilmiş bulunmamak, (hileli müflis olmamak) 

MADDE 6. — Odalar birliğinin kapsadığı 
ihtisas kollarına dâhil yüksek mühendis, yük
sek mimar, mühendis ve mimarların, Devletin, 
âmme müesseselerinin, şirketlerin, cemiyetlerin, 
müesseselerin ve şahısların mühendislik ve mi
marlık meslekinin icrasını iktiza ettiren işleri 
ile meşgul olabilmeleri ve meslekî tedrisat ya
pabilmeleri için Türk Mühendis ve Mimar Oda
ları Birliğine kayıtlı olmaları lâzımdır. 

Yabancı mühendis ve mimarlar ancak resmi 
idarelerde ve yabancı taahhüt firmalarında uz
man olarak çalıştırılabilirler. Bunlardan gayrı 
özel ve tüzel kişilern lüzum ve zaruret halinde 
yabancı mühendis ve mimar istihdam edebilme
si mezkûr lüzum ve zaruretin Türk Mühendis 
ve Mimar Odaları Birliği İdare Kurulunca ka
bul ve tasdik edilmesine bağlıdır. 

MADDE 7. — Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliğinin yetki ve görevleri şunlardır: 

a) Yurtta mühendislik ve mimarlık faali
yetlerinin düzenlenmesi ve gelişmesi amacı ile 
gerek re'sen ve gerekse istek üzerine meslekî 
işler hakkında tekliflerde bulunmak ve rapor 
tanzim etmek; 

b) Mühendislik ve mimarlık işlerine ait 
normları, umumi şartnameleri ve nizamname
leri incelemek ve bunlar hakkında görüşlerini 
bildirmek veya bunları re'sen tanzim ederek 
tatbiklarmı tavsiye etmek; 

c) Mühendislik ve mimarlık işlerinde hakem 
ve bilirkişi olabilecek meslek mensuplarını ilgili
lere bildirmek; 

d) Mühendislik ve mimarlık sahasındaki 
proje müsabakalarının umumi şartlarını hazır
lamak ve talep halinde proje müsabakalarını 
idare etmek veya jüri üyelerini seçmek; 

e) Meslekî işlere ve meslek mensuplarına ait 
istatistikler tanzim etmek, meslekî mecmualar 
çıkarmak ve sair yayınlar yapmak; 

f) Yurt hizmet ve menfaatlerini göz önünde 

( B. S&yım : 74 ; 
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bulundurarak Birlik üyelerinin haklarının sağ
lanması için yetkili makam ve merciler nezdin-
de teşebbüs ve tekliflerde bulunmak; 

g) Mes'ekî faaliyetlerin her kademesinde 
çalışan işçi ve teknik elemanların vasıflarının 
iyileşmesini ve bilgi ve kabiliyetleri nispetinde 
daha yüksek kademelere yükselmelerini sağlıya-
cak imkânları* etüd* ederek görüşlerini ilgili ma
kamlara bildirmek; 

h) Yurtta teknik seviyenin yükselmesi ve 
âmme menfaatlerinin korunması maksadiyle üye
lerini tahsil derecelerine, ihtisaslarına^ tecrübe 
ve başarılarına göre sınıflandırmak; 

i) Meslekî faa^yetlerin düzenlenmesi bakı
mından lüzumu halinde ilgili diğer dernekler 
ile istişarelerde bulunmak ve iş birliği yapmak; 

j) Mühendislik ve mimarlık ile ilgili işer
de gerek kasten ve gerekse ihmal göstermek su
ret yle veyahut ik idarsızlıkları dolayısiyle işlerin 
zarar görmesine sebebiyet veren veya mukavele
lere riayet göstermiyen ve meslek âdabına uymı-
yacak harekelerde bulunan meslek sensupları-
nın faaliyetlerini incelemek, inceleme sonuçlarını 
ilgililere bildirmek ve bu nevi hareketlerde bulu
nanlardan Birlik üyesi bulunanlar hakkında bu 
kanunda gösterilen tedbirlerin tatbikına karar 
vermek; 
| k) Meslekî sigorta teşkilâtı kudmak. 

MADDE 8. — Türk Mühendis ve Mimar Oda
ları Birliğinin bu kanunun 3 ncü maddesine göre 
teşk'l olunan odaları yukarıki 7 nci maddede ya
zılı yetki ve görevlerden yalınız kendi ihtisas şu
belerini ilgilendiren hususlar ile meşgul olur ve 
kararlar nı Birlik idare Kuruluna bildirirler. 

Birkaç odayı aynı zamanda ilgilendiren me
seleler odalar tarafından incelendikten sonra ni
hai karar Birlik tarafından verilir. 

Odalar resmî makamlar ile temaslarını ancak 
Birlik idare Kurulu vasıtasiyle yaparlar. Sırf 
formalite icabı olan hususlarda odalar bu ma
kamlarla re'sen muhabere salâhiyeiini haizdirler. 

MADDE 9. — Türk Mühendis ve Mimar oda
ları Birliği Genel Kurulu bu kanunun 3 ncü mad
desine tevfikan teşkil olunan odaların üyelerinin 
% 5 i nispetinde seçecekleri delegelerden teşek
kül eder. 

MADDE 10. — Birlik idare Kurulu Başkan 
ve üyelerine ve Genel Sekreterine ve Odaların 
röne.im Kurulu Başkanına ve üyelerine ve di

ğer vazifelilere verilecek ücretler Birlik Genel 
Kurulunca tesbit olunur. 

MADDE 11. — Tüzük ile belirtilecek husus
lar : 

7 nci maddenin h fıkrası gereğince yapılacak 
sınıflandırmaya; 

Birlik Genel Kurulunun ve Odalar Genel Ku
rullarının âdi ve olağanüstü toplantılarına, Oda 
Genel Kurulların n yetki ve görevlerine; 

Birlik idare Kurulu ve Odaların Yönetim Ku
rullar nm seçimlerine ve bunların toplantılarına 
ve yetki ve görevlerine; 

Birlik idare Kurulu Başkan, Genel Sekreter 
ve üyelernin ve Oda Yönetim kurullarının Baş
kan ve üyelerinin yetki ve görevlerine; 

Birliğin mesul muhasiplik ve idare teşkila
tına ve hesap müfettişlerine; 

Birliğ*n yetki ve görevlerinin tatbik şekilleri-* 
ne ve meslekî encümenler teşkiline ve bunların 
mesailerine; 

Ait hususlar Birlik Genel Kurulu tarafın
dan hazırlanıp Danıştayca onanacak tüzükler 
ile belirtilir. 

MADDE 12. — Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliğinin gelirleri şunlardır: 

a) Birliğe üye olarak kaydolunmak ücret
leri; 

b) Birlik üyelerinin birlik genel kurulun
ca karar altına alman senelik taahhütleri ve 
abonman bedelleri; 

c) Umumi bütçeden birliğe tahsis edilecek 
ödenek; 

d) Birliğe yapılacak her türlü yardım ve 
bağışlar; 

e) Talep üzerine yapılacak, teknik tetki-
kat, rapor tanzimi ve proje müsabakalarının 
idaresi gibi hizmetler karşılığında alınacak üc
retler ; 

f) Birlik üyelerinden bu kanun gereğine* 
alınacak para cezalan; 

g) Birliğe ait gayrimenkullerin gelirleri. 
MADDE 13. — Türk Mühendis ve Mimav 

Odalarının gelirleri şunlardır: 
a) Odaya kayıtlı üyelerin Birlik Genel Ku

rulunca karar altına alınmış olan senelik taah
hütlerinin Birlik Genel Kurulunca tâyin ve 
tesbit edilecek nispeti; 

b) Birliğin diğer gelirlerinden Birlik Genfil 
Kurulu karariyle ayrılacak tahsisler. 
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MADDE 14. — Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği üyelerinin; mesleklerinin icra
sında, meslek şeref ve haysiyetine ve icabatma 
yakışmıyacak fiil ve hareketlerinden dolayı in
zibati ceza tertibine ve üyeler arasında tahad-
düs eden meslekî ihtilâfatı hal ve tesviyeye sa
lahiyetli olmak üzere, kuruluşları, görevleri ve 
yetkileri bu kanunda gösterilen; Oda inzibat 
meclisleri, Birlik haysiyet divanı ve Bayındır
lık Bakanlığında yüksek haysiyet divanı kuru
lur. 

MADDE 15. — İnzibati cezalar: 
Madde 14 te zikredilen ceza müesseselerinin, 

kusurlu Oda üyelerine, işledikleri fiilin ağır
lık derecesine göre verebileceği inzibati cezalar 
şunlardır: 

a) İhtar : üyeyi dikkate davet etmektir, 
b) Tevbih üyenin fiil ve hareketlerinin 

muahazasdır, 
c) Yüz liraya kadar para cezası, 
e) Yüz liradan bin liraya kadar para ce

zası, 
d) üyenin iki aydan beş seneye kadar mes

lekini İcradan menedi'mesi, 
e) Üyenin daimî olarak meslekini icradan 

menedilmesi, 
a, b, c fıkralarındaki cezalara Oda İdare Ku

rulunun teklifi ile Oda İnzibat Meclisince hük-
molunur. 

Oda inzibat Meclisinin kararları, Birlik hay
siyet divan-nca itirazen tetkik .olunur. Birlik 
haysiyet dicanınea veri'ecek kararlar katidir. 

Birlik Genel İdare Kurulunun ikazı üzerine 
de, Oda İdare Kurulu kusurlu üyesini inzibat 
meclisine verir. 

ç, d, ve e fıkralarındaki cezalar Oda İnzibat 
Meclisinin teklifi ile Birlik haysiyet divanınca 
verilir. Bu kararlar aleyhhıe yüksek haysiyet di
van na itiraz olunabilir. Yüksek haysiyet diva
nınca verilecek karar 'ar katidir. 

MADDE 16. — Oda İnzibat meclis1 eri : 
Oda İnzibat meclisleri, Oda İdare Kurulu 

Başkanı i e Oda Genel Kurulunca iki yıllık 
bV devre için gizli oy ve çoğunluk ile müntehap 
ve en az on y 1dan beri mühend*slik, mimarlık 
ile meşgul olan dört üyeden mürekkep olarak 
beş kişi ile teşekkül eder. Başkanını, Genel Ku
rulca müntehap dört üyesi arasından gizli oy 
ve çoğunlukla seçer. 

Oda Genel kurulu, inzibat meclisi için, aynı 
şartlar dairesinde dört de yedek üye seçer. 

İnzibat meclisi mürettep üyelerinin tamamı 
ile toplanır ve cezaları 4 kişilik ekseriyetle ve
rebilir. 

MADDE 17. — Birlik Haysiyet Divanı: 
, Birlik Haysiyet Divanı, Birlik İdare Kurulu 

Başkanı ve Birlik Genel Kurulunca, iki yıllık 
bir devre için gizli oy ve çoğunluk ile münte
hap ve ayrı ihtisas şubelerine mensup ve en az 
on beş yıldan beri mühendislik, mimarlık ile 
meşgul olan altı üyeden mürekkep olarak yedi 
kişi ile teşekkül eder. Başkanını (Jenel Kurul
ca müntehap altı üyesi arasından gizli oyla ve 
çoğunlukla seçer. 

Birlik Genel Kürtün, Birlik Haysiyet Divanı 
için aynı şartlar dairesinde altı da yedek üyo 
seçer. 

Divan, mürettep üyelerinin tam mevcudu 
ile toplanır ve cezaları beş kişilik ekseriyet ile 
verebilir. 

MADDE 18. — Yüksek Haysiyet Divanı: 
Yüksek Haysiyet Divanı, Bayındırlık Ba

kanlığı Müsteşarının Başkanlığında Adalet Ba-
Kanlığınm hâkimler sınıfından bir mümessiliyle 
Türkiye'de mühendislik mimarlık tahsili veren 
müesseselerin tedris heyetlerince müntehap bi-
.cr profesör, Odalar Genel Kurullarınca en az 
yirmi yıldan beri mühendislik, mimarlık ile 
meşgul olmuş mensupları arasından seçilen 
birer üye ve Bayındırlık Bakanlığı Birinci Hu
kuk Müşavirinden teşekkül eder. 

Yüksek Haysiyet Divanı, mürettep azasının 
tam mevcudu ile toplaıiır ve en az üçte iki ek
seriyet ile karar verir. 

MADDE 19. — Oda inzibat meclislerine, 
Birlik Haysiyet Divanına ve Yüksek Haysiyet 
Divanına üye.olabilmeleri için Birlik üyelerine 
madde 15 te gösterilen cezalardan «ihtar» dan 
gayrisi ile tecziye edilmemiş bulunmaları şart
tır. 

MADDE 20 — İhtilâfların hallinde taraf
lar arasında husumet mevcut olan Oda inzibat 
meclisi veya Birlik haysiyet divanı üyesi o 
oturuma iştirak edemeyip yeri kur 'a ile taay
yün edecek yedek üye ile tamamlanır. 

Birlik haysiyet divanı Başkanının, hakkın
da işlem yapılacak kimse sanık tarafından, 
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reddi halinde keyfiyet yüksek haysiyet diva
nınca tetkik edilip karara bağlanır. 

Yüksek haysiyet divanı âzalarının sanık 
tarafından reddi halinde de keyfiyet yüksek 
haysiyet divanında reddedilen üyenin ademi 
iştirakiyle tetkik olunur ye karara bağlanır. 

MADDE 21 — Oda inzibat meclisleri, Bir
lik haysiyet -divanı ve yüksek haysiyet divanı 
soruşturmalarını gizli olarak yaparlar. İca
bında ehlivukuf heyetleri teşkil ederler. Otu
rumlar alenidir. Yalnız üyelerin reddi keyfi
yetlerinin tetkiki evrak üzerinde yapıhr. 

Kararlarda reylerin dağılması ve icabeden 
karar ekseriyetinin temin olunamaması halin
de ceza hükümleri usulü kanununun 385 nci 
maddesi uygulanır. 

İnzibat meclîslerinin, divanlarının ve teşkil 
olunacak ehlivukuf heyetlerinin çalışmaları 
idare kurulunca hazırlanıp genel kurulca tas
dik edilecek özel bir yönetmelik ile tanzim ve 
tâyin olunur. 

MADDE 22 — Kanuni evsaf ve şeraiti cami 
olmıyan veya kendisine tevdi edilmiş vazife
leri ifadan imtina eden veyahut bitaraflığı 
ihlâl edici, hareketi görülen Oda İdare kurulu
na, Birlik İdare Kurulunun teklifi ve Birlik 
haysiyet divanının kararı ve yüksek haysiyet 
divanının - tasdiki ile Oda inzibat meelisine, 
Birlik haysiyet divanının teklifi ve yüksek 
haysiyet divanının kararı ile işten el çektirilir 
ve keyfiyet Oda üyelerine tamim edilerek se
çimler yenilenir. Anyı sebeplerden dolayı Bir
lik İdare Kuruluna veya Oda inzibat meclisle
rine de Başbakanın teklifi ve yüksek haysi
yet divanının kararı ile işten el çektirilir ve 
seçimler yenilenir. 

MADDE 23. — Resmî daire ve müesseseler
de çalışan yüksek mühendis, yüksek mimar, mü
hendis ve ıriimarlarm memuriyet vazifeleri ile 
alâkalı kusurları ve suçları Memurlar Kanunu 
hükümlerine tâbidir. 

MADDE 24. — Bu kanun1 a tahsil edilecek 
para cezaları ve üyelerin,aidatı ve- Birliğin sair 
alacakları tebliğden itibaren altı ay içinde 

ödenmediği takdirde İcra ve İflâs Kanununun 
ilâmların icrası hakkındaki hükümlerine göre 
infaz olunur. 

MADDE 25. —• Resmî idarelerde veya İkti
sadi Devlet Teşekkül erinde maaşla veya ücret
le çalışan" fen adamları resmî mesai saatleri dı
şında, tasdik veya kontrolü kendilerine veya 
mensup oldukları idareye ait olmıyan Müşavir
lik, ehlivukufluk, proje, kontrol ve teknik he
sap gibi iş eri yapmakta serbesttirler. 

4358 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi kaldırıl
mıştı]*. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun yayımı ta
rihinden en çok bir yıl içinde Türk Yüksek 
Mühendisler Birliği İdare Heyetinin teşebbüsü 
üzerine mezkûr tarihte faaliyette bulunan mü
hendislik ve Mimarlık Birliklerinden seçilecek 
üçer delegenin iştirakiyle top anacak kurucu 
heyet Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birli
ğinin birinci genel kurulunu toplamakla vazife
lidir. Genel Kurulun toplantısına takaddüm 
eden bütün hazırlıkları bu heyet ikmal eder. Bu 
iş ere lüzumlu bütün masraflar için faaliyette 
bulunan Mühendislik ve Mimarlık Birlikleri 
avans olarak müsavi miktarda lüzumu kadar 
parayı öderler. 

» Bu avanslar Birlik tarafından ilk genel ku
rulun toplantı tarihinden üç yıl sonra baş a-
mak ve beş yılda bitmek üzere üç müsavi taksit-
to iade edilir. 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
nin birinci genel kurulu, faaliyette bulunan 
Mühendislik, Mimarlık Birliklerinde kayıt ı aza
sının yüzde beşi nispetinde seçilecek delegeler
den teşekkül eder. Birinci genel kurul, top^ntı-
yi idare etmek üzere bir başkan ve üç kâtip
ten mürekkep bir Başkanlık Divanı seçer. Za
bıtlar Başkanlık Divanı tarafından tutulur ve 
seçim'er onun tarafından idare edilir. Genel 
Kurulda kararlar çoğunlukla almır. 

MADDE 26. — Bu kanun yayınlandığı tarih-
to yürürlüğe girer. 

, MADDE 27. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütül*. -
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Gazianteb Milletvekili Süleyman Kuranel'in, Türkiye Mimarlar ve Mhüendisler Odaları kanunu 
teklifi (2/390) 

17. V.1952 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Hazırlamış olduğum Türk Mühendis ve Mimarlar Odası kanun teklifim ilişik olarak sunulmuştur. 
Gereğinin yapılmasını rica ederim. 

Gazianteb Milletvekili 
Süleyman Kuranel 

Türkiye Mimarlar Odası ve Türkiye Mühendisler Odaları kanunu tasarısı 

GEREEKÇE 

Mimarlar ve Mühendisler Odaları kanunu gerekçesi, bu tasarının kendisidir. Kanunda madde 
madde açıkça çerçevelendiği gibi, ancak «hayati» tabiriyle ifade olunabilecek temel gayeler hedef 
tutulmaktadır. 

A) Memleketimizin başlıca ana ihtiyaçları arasında iki büyük dâva vardır: 
1. Topyekûn ümran dâvası, 
2. Teknik tesis ve cihazlarıma dâvası. 
Mimarlarla mühendislerin kadrosunu belirten bu iki ana saha, bugüne kadar iş ve fayda hak ve 

salâhiyet ölçüleriyle plânlaştırılmış değildir. Bir mimar ve mühendis, eserine ve cemiyete karşı va
zife ve haklarını müeyyideleşmiş görmek huzurundan mahrum ve maalesef birtakım tesadüflerin eline 
terkedilmiş bulunmaktadır. 

B) Mekteplerini ve yetiştirilme şartlarını büyük fedakârlık ve zorluklar pahasına temin edebil
diğimiz mimarlarla mühendislerin, iş ve kıymet ölçülerine faaliyet ve ehliyet şartlarına asıl tatbik 
sahası olan cemiyet hayatında yabancı olmakla ilk unsuruna malik bulunduğumuz bir gayenin son 
unsurundan mahrum kalmak gibi hazin bir vaziyete düşüyoruz, öyle ki; yetiştirdiğimiz örnekler, 
kendisi için yetiştirildikleri hayat ve cemiyet karşısında tam mânasiyle himayesiz ve murakabesiz 
bulunuyorlar. 

C) Mimarlarla mühendislerin hiçbir peşin ölçüye bağlı olmıyarak içine daldıkları ve şahsi 
teşebbüs, hususi nefis müdafaası ve ferdî talihlerine göre eser verdikleri cemiyette, kendi zümrele
rini kuşatan nizamsızlık o kadar büyüktür ki, pek sarih çizgilerle ayırdedilmesi lâzımgelen bir 
mimar ile bir mühendisin iş sınırları bile birbirine geçmiş, hak ve salâhiyetleri birbiriyle çatış
mıştır. Bu tesellisiz vaziyete ek olarak, mimarlık hakkında en basit bir bilgiden bile mahrum, 
tamamiyle ehliyetsiz kimselerin memleketin çehresinde her gün korkunç yaralar meydana getirme
leri ve mühendislik ehliyetinden uzak, pratik bâzı tecrübelerden cesaret alan teknisiyenlerin de 
mühendislik faaliyetine imkân bulmaları göz yumulmıyacak zararlar meydana yetirmektedir. Mi
mar ve Mühendis Odaları Kanunu b'izi bu tahribkâr hastalıktan kurtaracak şifa verici maddeler
den meydana gelmiştir. 

D) Dünyadaki bütün ileri memleketlerde, gerek ümran, gerekse teknik tesis ve cihazlanma dâ
vaları bu zümrelerin teker teker ve birbirine nazaran farklarının tecellisi ve cemiyete karsa hak ve 
vazifelerinin tesbiti sayesinde mümkün olabilmiştir. Bu hususta sayısız misaller kaydetmiş bulu
nan her hangi bir medeni âlemde, bugün mimari rr odası teşkilâtı kurulmadan plânlı bir imar d&r 
vasmın tahakkukuna, Mühendisler Odası teşkilâtı kurulmadan da asrımızın en keskin üstünlük mü
eyyidelerinden biri olan teknik tesis ve cihazlanma gayesine doğru ilerlemek ihtimali yoktur. 

Etibba Odası, Baro, Ticaret ve Sanayi Odaları kanunları, tıp, hukuk ve ticaret sahalarındaki 
teşkilât ihtiyacını karşıladığı halde, Mimarlar ve Mühendisler Odaları Kanununun bugüne kadar 

(S, Sayışı ; 74) 



çıkmamış olması hayretle karşılanacak büyük ve çok zararlı bir ihmalin neticesidir. 
îşte, bir tarafta bütün vatan sathını kaplayıcı topyekûn ümran, bir taraftan da teknik tesis 

ve cihazlanma gibi ruh ve madde sahalarının iki temel şubesi üzerinde teklif ettiğimiz bu kanun, 
yukardaki ana borçları yerine getirmek ve memleketimizin çoktan beri muhtaç bulunduğu mu-
azzam iş sahalarının disiplin ve huzurunu sağhyacak, bir yandan memleketin, diğer yandan mi
marlık ve mühendislik mesleklerinin şiddetle mq ıtaç bulunduğu hakları, kefalet altına alacak, 
müeyyideler manzumesidir. 

OAZİANTEB MEBUSU SÜLEYMAN 
KURANEL'ÎN TEKLİFİ 

Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odalar* 
kanun teklifi 

MADDE 1. — a) Türkiye'de mesleklerini 
icra eden mimar ve mühendisleri bünyesinde 
toplıyan (Türkiye Mimarlar Odası) ve her biri 
kendi ihtisas şubesinin adını taşımak üzerr. 
(Türkiye Mühendisleri Odası) isimleriy
le tüzel kişiliği »haiz ihtisas teşekkülleri kuru
lur. 

b) Bu odaların merkezleri Devlet merke
zindedir. 

MADDE 2. — Mimar, başta bina veya bi
nalar topluluğu ifadesinin hacım ve satıh ola
rak her şekli bulunmak üzere, bilcümle inşaat 
hakkının sanat ve fikir ihtisasını ve bu işin ta
savvur ve proje, şekillendirme ve cihazlandır-
ma, çalıştırma ve bütünleştirme ehliyetini tem
sil edendir. 

Mimar kendi iş sınırlarını mühendislik ih
tisaslarına ait iş sınırlarına girmek suretiyle 
aşamaz. 

MADDE 3. — Türkiye mimarlar odasına 
girebilmek için mimarların, İstanbul Güzel Sa
natlar Akademisi Mimarlık Şubesinden veya İs
tanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakülte
sinden veya Hükümetin resmen kabul ettiği ec
nebi memleketlerdeki bunlara muadil bir yük
sek okuldan diploma almış olmaları lâzımdır. 

Kapanmış bulunan İstanbul Teknik Okulu 
Mimarlık kolundan diploma almış olanlar bu 
maddenin şümulü içindedirler. 

MADDE 4. — Mühendis, teknik fayda çer
çevesi içinde laboratuar, atelye, alet, cihaz tesis 
faaliyetlerine ait ihtisas şubelerinden her han
gi birine mensup olan ve o şubeye ait her türlü 

tasavvur, proje ve tatbikat mesuliyetini, çalış
ma ve çalıştırma ehliyetini temsil edendir. 

Mühendis, yukarda gösterilen iş sınırlarını, 
mimarlığın iş sınırına girmek suretiyle aşamaz. 
Ayrıca hiçbir mühendis, kendi ihtisas şubesinin 
sınırlarını başka bir mühendisin ihtisas sınırına 
girmek suretiyle de aşamaz. 

MADDE 5. — Türkiye Mühendisler odaları
na girebilmek için, Mühendislerin İstanbul Tek
nik Üniversitesinin (Mimarlık Fakültesinden 
gayrı) her hangi bir fakültesinden veya Hükü
metin resmen kabul edeceği bu fakültelere mu
adil bir ecnebi yüksek okulundan diplomalı ol
maları lâzımdır. 

İstanbul Teknik Okulundan mezun olan Mü
hendisler ihtisaslarına göre mensup oldukları 
Mühendisler Odasına kaydolunurlar. Bu mühen
dislerin yetki ve görevleri mensup oldukları 
odaların tüzüklerinde belirtilir. 

MADDE 6. — Mimar veya mühendislik dip
loması olmıyanlar veya Türkiye Mimarlar Oda
sından veya Türkiye Mühendisler odalarından 
ihraç edilenler hiçbir suretle, mimar, veya mü
hendis, unvanlarını kullanamazlar. 

MADDE 7. — Türkiye Mimarlar Odası veya 
her hangi bir Türkiye Mühendisler Odası kuru
labilmesi için, o ihtisasa mensup olanların Tür
kiye'deki mevcudu yüz kişiden az olmamalıdır. 

Miktar itibariyle bir oda teşkil edemiyen ih
tisas şubeleri, kendi ihtisas şubelerine en yakın 
odaya dâhil olurlar. 

MADDE 8. — Türkiye Mimarlar ve Türkiye 
Mühendisler Odaları tüzüklerine göre Türkiy*'-
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nin her yerinde şube açabilirler veya şube âçıU 
mıyan yerlerde işlerini mümessil vasıtasiyle yü
rütebilirler. 

MADDE 9. — Türkiye'de, Türk veya ecnebi 
her hangi bir mimar veya mühendisin meslekini 
icra edebilmesi, veya tedris heyetlerinde vazife 
alabilmeleri veya ecnebi memleketlerden gönde
recekleri projeleri realize ettirebilmeleri için 
Türkiye Mimarlar Odasının veya Türkiye Mü
hendisler odalarından birinin üyesi olmaları lâ
zımdır. 

MADDE 10. — Bir mimar veya mühendis 
daimî ikâmetgâhının bulunduğu yerdeki odaya 
kaydolunur. Daimî ikametgâhı olmıyanlar en 
çok uğradıkları yerdeki odaya bağlanırlar. 

Her hangi bir odanın üyesi olanlar Türkiye'
nin her tarafında mesleklerini serbestçe icra 
edebilirler. 

MADDE 11. — Mimar ve mühendisin bulun
duğu yerde, mimarlık işini yalnız mimar, mü
hendislik işini de ihtisasına göre yalnız mühendis 
yapar. 

Ancak mimarın bulunmadığı yerde mimarlık 
işini mühendis, mühendisin bulunmadığı yerde 
mühendislik işini mimar, her ikisinin de bulun
madığı yerde bu işleri ehliyetli kalfanın yapa
bilmesi, ilgili bölge odasından her yıl yenilen
mek üzere alacakları yazılı bir izinle kabildir. 

MADDE 12. — Türkiye Mimarlar Odası ve
ya Türkiye Mühendisler Odasıında kayıtlı bu
lunmak için aşağıdaki şartları haiz olmak lâ
zımdır: 

a) Türkiye Cumhuriyeti tâbiiyetinde bu
lunmak ; 

b) Bu kanunun kabul ettiği okullardan 
diplomalı olmak; 

c) Kanunen mesleki giderici bir suçtan 
ımahkûm edilmemek ve oda haysiyet divanınca 
karara bağlanmış ve Danışjtaydan tasdik edil
miş şahsi ve «meslekî bir şerefsizlik taşımamak 
veya âdi iflâstan başka bir sebeple haıcredil-
miş, bulunmamak, hileli müflis olmamak; 

d) Mimarlık ve mühendislik meslekini ic
raya mâni ruhi bir arızası bulunmamak; 

e) 'Ecnebi mütehassisi! olduğu (halde, ilgili 
odanın muvafakatiyle muayyen vazifeleri gör
mek üzere resmî veya hususi bir teşekkül tara
fından getirilmiş olmak. 

MADDE 13. — Türkiye Mimarlar Odası ve 
Türkiye Mühendisler odalarının) yetki ve görev
leri şunlardır • 

a) Mimarlık Ve mühendislik mesleklerini 
icra* 'edenleri, bu mesleklerin örf ve âdetlerine 
uygun* olarak murakabe ve kontrol etmek; 

b) Mimarlık ev mühendislik işlerinde ha
kem ve bilirikşi olabilecek meslek mensuplarını 
ilgililere bildirmek; 

c) Türkiye'de yapılacak bilcümle meslekî 
müsabakalarda cari olacak müsabaka tüzükle
rini hasırlamak; 

d) Meslekî müsabakaları, ihtisasları dâhi
linde olmak şartiyle hazırlamak veya hazırlan
mış müsabakaları murakabe ve kontrol etmek 
ve bu müsabakaların jüri üyelerini tâyin et
mek ; 

ıe) Meslekî faaliyetlerin her kademesinde 
çalışan işçi, usta ve teknik elemanların vasıf
larının iyileşmesini, bilgi ve kabiliyetleri nis
petinde daha yüksek mertebelere Varmalarını 
temin edecek usullerle yetkilerini tesbit ederek 
ilgililere bildirmek; 

f) Mimarlık ve mühendislik ile ilgili işler
de gerek kasten, gerekse ihmal göstermek su
retiyle veyahut iktidarsızlıkları dolayısiyle iş
lerin zarar, görmesine sebebiyet veren veya mu
kavelelere riayet etmiyen veya meslek âdabı
na uygunsuz hareketlerde bulunan veya tüzüL 

ğe aykırı hareket etmekte ısrar eden meslek 
mensuplarının (hareketlerini incelemek ve bu 
nevi hareketlerde bulunanları tüzük hükümle
rime göre cezalandırmak; 

g) Yetkili meslektaş imzalarının listeleri
ni hazırlamak ve icabeden makamlara vermıek; 

h) Oda Haysiyet Divanı tarafından verilen 
ve Danıştay dan tasdik edilen bir kararla odadan 
kaydı silinenleri ilân etmek ve ilgili makamlara 
bildirmek; 

i) îşbu yetki ve görevler münhasır olarak 
Türkiye Mimarlar ve Türkiye Mühendisler oda
larına verilmiş haklar olup başka hiçbir teşekkül 
tarafından benimsenemez. 

MADDE 14. — Türkiye Mimarlar Odası ve 
Türkiye Mühendisler odaları (10 ncu) maddede 
yazılı yetki ve görevleri kullanırken, kendi ihti
sas şubelerini ilgilendirmiyen meselelerle meşgul 
olamazlar. 

MADDE 15. — Türkiye Mimarlar Odasının 

( S . Sayısı: 74) 



ve Türkiye Mühendisler'.Odalarının idari organ- I 
lan şunlardır; 

a) Merkez Genel Kurulu 
b) Merkez Yönetim Kurulu 
c) Merkez Genel Sekreterliği 
d) Şubeler Genel kuruları. 
e) Şubeler Yönetim kurulları 
t') Şubeler Genel sekreterlikleri. j 

MADDE 16. — Merkez Genel Kurulu, şubele
rin temsil edilmesiyle meydana gelir ve topyekûn 
bütün oda teşkilâtını kuşatıcı bir yetki taşır. 

Merkez Genel Kuruluna, odaya kayıtlı olan 
her üyenin iştirak hakkı vardır;, 

Şubeler genel kuruluna göndereceği delege 
veya delegeleri, kongreye bilfiil iştirak ,etmiş üye-" I 
lerin miktarına göre ve tüzükte belrtilen "esaslar 
dâhilinde müzakerelerin neticelenmesini mütaa-
kıp seçerler ve Riyaset DivasınuT imzalayacağı 
bir mazbataya temsil edenle, temsil' ettiklerinin ' 
isimleri yazılır. 

Merkez' Genel Kurulunda bulunmayanlar ve 
» delegelerle temsil edilmiyenler, merkezdeki arka

daşlarından birisine Merkez Çe^nşl^Kürulu Riyar l 
setine, tüzüğe göre ve imzalanmış'Mi*dilekçe ~ver- | 
mek usretiyle de kendilerini temsil ^ettirebilirler.-

MADDE 17. — Türkiye mimarlar odası ve 
Türkiye mühendisler odaları yetki ve görev
lerini tüzüklerinde belirtilen esaslara göre yü- I 
rütürler. I 

MADDE 18. — Menkul ve gayrimenkul alı
mına, satımına veya ödünç para alınmasına ve 
verilmesine „veya , sosyal yardımlarda bulunul
masına veya her hangi-bir sermayeye iştirake 
karar vermek odaların büyük genel kurulları
na ait bir yetkidir. 

MADDE 19. — Yönetim kurulu, tüzüğe gö
re genel kurulun seçeceği 2 ilâ 8 kişiden mey
dana gelir. Ayrıca tüzüğe göre yedek üyeler 
seçilir. 

Yönetim kurulu kendi arâsfnda gizli oyla 
başkanını seçer ve tüzüğe göre vazife taksimi 
yapar. 

MADDE 20. — Yönetim, kurulu, icabettiği 
zaman yetki ve görevlerinden bir kısmını tü
zükte belirtilen esaslara gçre seçeceği üç kişi
lik bir icra komitesine devredebilir. I 

Bu şekilde vazifelendirilen, icra komistesi- | 

nin vereceği kararlar, yönetim kurulu kararı' 
yetkisini haizdir. 

MADDE 2İ. — Genel sekreter veya genel 
sekreterin emri ve mesuliyeti altındaki büro, 
yönetim kurulu kararlarına göre odanın, işle
rini çevirmekle görevlidir. Genel sekreterlik 
yönetim kurulunun tabiî üyesi ve icra organı
dır-

Tâyini ve azli tüzük hükümlerine göre ya
pılır. Maaşını genel kurul tâyin eder. 

MADDE 22. — Mimarlık ve mühendislik 
vakar ve şerefine uymıyan ,fiil ve hareketler
de bulunanlarla, meslekî faaliyette vazifelerini 
yapmıyan veya vazife icabı olan dürüstlüğe ve
ya ana tüzük hükümlerinden her hangi birine 
riayet etmiyenler hakkında bu kanunda yazılı 
disiplin ceazları tatbik edilir. 

MADDE 23. — Disiplin cezaları şunlardır: 
a) îhtar: Mimar veya mühendisi dikkate 

' davettir. Bu ceza yönetim kurulu başkanı ta-
- rafından yazılan bir mektupla tatbik olunur. 

Siciline geçmez ve aleyhine itiraz olunmaz. 
b) Tevbih: Meslekî âdaba uymıyan fiil ve 

hareketin haysiyet kurulu veya divanı tarafın
dan muahezesidir. 

c) 1 000 liraya kadar para cezası. 
' d) Meslekten muvakkat çıkarma. Mimar 

veya mühendisin 30 günden az ve 2 yıldan faz
la olamamak üzere meslekini icradan menedil-
mejidir. v 

e) Meslekten çıkarma: Mimar veya mühen
disin diplomasının iptal edilmesidir. 

Meslekten muvakkat .çıkarma veya meslekten 
çıkarma cezaları, karârin Danıştayca onanma
sından sonra tatbik edilir. 

MADDE 24. — Türkiye Mimarlar Odası ve 
Türkiye Mühendisler odalarının disiplin organ
ları şunlardır: 

a) Şube Haysiyet kurulları. 
b) Haysiyet Divanı. 
c) Yüksek Haysiyet «Divanı. 

. . Şube Haysiyet kurulu Şube genel kurulunda 
yönetim kurulu üyelerinden bir fazlasiyle seçilir. 

Haysiyet Divanı Merkez Yönetim Kurulu 
üyelerinden bir fazlasiyle Büyük Genel Kurul 
tarafından seçilir. •-..-,: 

Yüksek Heyet Divanı ise Heysiyet Divanına 
Merkez Yönetim Kurulu Başkanı ile şubeler 
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haysiyet kunıllan başkanlarının iltihakı ile mey
dana gelir. 

Şube haysiyet kurulu, Haysiyet Divanı ve 
Yüksek Haysiyet Divanının verebileceği farklı 
ceza hükümleri ana tüzükle tesbit olunur. 

Ana tüzüğe göre ayrıca haysiyet kurulu se
çilmesine lüzum olmıyan hallerde yönetim ku
rulu disiplin meselelerine ait olan oturumların
da «Haysiyet Kurulu» adını taşırı. 

MADDE 25. — Yüksek Haysiyet Divanı, 
haysiyet divanı, haysiyet kurulu ve yönetim ku
rulu üyelerine ve hesap denetçilerine, Genel Ku
rul Başkanlık Divanı üyelerine tüzükte belirti
lecek huzur haklan verilir. 

MADDE 26. — Türkiye Mimarlar Odası ve 
Türkiye Mühendisler Odalarının gelirleri şun
lardır : 

a) Kayıt ücreti. 
b) Yıllık aidat. 
c) Munzam aidat. 
d) Yapılan hizmet karşılığı olan ücretler. 
e) Vesika harçları. 
f) Yayın gelirleri. 
g) Bağış ve yardımlar. 
h) Odanın mülkiyetinde olan menkul ve 

gayrimenkullerin gelirleri. 
i) Para cezaları. 
j) İştirakler kârı. 
k) Müteferrik gelirler. 
Munzam aidat mimar veya mühendisin, o yıl 

içinde elde ettiği meslekî kazançtan Gelir Ver
gisini matrah teşkil eden miktarın binde beşi
dir. 

Kayıt ücreti, yıllık aidat, munzam aidat ve 
para cezalarının tahsillerine ait odalarca veri
len kararlar ilâm hükmünde olup icra dairele
rince yerine getirilir. 

MADDE 27. — Oda gelirlerinin sarfedilme-
si, bütçesi, paralarının nerede bulunacağı, tü
zükle yazılı esaslara bağlıdır. 

Genel kurul seçeceği iki denetçi vasıtasiyle 
para işlerini daimî bir kontrol altında bulun
durur. 

MADDE 28. — Lâğvedilen bir oda şubesi
nin malları o odaya intikal eder. Ancak her 
hangi bir sebeple oda lâğvedilirse odaya ait 
her şeyin nereye intikal edeceği büyük genel 
kurulun sonuncu toplantısında kararlaştırılır. 

MADDE 29. — Her ihtisas odası, üyeleri
nin mesleklerini icra etmek için alacakları üc
retleri, ileri memleketlerdeki teamüllere uy
gun olarak tüzüklerinde bir tarife ile tesbit 
etmeye mecburdur. Mimar ve mühendislere öde
necek ücretler bu tarifelere göre tâyin edilir. 

MADDE 30. —Bir mimar veya mühendisin 
serbest bir iş yapabilmesi için, vergi dairesine 
kayıtlı bulunması ve aylık, haftalık ve günde
lik gibi mukannen ücretlerle her hangi bir 
Devlet müessesesine veya İktisadi Devlet Te
şekkülüne veya hususi bir müesseseye bağlan
mamış olmaları lâzımdır. 

MADDE 31. — Serbest çalışan mimar ve 
mühendislerin bulunmadığı yerde, o mahallin 
en büyük mülkiye âmirinin müracaatı ve men
sup bulunduğu odanın yazılı muvafakatiyle, 
vazife gören Devlet memurları tasdik ve mu
rakabesi kendisine veya mensup bulunduğu 
daireye taallûk etmemek şartiyle mesleklerini 
serbest olarak da icra edebilirler. 

MADDE 32. — Devlet memuriyetinden ve
ya İktisadi Devlet Teşekküllerinden ayrılanlar, 
ayrıldıkları dairelere ait işlerle, memuriyette 
bulundukları zaman resmî temasları olan da
irelere ait işleri 3 sene müddetle yapamazlar. 

MADDE 32. — Devlet daire ve müessesele
rinde belediye ve özel idare veya sermayesinin 
yarısından fazlası Devlete ait olan daire ve 
müesseselerdeki mimar ve mühendislerin sebep 
ve nesep cihetiyle usul ve füruundan veya bi
rinci ve ikinci derecede akrabalarından olanlar 
bu dairelerden iş alamazlar. 

MADDE 34. — Bilûmum meslekî müsaba
kalarda verilecek mükâfatların % 5 i müsabı
kın parasından kesilerek üyesi bulunduğu oda
ya ödenir. 

MADDE 35. — Mimar ve mühendislerin iş 
celbi hususunda mutavassıt kullanmaları, söz
lü, yazılı, resimli reklâmlar tertibetmeleri mem
nudur. 

Ancak büro ve şantiye gibi yerlere tabelâ 
koymak, yer tanıtma ve yer değiştirme veya 
bunlara benzer propaganda mahiyetinde olma
mak üzere yapılan ilânlarla eser teşhiri, mes
lek vakarına uygun olmak şartiyle caizdir. 
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MADDE 36. — Odaya kayıtlı olan her mi
mar veya mühendis meslek sigortasına yazılma
ya mecburdur. Bu sigortaya ait poliçeler, oda 
kasasında veya yönetim kurullarının tensibede-
ceği bir bankada oda namına saklanır. Sigorta
ya yazılmıyan veya birbiri ardına üç taksit 
ödemiyen mimar veya mühendis taksiti ödeyin-
ceye kadar işten menedilir. Meslek sigortasının 
şartları haysiyet divanı tarafından tesbit edi
lir. Büyük Genel Kurul tarafından tasdik edi
lir. 

MADDE 37. — Odalararası kurul : Odalar-
arası kurul her odanın umumi mümessili vaziye-
tindeki merkez yönetim kurullarının bir araya 
gelmesiyle teşekkül eder ve başkanını başkanlar 
arasından kur'a ile seçer. 

Kurulda oylar iki müsavi adede bölündüğü 
zaman başkanın oyu iki oy sayılır. 

Odalararası kurul, ihtisas ifade eden ayrı oda 
teşkilâtlarını aynı zamanda ilgilendiren mesele
ler çıktığı zaman toplanır, icabeden inceleme ve 
görüşmeleri yaparak mevcut meseleleri halleden 
kararlar alır. 

Odalararası kurulda halledilemiyen meseleler 
hakem kuruluna intikal ettirilir. Hakem kurulu 
aşağıda yazılı kimselerden teşekkül eder : 

a) ihtilaflı odalardan birer mümessil, 
b) Bayındırlık Bakanlığından bir mümessil, 
c) istanbul Güzel Sanatlar Akademisi Mi

marlık Şubesinden iki mümessil, 

d) İstanbul Teknik Üniversitesinden iki mü
messil. 

Hakem kurulu gizli oyla aralarından bir baş
kan seçer. 

Odalararası kurul üyeleri huzur haklarını ana 
tüzüklerine göre kendi bütçelerinden alırlar. 
Hakem kurulunun huzur hakkı ilgili odalar ta
rafından müştereken ödenir. m 

MADDE 38. — Bu kanun yayınlandığı tarih
te yürürlüğe girer. 

MADDE 39. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

MADDE 40. — Geçici madde : Bu kanunun 
neşri tarihinden en çok bir yıl içinde Türkiye 
Yüksek Mimarlar Birliği Merkez Yönetim Kuru
lu ve Türkiye Yüksek Mühendisler Birliği Merkez 
Yönetim Kurulu kurucu heyet olarak tüzüklerini 
hazırlıyacaklar ve 1 nci Büyük Genel Kurulları
nı toplıyacaklardır. Bu genel kurul birlik kenel 
kurulu olarak vazifesini bitirecek ve derneği 
feshederek odayı kuracaktır. 

Kurucu heyetler Büyük Genel Kurul toplan
tısına ait bütün hazırlıkları ikmal edecekler ve 
lüzumlu parayı kendi membalarından temin ede
ceklerdir. Birinci Büyük Genel Kurul bir başkan, 
iki başkanvekili, ve üç kâtipten ibaret olmak üze
re bir başkanlık divanı seçeceklerdir. Zabıtlar 
Başkanlık Divanı tarafından tutulacak ve seçim
ler onun tarafından idare edilecektir. 
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Bayındırlık. Komisyonunun raporu 

T,BKM. M. 
Bayındırlık Komisyonu 
Esas No. .2/260, 2/390 

Karar No. 21 

3 . 17 . 1953 

Yüksek Reisliğe 

* 22 . V I . 1951 tarihinde komisyonumuza ha
vale edilen Konya Me'busu Himmet ölçmen'in, 
«Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği hak
kında» kanun teklifi ile 2 1 . V . 1952 tarihinde 
yine komisyonumuza havale edilen Gazianteb 
Mebusu Süleyman Kuranel'in, «Türkiye Mi
marlar ve Mühendisler Odalan kanun teklifi» 
komisyonumuzda incelenmiş, netice olarak her 
iki teklifin ihtiva ettiği hüküm aynı esaslara 
dayandığından iki teklifüı birden görüşülmesi
ne karar verilmiştir. 

Tekliflerde Türkiye'de teknik elemanların 
inkişafı sağlanmış, hakları korunmuş ve bunla
rın yurdun imar ve. kalkınmasında aydın işler 
görebilmeleri sağlanmıştır. 

Teklif sahdplerd, tekliflerinde odalar birliği 
ile odaların vazife ve salâhiyetlerini birbirine 
karıştırmış ve sıraya riayet etmemiş oldukların
dan komisyonumuz esas olarak odalar birliğini 
ele almış, bunun teşekkül tarzını, organlarını, 
vazife ve salâhiyetlerini belirttikten sonra oda
ların kuruluşuna geçmiştir. Keza teklif sahip
leri, odalar birliği kurulmadan önce bu odalar 
birliği ile. odaların nasıl, ne şekilde ve kimler 
tarafından kurulacağını tekliflerinde gösterme
mişler, bu ciheti muallâkta bırakmışlardır. 

Komisyonumuz ise teklifin sonuna geçici 
madde ilâve ederek birliğin ve odaların ilk ku
ruluşlarını sarahaten tebarüz ettirmiş, bu su
retle tekliflere tatbik edilebdlir bir şekil vermiş. 
bunu bütün Türk: mühendis ve mimarlarına teş
mil etmiştir. Uzun zamandan beri komisyonu

muzda tetkika tâbi tutulan bu tekliflerin üze
rinden iki yıla yakın bir zaman geçmiş bulun
duğundan bunun diğer komisyonlarda daha 
fazla bekletilmeden öne alınarak konuşulmasını 
rica ederken, ayrıca komisyon olarak bu tek
lifi sabırsızlıkla bekliyen bütün teknik camia
nın bir huzura kavuşabilmesi için öncelikle gö
rüşülmesine karar verilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Havalesi gereğince Adalet Komisyonuna tev
di olunmak üzere Reisliğe sunulur. 

B ay indi rlık Kom isyon u 
Reisi 

Uazianteb 
/S*. Kur an el 

Kâtip 
Denizli 

ti'. Akşit 
Çanakkale 
V Endik 

İmzada bulunamadı. 
(lazianteb 

C. San 
İmzada bulunamadı 

Niğde Ordu 
A. Doğanay N. Fırat 

Sinob 

Sözcü 
Konya 

H. ölçmett 

Antalya 
A. Tokuş 

Çanakkale 
H. Enüstihi 

Kastamonu 
//. T osun oğlu 

Rize 
M. F. MeU 

Sinob 
:V. Scrtoğht Söz hakkım mahfuzdur 

Tunceli 
H. R. Kulu 

M. Tümerkan 
Urfa 

İT. Oral 
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BAYINDIRLIK KOMÎSYOSryNlIN 
DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
kanun teklifi 

I - Odalar birliği 

MADDE 1. — Türkiye hudutları içinde mes
lek ve sanatlarını icraya kanunen yetkili olup 
da, meslekî faaliyette bulunan bütün sivil ve 
askerî yüksek mühendis, Y. mimar, mühendis 
ve mimarları teşkilâtı içinde toplıyan hükmi 
şahsiyeti haiz (Türk Mühendis ve Mimarları 
Odaları Birliği) kurulmuştur. 

Birliğin merkezi Ankara'dadır. 

MADDE 2. — Amme hizmetlerine yarar bir 
teşekkül olan birliğin maksat ve gayeleri şun
lardır : 

a) Bütün mühendis ve mimarları ihtisas 
kollarına ayırmak ve her kol için lüzum gör
düğü yerde oda tesis etmek, bu suretle aynı 
ihtisasa mensup meslektaşları bir odanın bün
yesinde toplamak, 

b) Âmmenin ve memleketin menfaatleri, 
meslekin inkişafı, meslek mensuplarının hak ve 
salâhiyetleri bakımından lüzumlu gördüğü bü
tün teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak, 

c) Meslek ve menfaatleriyle ilgili işlerde 
resmî makamlarla iş birliği yaparak gerekli yar
dımlarda ve tekliflerde bulunmak meslekle il
gili bilcümle mevzuatı, normları, şartname ve 
nizamnameleri incelemek ve bunlar hakkındaki 
düşünceleri alâkalılara bildirmek. 

MADDE 3. — Birliğin idare organları şun
lardır : 

a) Birlik idare heyeti, 
b) Birlik umumi kâtipliği, 
c) Birlik umumi heyeti, 
d) Yüksek haysiyet divanı. 

MADDE 4. — Birlik idare heyeti, her oda 
bir âza ile temsil edilmek üzere birlik umumi 
heyetince mevcut oda adedince seçilecek aza
lardan terekkübeder. 

MADDE 5. — îdare heyeti vazifeleri : 
Umumi heyetçe alınacak kararları tatbik et

mek, odaların çalışmalarını kontrol ve teshil 
etmek, bu kanunla tanınan hak ve salâhiyetle
rin iyi bir şekilde kullanılmasını sağlamak, 

birliği dâhilde ve hariçte temsil etmek. 

MADDE 6. — Birlik umumi kâtibi; her yıl 
umumi heyetçe âzası arasından seçilir. Vazifesi, 
birlik muamelâtını ve idare heyeti işlerini mun
tazam bir şekilde yürütmekten ibarettir; umu
mi kâtip idare heyetinin tabiî âzasıdır. 

MADDE 7. — Birlik umumi heyeti; her yıl 
odalar umumi heyetlerince odaya kayıtlı aza
nın % 5 nispetinde ve üç kişiden az olmamak 
üzere seçilecek delegelerden teşekkül eder. Bir
liğin maksadı teşekkülüne ait kararları almak, 
idare heyeti çalışmalarını incelemek ve direk
tifler vermek, hesaplarını tetkik, gelir ve gider 
bütçelerini yapmak, lüzumlu bulduğu vazife
lilerin ücretlerini tesbit etmek meslekî inkişaf 
ve lüzumlu faaliyetler hakkında sahalar bulmak 
ve eesaslar tâyin etmek ve idare heyeti ile mu
rakıpları seçmek umumi heyetin vazife ve salâ
hiyetleri meyanmdadır. 

MADDE 8. — Yüksek Haysiyet Divanı aşa
ğıda yazılı azadan terekkübeder : 

a) Bayındırlık Vekâleti Bayındırlık Mec
lisince seçilecek bir temsilci, 

b) Temyiz Mahkemesince daire azaları 
arasından bir temsilci, 

e) Devlet Şûrası azaları arasından bir tem
silci, 

d) Odalar birliği Umumi heyetince seçilecek 
iki temsilci. 

İhtar ve para cezasından gayrı cezalarla ce
zalandırılmış olanlar bu divana âza olamazlar. 

MADDE 9. — Yüksek haysiyet divanına seçi
len asıl ve yedek âzanm müddeti iki yıldır. Müd
deti dolanlar yeniden seçilebilir. 

MADDE 10. — Yüksek haysiyet divanı 3/2 
ekseriyetle toplanır; ve odalar haysiyet divanla
rından gelen karar ve itirazları tetkik eder. Ve 
bu kararlarda uygun bulduklarını tasdik 
ve uygun bulmadığı takdirde bozarak mucip se
bepleri ile birlikte alâkalı odaya bildirir. Oda 
haysiyet divanı kararında ısrar ettiği takdirde 
nihai karar yüksek haysiyet divanına aittir. 

( S. Sayısı : 74 ) 



—. 10 — 

MADDE XI. — Yüksek haysiyet divanı lüzu
mu halinde toplantıya çağırılır. Toplantıya ça-
ğırılmalar ve divanca alınmıg olan kararlan n 
alâkalı odalara tebliği Bayındırlık Vekâletince 
yapılır. 

MADDE 12. — Birliğin gelirleri şunlardır : 
a) Odaların tahakkuk eden yıllık gelirleri

nin % 20 si, 
b) Odalarca yapılacak fevkalâde yardımlar, 
c) Neşriyat gelirleri, 
d) Yardım ve bağışlar, 
e) Sair müteferrik gelirler. 

II - Odalar 

MADDE 13. — Yurdun gerekli görülen yer
lerinde birlik umumi heyeti karariyle (Türk Mü
hendis ve Mimarları odaları) açılabilir. 

MADDE 14. — Her ihtisas şubesi için an
cak bir oda açılır. Odaların merkezi birlik umu
mi heyetince tanzim ve tesbit olunur. İhtisasları 
ve iştigal mevzuları aynı olan mühendis ve mi
marlar yalnız bir odanın âzası olabilirler. 

MADDE 15. — Odalara asli âza olabilmek 
için Türkiye Cumhuriyeti tâbiiyetinden olmak 
ve Türkiye hudutları içinde meslek ve sanatları
nı icraya kanunen yetkili bulunmak şarttır. 

MADDE 16. — Ziraat ve oraıan yüksek mü
hendis ve mühendisleri, temsil edildikleri ce
miyetlerin -müracaatı üzerine Odalar Birliği 
İdare Heyetinin teklifi ve umumi heyetin ka
rarı ile oda kurabilirler. 

MADDE 17. — Sayıları oda teşkiline müsait 
olmıyan ihtisas mensupları birlik umumi hey
eti kararı ile ihtisaslarına göre en yakın oda
ya ithal olunur. 

MADDE 18. — Odalar, umumi heyet kararı 
ile tâyin ve tesbit olunan yerlerde şubeler açar 
ve mümessillikler ihdas edebilir. 

MADDE 19. — Odalar* bu kanunun ikinci 
•maddesinin (b) bendinde yazılı maksat ve gaye
lerle,- birlik umumi heyetince kararlaştırılan 
işlerden yalnız odalarını ilgilendiren kısıımla-
riyle vazifeli ve sorumludurlar. 

MADDE 20. — Odalara! idare organları şun
lardır" : 

a) Oda idare (heyeti; 

b) Oda umumi heyeti; 
c) Oda haysiyet divanı. 

MADDE 21. — İdare heyeti, haysiyet diva
nı üyelerini ve murakıplarını gizli reyle oda 
umumi heyeti seçer. 

MADDE 22. — Odaların gelirleri : 
a) Âza kaydiyeleri; 
b) Âza yıllık aidatı; 
c) Azanın o yıl içinde kazancının Gelir 

Vergisine matrah olan kısmının binde beşi; 
ç) Hizmet karşılığı alınan ücretler; 
-d) Vesika ücretleri; 
«) Neşriyat hasılatı; 
f) Bağış ve yardımlar; 
,g) Para cezaları; 
'h) İştiraklerden mütevellit kârlar; 
i) Meslekî müsabakalarda derece ve man

siyon alanlarla jüriye âza seçilenlerin alacak
ları paraların % 5 leri; 

k) Müteferrik gelirler. 

III - Umumi hükümler 

MADDE 23. — Türkiye'de mühendislik ve 
mimarlık meslekleri mensupları mesleklerinin ic
rasını iktiza ettiren işlerle meşgul olabilmeleri 
ve meslekî tedrisat yapabilmeleri için ihtisasına 
uygun bir odaya kayıt olmak ve âzalık vasfını 
muhafaza etmek mecburiyetindedirler. 

MADDE 24. — Yabancı mütaahhitler veya 
yabancı firmalar; Türkiye'de Devlet daireleriyle 
resmî ve huhusi bilûmum müessese ve şahıslara 
karşı re'sen veya yerli firmalarla müştereken 
taahhüt ettikleri mühendislik ve mimarlık ile 
ilgili işlerde yalnız bu işlere münhasır kalmak 
üzere yabancı mütahassıs çalıştırabilirler. 

MADDE 25. — Bunlardan gayrı muayyen 
bir ihtisası icabettiren işlerde yabancı yüksek 
mühendis, yüksek mimar, mühendis ve mimar 
kullanılabilmesi odalar birliği idare heyetinin 
mütalâası üzerine Bayındırlık Vekâletince ka
rar verilmesine bağlıdır. Yalnız Devlet dairele
riyle resmî ve hususi müessese ve şahıslar tara
fından istişari vazifelerle getirilen ve teknik ted
risat için gelenler bu kayda tâbi değildirler; 
bunlar da ancak getirildikleri iş mevzuu dâhi
linde kalarak bunun haricinde meslekî faaliyette 
bulunamazlar. 

( S. Sayışı : 74 ) 



MADDE 26. — 24 ve 25 nci maddeler gere
ğince gelen yabancı meslek mensupları Türki-
yede bir aydan fazla kaldıkları takdirde ihtisas
larına en yakın odaya müracaatla geçici âza ola
rak kaydolunurlar. 

MADDE 27. — Yüksek mühendis, yüksek mi
mar, mühendis ve mimarlar kanunen kendilerine 
verilmiş olan unvandan başka her hangi bir un
van kullanamazlar. 

IV - Cezai hükümler 

MADDE 28. — Bu kanunun 23 ncü madde
sinde yazılı vecibeleri yerine getirmiyen yüksek 
mühendis, Y. mimar, mühendis ve mimarlar 
Türkiye'de meslekî faaliyetten menedilirler. 

MADDE 29. — Odalara kayıtlı meslek men
suplarından bu kanuna aykırı hareketleri görü
lenlerle meslekle ilgili işlerde gerek kasten ve 
gerekse ihmal göstermek suretiyle veya meslekî 
kifayftsizlikleri dolayısiyle zarara sebebiyet veren 
veya akdettiği mukavelelere riayet etmiyen veya
hut meslek şeref ve haysiyetini muhil durum
ları tesbit olunanlara kayıtlı bulundukları oda 
haysiyet divanınca aşağıda yazılı inzibati ce
zalar verilir: 

a) Yazılı ihtar, 
b) 25 liradan 100 liraya kadar para cezası, 
e) 100 liradan 1000 liraya kadar para cezası, 
ç) 15 günden 6 aya kadar serbest sanat ic

rasından meVi, 
d) Odadan ihraç, 
Bu cezaların verilmesinde sıra gözeltilmez. 

Ancak sebep teşkil eden hâdisenin mahiyet ve 
neticelerine göre bu cezalardan biri tatbik olunur. 

MADDE 30. — Haysiyet divanları tarafın
dan verilen yazılı ihtar ve 100 liraya kadar para 
cezaları katî olup hiçbir mercie itiraz olunamaz. 
Ancak 29 ncu maddenin (c, ç, d) bentlerinde ya
zılı cezalara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 
gün içinde ve oda idare heyeti yoliyle Yüksek 
Haysiyet Divanına itiraz olunabileceği gibi bu 
cezalar Yüksek Haysiyet Divanının tasdikından 
geçirilmedikçe de tatbik olunamaz. 

MADDE 31. — Serbest olsun, memur veya 
asker bulunsun muvakkaten sanat icrasından 
menedilen azalar hiçbir suretle serbest salıada 
meslekî faaliyette bulunamazlar. Bunlar hakkın

da verilen kararlar ilgililerce bilinmek üzere Ba
yındırlık Vekâletince münasip görülecek yollarla 
ilân olunur. Ve tatbiki ciheti sağlanır. Sanat ic
rasından meni müddetince memur ve asker aza
ların memuriyetiyle ilgili vazifelerine halel gel
mez. Bunların meslekî bakımdan kusur ve suçları 
bu kanun hükümlerine tâbidir. 

MADDE 32. — Muvakkaten sanat icrasın
dan menolunanilar sanatlarını icraya devam 
ederlerse cezaları bir misli daha artırılabilir. 

MADDE 33. — Her türlü oda aidatı ile di
ğer para cezalarını tebliğ gününden itibaren 
30 gün içinde mensup oldukları odaya ödemi-
yenler hakkında îcra ve iflâs 'kanunları hü
kümlerine göre takibat yapılır. 

MADDE 34. — Odalardan ihraç kararı an
cak umumi .hükümlere göre medeni haklarını 
kaybetmiş olanlar veya meslek camiasından 
uzaklaştırılmalarımda mutlak zaruret görülen
ler hakkında verilebilir. 

MADDE 35. — Bu kanun hükümleri, müte
şebbis heyetlerce ihzar ve ilk umumi heyetçe 
kaıbul olunacak bir nizamname ile tatbik olu
nur. 

GEÇlCÎ MADDE 1. — Türkiye'de mevcut 
'bilûmum yüksek mühendis, yüksek mimar, mü
hendis ve mimarlar bu kanunun neşrinden iti
baren 2 ay içinde Bayındırlık Vekâletinden ala
cakları birer beyannameyi doldurarak -bulun
dukları yer Bayındırlık müdürlüklerine veya 
doğrudan doğruya Nafıa Vekâletine vermeye 
mecburdur. 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Bu kanunun neşri 
tarihinren itibaren bir ay içinde Bayındırlık 
Vekâletinin teşebbüsü ile mezkûr tarihte faa
liyet (halinde bulunan meslekî birliklerce gön
derilecek ikişer temsilci ile BayımdırlıJk Ve
kâletinin tâyin edeceği 5 temsilciden müteşek
kil kurucu heyet Bayındırlık Vekâletinde top
lanır. Kanunun nesrinden itibaren 3 ay için
de Odalar Birliği Nizamınamesiyle kurulacak 
'odaların ve ilk umumi heyet toplantısı için lü
zumlu diğer bilûmum hazırlıkları tamamlar ve 
ilân eder. Kanunun neşrinden itibaren altı ay 
içinde o tarihte faaliyette bulunan birlikler 
umumi heyetlerini toplryarak üç kişiden az ol
mamak üzere kayııth azalarınım. % 5 i nispe-
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tinde delegelerini seçer, bunların isim ve adres
lerini Bayındırlık Vekâletine bildirir. Vekâlet
çe bir ay içinde birliklerce seçilen delegelere 
yazılı davetiye gönderilerek toplantıya davet 
olunur. Toplanan bu heyet Türk Mühendis ve 
Mimarlar Odaları Birliğinin birinci umumi 
heyetini teşkil eder. 

Umumi heyet toplantısını idare etmek üze
re bir reis, iki reisvekili, 4 de kâtip seçer. Bu 
heyet kararlarını ekseriyetle verir. Yalnız tü
züğe ait kararlarda üçte iki ekseriyet aranır. 

IGEÇÎCÎ MADDE 3. — Birinci Odalar Birli
ği Umumi Heyetinin vazifeleri: 

a) Kurucu heyet tarafımdan hazırlanmış 
bulunan Odalar Birliği Nizamnamesini müza

kere ve kabul etmek; 
b) Kurulması icfabeden ve kumcu heyet 

tarafından hazırlanmış olan odaları t'esbit et
mek ve oda teşkili mümkün olmıyan meslek 
mensuplarının hangi odaya kayıtlı olacaklarını 
tetkik ve tâyin etmek; 

c) Odalar birliği idare heyetini ve yedek
lerini seçmek. 

d) Yüksek Haysiyet Divanı azalarını ve 
yedeklerini seçmek. 

MADDE 36. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren meriyete girer. 

MADDE 37. — Bu kanun hükümlerini icra
ya Bayındırlık ve Adalet vekilleri mezundur. 
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Adalet Komisyonu rapora 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 
Esas No. 2/260, 390 

Karar No. 17 

11.1.1954 

Yüksek Reisliğe 

Konya Mebusu Himmet ölçmen ve Gazian-
teb Mebusu Süleyman Kuranel'in Türk Mühen
dis ve Mimarlar Odaları Birliği hakkındaki ka
nun teklifl'eri Bayındırlık Komisyonunda tev-
hiden görüşülüp komisyonumuza havale edil
miş olmakla teklif sahipleri ve .Bayındırlık 
Vekâleti temsilcisi hazır olduğu halde tetkik 
ve müzakere olundu. 

Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
hakkındaki kanun teklifi ile, bu mesleke men
sup kimselerin müşterek vazife ve ihtiyaçları
nın bir birlik kurulması suretiyle daha yakın
dan korunabileceği mülâhaza edilmiş ve gerek 
teklif sahiplerinin ve gerekse Bayındırlık Ko
misyonunun mes'îekî esbalbı mucibeleri komis
yonumuzca da varit görülerek ^hukuki teknik 
bakımdan maddeler üzerinde gereken değiştir
meler yapılarak kanun teklifi ittifakla kabul 
edilmiş ve Türkiye'de mevcut yüksek mühşu-
dis, yüksek mimar, mühendis ve mimarlarm 
bir an evvel bu birliğe kavurmalarını t em men 

teklifin öncelik ve ivedilikle görüşülmesine ka
rar verilmiş olmakla Umumi Heyete sevk olun
mak üzere Yüksek Riyasete sunulur. 

Başkan 
îzmir 

H. özyörük 
Balıkesir 

M. Erkuyumcu 
Çanakkale 

N. Kirişcioğlu 
Erzurum 

Enver Karan 
İstanbul 

A. Moshos 
Konya 

H. Aydtner 
Sivas 

Ş. Ecemi 

Sözcü 
Manisa 
Ş. Ergin 

Amasya 
/ . Olgoç 

Çankırı 
C. Boynuk 

Gazianteb 
0. Kmoğlu 

Kars 
L. Aküzum 

Konya 
M. Obuz 
Tokad 

H. ökeren 
tozgad 

N. Ü. Alcth 

Kâtip 
Balıkesir 
V. Asena 

Ayam. 
N. Gw9ci 

Çoruh 
M. Güney 
Gümüşan« 
ff. Tokdemir 

Kayseri 
Y. Turgut 
Kütahya 

8.8. Nasuhoğlu 
Tokad 

M önal 
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ADALET KOMİSYONUNUN DEÖÎŞTÎRÎŞİ 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
Kanunu 

1. Odalar Birliği 

MADDE 1. — Türkiye hudutları içinde 
meslek ve sanatlarını icraya kanunen salahiyet
li olup da, meslekî faaliyette bulunan bütün si
vil ve askerî yüksek mühendis, yüksek mimar, 
mühendis ve mimarları, teşkilâtı içinde toplı-
yan hükmi şahsiyeti haiz (Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliği) kurulmuştur. 

Birliğin merkezi Ankara'dadır. 

MADDE 2. — Âmme hizmetlerine yarar bir 
teşekkül olan birliğin maksat ve gayeleri şun
lardır : 

a) Bütün mühendis ve mimarları ihtisas 
kollarına ayırmak ve her kol için lüzum gör
düğü yerde oda tesis etmek, bu suretle aynı ih
tisasa mensup meslektaşları bir odanın bün
yesinde toplamak. 

b) Âmmenin ve memleketin menfaatleri, 
meslekin inkişafı, meslek mensuplarının hak 
ve salâhiyetleri bakımından lüzumlu gördüğü 
bütün teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak. 

e) Meslek ve menfaatleri ile alâkalı işlerde 
resmî makamlarla iş birliği yaparak gerekli 
yardımlarda ve tekliflerde bulunmak, meslekle 
alâkalı bilcümle mevzuatı, normları, fennî şart
nameleri incelemek ve bunlar hakkındaki dü
şünceleri alâkalılara bildirmek. 

MADDE 3. — Birliğin idare uzuvları şun
lardır : 

a) Birlik umumi heyeti; 
b) Birlik idare heyeti; 
c) Birlik umumi kâtipliği; 
d) Yüksek haysiyet divanı. 

MADDE 4. — Birlik umumi heyeti; her yıl 
,odalar umumi heyetlerince odaya kayıtlı aza
nın yüzde beşi nispetinde ve 3 kişiden az ol
mamak üzere seçilecek delegelerden teşekkül 
eder. 

Birliğin maksadı teşekkülüne ait kararları 
almak, idare heyeti çalışmalarını incelemek ve 
direktifler vermek, hesaplarını tetkik, gelir 
ve gider bütçelerini yapmak, muvakkat veya 
daimî ücretli ve ücretsiz vazifelilerin tâyini 
ve ücret miktarlarını tesbit etmek, meslekî in

kişaf ve gerekli faaliyetler hakkında sahalar 
ve esaslar tâyin etmek, idare heyeti âzası ve 
yedeklerini, birlik umumi kâtibini, birliğin 
haysiyet divanına vereceği âza ve yedeklerini 
ve murakıpları seçmek umumi heyetin vazife 
ve salâhiyetleri m ey anındadır. 

MADDE 5. — Birlik idare heyeti; her oda 
bir âza ile temsil edilmek üzere birlik umumi 
heyetince mevcut oda adedine göre seçilecek 
azalardan terekkübeder. 

MADDE 6. — Birlik idare heyetinin vazi
feleri : 

Umumi heyetçe alınacak kararları tatbik et
mek, odaların çalışmalarını kontrol ve teshil 
etmek, bu kanunla tanınan hak ve salâhiyetle
rin iyi bir şekilde kullanılmasını sağlamak ve 
birliği dâhilde ve hariçte temsil etmek. 

MADDE 7. •— Birlik umumi kâtibinin vazi
fesi, birlik muamelâtını ve idare heyeti işleri
ni muntazam bir şekilde yürütmekten ibaret
tir. 

Umumi kâtip idare heyetinin tabiî âzasıdır. 

MADDE 8. — Yüksek haysiyet divanı : 
a) Bayındırlık Vekâleti Bayındırlık Mec

lisince seçilecek bir temsilci, 
b) Temyiz Mahkemesi Umumi Heyetince 

seçilecek bir temsilci, 
c) Devlet Şûrası Umumi Heyetince seçile

cek bir temsilci, 
d) Odalar birliği umumi heyetince seçi

lecek iki temsilcinin iştiraki ile teşekkül eder. 

MADDE 9. — Yüksek haysiyet divanına 
seçilen asıl ve yedek âzanm müddeti iki yıldır. 
Müddeti dolanlar yeniden seçilebilir. 

MADDE 10. — Yüksek Haysiyet Divanı 
mürettep adedi ile içtima eder ve ekseriyetle 
karar verir. Yüksek Haysiyet Divanı oda hay
siyet divanı karan ile vâki itirazları evrak üzerin
den tetkik ve esbabı mucibe beyanı ile tasdik eder 
veya bozar ve dosyayı alâkalı odaya iade eder. 

Oda haysiyet divanı kararında ısrar ettiği 
takdirde nihai karar Yüksek Haysiyet Divanı
na aittir. 
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Yüksek Haysiyet Divanının verdigd nihai 
karar katî olup aleyhine hiçbir mercie başvu
rulamaz. 

MADDE 11. — Bayındırlık Vekâleti lüzumu 
halinde Yüksek Haysiyet Divanını toplantıya 
çağırır ve divanca alınan kararlan alâkalılara 
tebliğ ve infaz eder. 

MADDE 12. — Birliğin gelirleri şunlardır: 
a) Odalann tahakkuk eden yıllık gelirle

rimin yüzde yirmisi; 
>b) Odalarca yapılacak fevkalâde yardım

lar; 
c) Neşriyat gelirleri; 
d) Yardım ve bağışlar; 
e) Sair müteferrik gelirler. 

/ / . Odalar 

MADDE 13. — Lüzum görülen yerlerde Bir
lik Umumi Heyeti karariyle (Türk Mühendis 
ve Mimarlan Odalan) açılabilir. 

MADDE 14. — Her dhtısas şubesi için an
cak bir oda açılır. Odalann merkezi Birlik 
Umumi Heyetince tâyin ve tesbit olunur. îhtı-
saslan ve iştigal mevzuları aynı olan mühendis 
ve mimarlar yalnız bir odanın âzası olabilirler. 

MADDE 15. — Odalarda asld âza olabilmek 
için Türkiye Cumhuriyeti tâbiiyetinde olmak 
ve Türkiye huduttan içinde meslek ve sanatla
rını icraya kanunen salahiyetli bulunmak şart
tır. 

MADDE 16. — Orman ve ziraat yüksek mü
hendis ve mühendisleri de mensup bulunduk
ları cemiyetlerin umumi heyetleri karan ile oda 
kurarak birliğe dâhil olurlar. 

MADDE 17. — Sayılan oda teşkiline müsa
it olmıyan ihtisas mensupları Birlik Umumd 
Heyeti kararı ile ihtısaslanna göre en yakm 
odaya ithal olunur. 

MADDE 18. — Her oda. kendi umumi heyeti 
kararı ile tâyin ve tesbit olunacak yerlerde şu
beler açabilir v© mümessillikler ihdas edebilir
ler. 

MADDE 19. — Odalar bu kanunun 2 nci 
maddesinin (b) bendinde yazılı maksat ve ga
yelerden bşşTfca, Birlik Umumi Heyetince karar-

laştınlan işlerden yalnız odalannı alâkalandı
ran kısımları ile vazifelidirler. 

MADDE 20. — Odaların idare uzuvlan şun
lardır : 

a) Oda Umumi Heyeti; 
b) Oda îdare Heyeti; 
c) Oda Haysiyet Divanı. • 

MADDE 21. — Oda Umumi Heyeti, odaya 
kayıtlı asli azalardan teşekkül eder. 

MADDE 22. — Oda Umumi Heyetinin vazi
feleri: 

a) Odaların maksadı teşekkülüne ait ka
rarlan almak, idare heyeti çalışmalarını ince
lemek ve direktifler vermek, hesaplarını tetkik 
ve bütçesini yapmak; 

b) îdare heyeti, haysiyet divanı âza ve 
yedekleri ile murakıplannı seçmek; 

c) Birlik Umumi Heyetine gidecek asıl ve 
yedek delegeleri seçmek. 

MADDE 23. — Oda idare Heyeti, Oda Umu
mi Heyetince seçilen 5 veya 7 kişiden teşekkül 
eder. 

îdare Heyeti aralannda bir reis, bir umumi 
kâtip ve bir muhasip seçmek suretiyle vazife 
taksimi yaparlar. 

MADDE 24. — Oda îdare Heyetinin vazife
leri: 

Umumi Heyetçe alınan kararları tatbik ve 
bu kanunla tanınan hak ve salâhiyetleri iyi bir 
şekilde kullanmak ve oda ile birlik arasındaki 
irtibat ve iş birliğini sağlamak. 

MADDE 25. — Oda haysiyet divanı, oda 
umumi heyetince iki sene müddetle seçilen beş 
kişiden teşekkül eder. 

Oda heysiyet divanı mürettep adedi ile içti
ma ve ekseriyetle karar verir. 

MADDE 26. — Odalara kayıtlı meslek men
suplarından bu kanuna aykın hareketleri görü
lenlerle, meslekle alâkalı işlerde gerek kasden ve 
gerekse ihmal göstermek suretiyle zarara sebe
biyet veren veya akdettiği mukavelelere riayet 
etmiyen veyahut meslek, şeref ve haysiyetini 
muhil durumlan tesbit olunanlara kayıtlı bulun
dukları oda haysiyet divanınca aşağıda yazılı 
inzibati cezalar verilir: 

a) Yazılı ihtar, 
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b) 25 liradan 100 liraya kadar para cezası, 
c) 100 liradan 1 000 liraya kadar para ce

zası, 
ç) 15 günden 6 aya kadar serbest sanat ic

rasından meni, 
d) Odadan ihraç. 
Bu cezaların verilmesinde sıra gözetilmez an

cak sebep "teşkil eden hâdisenin mahiyet ve ne
ticelerine göre bu cezalardan biri tatbik olunur. 

MADDE 27. — Haysiyet divanları tarafın
dan verilen yazılı ihtar ve 100 liraya kadar para 
cezaları katî olup hiçbir mercie itiraz olunamaz. 
Ancak 26 ncı maddenin (c, ç, d) bentlerinde ya
zılı cezalara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 
gün içinde ve oda idare heyeti yoliyle Yüksek 
Haysiyet Divanına itiraz olunabileceği gibi, bu 
cezalar Yüksek Heysiyet Divanının tasdikından 
geçirilmedikçe de tatbik olunamaz. 

MADDE 28. — Serbest olsun, memur veya 
asker bulunsun muvakkaten sanat icrasından 
menedilen azalar hiçbir suretle serbest sahada 
meslekî faaliyette bulunamazlar. Bunlar hak
kında verilen kararlar alâkalılarca bilinmek üze
re Bayındırlık Vekâletince münasip görülecek 
yollarla ilân olunur ve tatbiki ciheti sağlanır. 
Sanat icrasından meni müddetince memur ve as
ker azaların memuriyeti ile alâkalı vazifelerine 
halel gelmez. Bunların meslekî bakımdan kusur 
ve .suçları bu kanun hükümlerine tâbidir. 

MADDE 29. — Muvakkaten sanat icrasından 
menolimanlar sanatlarını icraya devam eder
lerse cezaları bir misli daha artırılır. 

MADDE 80. - - Her türlü oda aidatı ile di
ğer para cezalarını tebliğ gününden itibaren 30 
gün içinde mensup oldukları odaya ödemiyenler 
hakkında İcra ve îflâs Kanunu hükümlerine göre 
takibat yapılır. 

MADDE 31.. — Odalardan ihraç kararı ancak 
umumi hükümlere göre medeni haklarını kaybet
miş olanlar veya meslek camiasından uzaklaştı
rılmalarında mutlak zaruret görülenler hakkında 
verilebilir. 

MADDE 32. — Odaların gelirleri: 
a) Âza kaydiyeleri, 
b) Âza yıllık aidatı, 
e) Azanın o yıl içinde kazancının Gelir Ver

gisine matrah olan kısmının binde beşi, 

ç) Hizmet karşılığı alınan ücretler, 
d) Vesika ücretleri, 
e) Neşriyat hasılatı, 
f) Bağış ve yardımlar, 
g) Para cezaları, 
h) İştiraklerden mütevellit kârlar, 
i) Meslekî müsabakalarda derece ve mansi

yon alanlarla jüriye âza seçilenlerin alacakları 
paraların yüzde beşleri, 

k) müteferrik gelirler. 

/ / / - Umumi hükümler 

MADDE 33. — Türkiye'de mühendislik ve 
mimarlık meslekleri mensupları mesleklerinin 
icrasını iktiza ettiren işlerle meşgul olabilmeleri 
ve meslekî tedrisat yapabilmeleri için ihtisasına 
uygun bir odaya kaydolmak ve âzalık vasfını mu-
rafaza etmek mecburiyetindedirler. 

MADDE 34. — Yabancı müteahhitler veya 
yabancı firmalar : 

Türkiye'de Devlet daireleri ile resmî ve hu
susi bilûmum müessese ve şahıslara karşı re'-
sen veya yerli firmalarla müştereken taahhüt 
ettikleri mühendislik veya mimarlık ile alâkalı 
işlerde yalnız bu işlere münhasır kalmak üzere 
yabancı mütehassıs çalıştırabilirler. 

MADDE 35. — 34 ncü maddede yazılı hu
suslardan gayrı işlerde yabancı yüksek mü
hendis ,yüksek mimar, mühendis ve mimar kul
lanılabilmesi odalar birliği idare heyetinin mü
talâası üzerine Bayındırlık Vekâletince karar 
verilmesine bağlıdır. Yalnız Devlet dâireleri ile 
resmî ve hususi müessese ve şahıslar tarafın
dan istişari vazifelerle getirilen ve teknik ted
risat için gelenler bu kayda tâbi değildirler. 
Bunlar da ancak getirildikleri iş mevzuu dâhi
linde kalarak bunların haricinde meslekî faali
yette bulunamazlar. 

MADDE 36. — 34 ve 35 nci maddeler ge
reğince gelen yabancı meslek mensupları Tür
kiye'de bir aydan fazla kaldıkları takdirde ih
tisaslarına en yakın odaya müracaatla geçici 
âza olarak kaydolunurlar. 

MADDE 37. — Yüksek mühendis, yüksek 
mimar, mühendis ve mimarlar kanunen kendi
lerine verilmiş olan unvandan başka her hangi 
bir unvan kullanamazlar. 
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MADDE 38. — Bu kanunun 33 ncü madde
sinde yazılı vecibeleri yerine getirmiyen yük
sek mühendis, yüksek mimar, mühendis ve mi
marlar Türkiye'de meslekî faaliyetten menedi-
lirler. 

MADDE 39. — Bu kanun hükümleri müte
şebbis heyetlerce ihzar ve birlik umumi heye
tince tasvip edilecek bir talimatname ile tatbik 
olunur. 

MUVAKKAT MADDE 1. — Türkiye'de 
mevcut bilûmum yüksek mühendis ,yüksek mi
mar, mühendis ve mimarlar bu kanunun nes
rinden itibaren iki ay içinde Bayındırlık Vekâ
letinden alacakları birer beyannameyi doldura
rak bulundukları yer bayındırlık müdürlükleri
ne veya doğrudan doğruya Bayındırlık Vekâle
tine vermeye mecburdurlar* 

MUVAKKAT MADDE 2. — Bu kanunun 
neşri tarihinden itibaren bir ay içinde Bayındır
lık Vekâletinin teşebbüsü ile mezkûr tarihte faa
liyet halinde bulunan meslekî birliklerce gönde
rilecek ikişer temsilci ile Bayındırlık Vekâletinin 
tâyin edeceği 5 temsilciden müteşekkil müteşebbis 
heyet Bayındırlık Vekâletince toplanır. Kanunun 
neşrinden itibaren 3 ay içinde Odalar Birliği Ta-
limatnamesiyle kurulacak odaların ve ilk umumi 
heyet toplantısı için lüzumlu diğer bilûmum ha-
ziBİıkları tamamlar ve ilân eder. Kanunun neş
rinden itibaren 6 ay içinde o tarihte faaliyette 
bulunan birlikler umumi heyetlerini toplıyarak 
3 kişiden az olmamak üzere kayıtlı âzalarının 

yüzde beşi nispetinde delegelerini seçer, bunla
rın isim ve adreslerini Bayındırlık Vekâletine 
bildirir. Vekâletçe bir ay içinde birliklerce seçilen 
delegelere yazılı davetiye gönderilerek toplan
tıya davet olunur. Toplanan bu heyet Türk 
Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliğinin birin
ci umumi heyetini'teşkil eder. 

Umumi heyet toplantısını idare etmek üzere 
bir reis, iki reisvekili, 4 de kâtip seçer. Bu heyet 
kararlarını ekseriyetle verir. Yalnız talimatna
meye ait kararlarda 3/2 ekseriyet aranır. 

MUVAKKAT MADDE 3. — Birinci odalar 
birliği umumi heyetinin vazifeleri : 

a) Müteşebbis heyet tarafından hazırlan
mış bulunan Odalar Birliği Talimatnamesini 
müzakere ve kabul etmek, 

b) Kurulması icabeden ve müteşebbis he
yet tarafından hazırlanmış olan odaları tesbit 
etmek ve oda teşkili mümkün olmıyan meslek 
mensuplarının hangi odaya kayıtlı olacaklarını 
tetkik ve tâyin etmek, 

c) Odalar birliği idare heyetini ve yedek
lerini seçmek, 

ç) Odalar birliği umumi kâtibini ve mura
kıplarını seçmek, 

d) Yüksek haysiyet divanı azalarını ve ye
deklerini seçmek. 

MADDE 40. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren meriyete girer. 

MADDE 41. — Bu kanun hükümlerini ic
raya Bayındırlık ve Adalet vekilleri memurdur. 

• • 
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S. SAYISI : 9 2 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çukurova Elektrik Türk Ano
nim Ortaklığı arasında Seyhan Barajı Hidro - elektrik tesislerinin 
devrine mütaallik olarak akdedilen Mukavelenin tasdiki hakkında 

kanun lâyihası ve Bayındırlık ve Bütçe komisyonları raporları 
(1 /727) 

T. C. 
Başvekâlet 31 . XII . 1953 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlhğü 

Sayı: 71 - 2710, 6/3792 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çukurova Elektrik Türk Anonim Ortaklığı arasında Seyhan 
Barajı Hidroelektrik tesislerinin devrine mütaallik olarak akdedilen mukavelenin tasdikma dair 
olup Bayındırlık Vekâletince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 29 . XII . 1953 tarihinde 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe ve ilişikleriyle birlikte 
sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCÎBE LÂYÎHASI 

5977 vo 6089 sayılı kanunlarla inşa edilmekte bulanan Seyhan Barajı ve hidroelektrik tesisleri
nin, inşaatı mütaakıp hidroelektrik tesislerin işletmesini yapmak ve aynı zamanda inşaat esnasında 
hususi sektörün iç finansmana iştirakini temin etmek maksadiyle îcra Vekilleri Heyetinin 3/14482 
sayılı kararı esasları dairesinde 16 000 000 lira sermayeli Çukurova Elektrik Türk Anonim Ortak
lığı kurulmuş ve Hükümetçe mezkûr ortaklığa bu hidroelektrik tesisleri işletmek üzere 49 sene va
deli bir imtiyaz verilmiştir. 

İnşaatın hitamında, barajdan kabili tefrik ve sadece enerji maksatları için baraja ilâve edilmiş 
bulunan elektrik tesisleri, Çukurova Elektrik Türk Anonim Ortaklığına devredilecek ve buna 
mukabil inşaat esnasında Şirket Hükümete 14 000 000 Türk Lirası ödiyecektir. 

Bu hususu derpiş eden mukavele 23 . XII •. 1953 tarihinde Hükümet adına Bayındırlık Vekili 
tarafından imza edilmiştir. 

Millî taahhüdü mutazammm bulunan bu mukavelenin Teşkilâtı Esasiye Kanununun 26 ncı 
maddesi mucibince Büyük Millet Meclisinin tasdikmdan geçmesi icabetmekte olduğundan ilişik 
kanun lâyihası hazırlanmıştır. 



BayındırCık Koı 

T. B. (\I. M. 
Bayındırlık Komisyonu 

Esas No! 1/727 
Karar No. 7 

T. B. M. Meclisi 

4 . I . 1954 tarihinde Komisyonumuza havale 
edilen, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çu
kurova Elektrik Türk Anonim Ortaklığı arasın
da Seyhan Barajı Hidro - elektrik tesislerinin 
devrine mütaallik olarak akdedilen mukavelenin 
tasdiki hakkında kanun lâyihası, Hükümet tem
silcilerinin iştirakiyle müzakere edildi. 

Netice : 5977 ve 6089 sayılı kanunlara isti
naden inşa edilmekte bulunan Seyhan Baraj 
ve Hidro - elektrik tesislerinin inşaatı ve bunu 
mütaakıp hidro-elektrik tesislerinin işletilmesini 
ve aynı zamanda inşaat hususunun da hususi sek
törü iş finansmanına iştirakini temin etmek 
maksadiyle icra Vekilleri Heyetinin 3/14482 sa
yılı Kanun esasları dairesinde (16 milyon) lira 
sermayeli Çukurova Elektrik Türk Anonim Or
taklığı adiyle bir teşekkül kurulmuş ve Hükü
metçe mezkûr Ortaklığa bu hidro - elektrik tesis
lerini işletmek üzere (49) yıl vadeli bir imtiyaz 
verilmiştir. 

İnşaatın hitamında barajdan tefriki müm
kün olan ve sadece enerji masrafları için baraja 
ilâve edilmiş olan, elektrik tesisleri Çukurova 
Elektrik Türk Anonim Ortaklığına devredile-
cektiıv 

Barajın tamamı (100 milyona) mal olacak
tır. Bunun (30) milyon lirası yukarda bahsedi
len elektrik tesis ve inşa işini karşılıyacaktır. 

Bu (30) milyon liranın ise (16) milyonunu 
şirket ve bakiye kalan (14) milyonuda Hükümet 

2 — 

nisyonu raporu 

7.1. 1954 

Yüksek Reisliğine 

karşılıyacaktır. 
Bu hususu derpiş eden 23.12.1953 tarihli 

mukavele tanzim edilmiş ve Hükümet adına Ba
yındırlık Vekili tarafından imza edilmiştir. 

Millî taahhüdü mutazammm bulunan bu mu
kavelenin Teşkilâtı Esasiye Kanununun 26 ncı 
maddesi mucibince B. M. Meclisinin tasdikmdan 
geçmesi icabetmektedir. 

Bu suretle hususi teşebbüsle, Hükümet mem
leketin iktisadi kalkınmasında elele vermiş, bu 
suretlede mühim bir bölgemizin enerji dâvası 
hal yoluna girmiş, olacağından bu hususu sağlı-
yan ilişik kanun lâyihası, komisyonumuzca 2 nci 
maddesine vuzuh vermek için bir fıkra eklenmek 
suretiyle aynen kabul edilmiştir. 

Havilesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi 
olunmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Bayındırlık Komisyonu 

Reisi Sözcü 
Gazianteb Konya 
8. Kur and H. Ölçmen 

Kâtip 
Denizli Çoruh Gazianteb 
B. Akşit M. Bumin C. San 
Malatya Rize Sivas 

İV. Ocakcıoğlu M. F. Mete t. Duygun 
Tunceli Urfa Urfa 

11. B. Kulu N. Açanal H. Onat 
Niğdo 

A. Doğanay 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/727 
Karar No. 77 

Yüksek 

Türkiye Cumhuriyeti ile Çukurova Türk Ano
nim Ortaklığı arasında Seyhan Barajı Hidroelek
trik Tesislerinin Devrine mütaallik olarak 
akdedilen mukavelenin tasdiki na dair olup 
Bayındırlık Vekâletince hazırlanan ve îcra 
Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise arzı karar
laştırılıp Başvekâletin 3 1 . X I I . 1953 tarihli ve 
6/3792 sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun lâyi
hası Bayındırlık Komisyonu raporiyle birlikte 
komisyonumuza havale edilmiş olmakla Bayın
dırlık Vekili ve Maliye Vekâleti mümessili hazır 
oldukları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Esbabı mucibesinde de izah edildiği üzere lâ
yiha ; 'Hidrolik santrallerin inşa ve işletilmiesi 
suretiyle halen termik santrallerinde kullanılan 
akar yakıt sarfiyatını azaltmak veya kömür istih
lâkini tahdit etırîek suretiyle döviz tasarruf veya 
temininin faydaları göz önünde bulundurulmak 
ve hususî teşebbüse büyük işlerde yer vermenin 
büyük kıymeti nazarı dikkate alınarak hazırlan
mış olup 5977 ve 6089 sayılı kanunlara dayana
rak inşa edilmekte bulunan Seyhan barajı hid
roelektrik tesislerinin inşa masrafı için inşaat 
sırasında 14 milyon lira, Çukurova Elektrik 
Anonim Şirketinden avans olarak alınması ve 
devir sırasında yapılacak hesap neticesinde ta
hakkuk edecek miktara nazaran avansın kifayet 
etmiyen kısmının tahsili ve baraj işletme masra
fının Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğüne ve
rilmesi ve nihayet tesislerin devrinde Devlete 
izafeten şirkete Etibank'm ortak olması esas
larını ihtiva eden Çukurova Elektrik Türk Ano-
nim Şirketi ile Hükümet adına Bayındırlık 
Vekili tarafından imzalanan mukavelenin tas
dikini istihdaf etmektedir. 

Hükümet temsilcilerinden alman izahata göre 
feyezan kontrolü, sulama ve enerji istihsali ba
kımından yapılmakta olan Seyhan barajının 
takribi inşaat bedeli 105 milvon lirayı bulmak
tadır. Bu keşif tutarının tahminen 75 milvon 
lirasını hariçten getirtilecek malzeme, teçhizat 
ve inşaat makinesi teşkil ettiği için dövize ihti-

( S . Sa 

19.1.1954 

Reisliğe 

yaç göstermesi bakımından bunun Beynelmilel 
imar ve Kalkınma Bankasından istikraz sure
tiyle temini muvafık bulunmuştur. 

Üç maksatlı olan bu tesisten enerji mevzuun
da bu tesislerden hissedarları elektrikten bizzat 
istifade edenlerle diğer vatandaşlardan müte
şekkil bir anonim şirket tarafından deruhde edil
mek suretiyle halk ile iş birliği esaslarının sağ
lanması; memlekette sınai teşebbüslerin hususi 
sermaye tarafından finanse edilmesinin teşviki 
bakımından muvafık olacağı Hükümetçe bir 
prensip olarak kabul edilerek ne suretle bir yol 
tutulacağını 16.11.1952 tarihli bir Vekiller 
Heyeti karariyle tesbit etmiştir. 

Bu Vekiller Heyeti kararında; 
1. Beynelmilel Bankadan istikraz yapıl

ması; 
2. Tesislerin Bayındırlık Vekâleti tarafın

dan inşa ettirilmesi; 
3. inşaatın sonunda barajın Devletin mülki

yetinde kalması ve barajdan tefriki mümkün 
olan elektrik tesislerinin ise teşkil edilecek bir 
anonim şirkete devredilmesi ve işletmenin bir 
şirket tarafından idare edilmesi; 

4. inşaatın iç finansmanına lüzumlu olduğu 
tahmin edilen 30 milyon liradan 14 milyon lirası
nın, ileride devredilecek tesislere mukabil işbu 
şirketten avans olarak alınması ve bu maksatla 
şirketle Hükümet namına hareket eden Maliye 
veya Bayındırlık Vekâleti arasında hususi bir 
mukavele akdedilmesi ve işbu mukavelenin Teş
kilâtı Esasiye Kanununun 26 ncı maddesi gere
ğince Büyük Millet Meclisinin tasdikma arzo-
lunması, 

5. 24 . XII . 1952 de tescil edilmiş olan şir
ket ana mukavelesinin 8 nci maddesiyle serma
yesini 30 milyona çıkarmayı ve inşaatın ikmalin
den sonra Devleti temsilen Etibank'm 14 milyon 
lira ayni sermaye ile Anonim şirkete iştirak et
tirilmesi, 

6. Anonim şirkete, Seyhan barajından isti

fade suretiyle elektrik istihsali ve tevzii için im
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tiyaz verilmesi ve barajın tesis masraflarından 
elektrik istihsaline düşen 1/3 masraf bedelinin 
santralde istihsal olunacak beher kilovat saat 
elektrik üzerinden muayyen bir (su hakkı) para 
alınması, 

7. Barajın diğer feyezan kontrolü ve sula
maya ait vazifelerinin Devlet Su İşleri Umum 
Müdürlüğü tarafından kanundaki usullere göre 
tedvir edilmesi, 

Prensipleri kabul edilmiş bulunmaktadır. 
Bu kararnamenin esasları dairesinde mahal

len teşekkül eden (Çukurova Elektrik Türk Ano
nim Ortaklığı) na 1326 tarihli (Menafii umumi-
yeye mütaallik imtiyazat hakkındaki) Kanunun 
birinci maddesine istinaden ve 25 . VI . 1953 ta
rihindeki Vekiller Heyeti karariyle (Yalnız Sey
han barajından istihsal olunan enerjinin Seyhan 
ve tçel vilâyetleri ve kâfi istihsal mümkün olduğu 
takdirde diğer muhtaç yerlere nakil ve buralarda 
mevcut veya kurulacak işletmelere ve istimlâkleri 
500 kilovatı geçen sanayi müesseselerine Bayın
dırlık Vekâletinin kontrol ve tasdik edeceği tari
feler esasları dâhilinde toptan satış yapmak ve 
49 sene muteber olmak üzere) imtiyaz verilmiş
tir. 

Bu şekilde teessüs eden ve 49 senelik imtiyaz 
verilmiş olan Çukurova Elektrik Türk Anonim 
Şirketiyle 23 . X I I . 1953 tarihinde akdolunan 
bir mukavele ile şirketten inşaat esnasında avans 
olarak alınması icabe^en 14 milyon liranın ne 
suretle tahsil olunacağını ve tesisatın ne gibi şart
lar altında devredileceğini tesbit eden ve evvel 
emirde Devlet eliyle yapılan bu tesisler ve aynı
ların şirkete devri esasını güden ve Büyük Millet 
Meclisince tasdikından sonra muteber olacağı 
kaydolunan bu mukavelenin Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun 26 ncı maddesi gereğince Büyük Mil
let Meclisince tasdik edilmesi gayesi ile de bu 
kanun lâyihasının Meclisi Âliye sevkedildiği gö
rülmüştür. Filhakika Teşkilâtı Esasiye Kanunu
nun 26 ncı maddesi (malî taahhüdü mutazammın 
mukavelâtm) tasdiki salâhiyetini Türkiye Cum
huriyeti Büyük Millet Meclisine vermiş bulun
maktadır. 

Esasen, Beynelmilel imar ve Kalkınma Banka-
siyle akdolunan imtiyaz Anlaşmasının 202 nci 
maddesinde bankadan para çekilebilmesi için tah
sisatın bilâhara devredileceği (Çukurova Elek
trik Türk Anonim Ortaklığı) mn fiilen kurul
muş olması şart koşulmuş olduğuna ve bu anlaş

ma da 20 . V I . 1952 tarih ve 5977 sayılı Kanun 
ile Büyük Millet Meclisince tasdik buyurulmuş 
bulunduğuna göre evvelce kabul edilmiş bulunan 
esasların tekemmül ettirilmesi # mânasına gelen 
bu lâyihanın birinci maddesindeki akdedilmiş 
olan kelimesi ile mukavele kelimesi arasında (ek
li) kelimesinin ilâvesi suretiyle ikinci madde 
Bayındırlık Komisyonunun tadil ettiği veçhile 
ve diğer maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Yukarda arzedilen değişiklikle kabul olu
nan kanun lâyihası öncelik ve ivedilikle görü
şülmesi dileğiyle Umumi Heyetin tasvibine arz-
edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Bu rapor 
Reis sözcüsü Kâtip 
Rize Konya Siird 

î. Akçal R. Birand B. Erden , 
Elâzığ Gazianteb Giresun 

Ö. F. 8anaç E. Cenani M. Şener 
istanbul izmir Kırklareli 
8. Oran B. Bilgin Ş. Bakay 

Imzade bulunamadı 
Kırşehir Ordu Rize 
R. Özdeş R. Aksoy O. Kavrakoğlu 

Siird Sivas 
M. D. Süalp H. tmre 

Çukurova Elektrik Türk Anonim Ortak
lığına verilen imtiyaz, 10 Haziran 1326 tarih
li Kanunun 12 nci maddesinde zikir ve tadat 
edilen istisnalar meyanına dâhil bulunduğu 
cihetle bu imtiyaz mukavelenamesinin de, Teş
kilâtı Esasiye Kanununun 26 ncı maddesi 
mucibince Büyük Millet Meclisinin tasdikma 
arzedilmesi lâzımgeleceği reyindeyim. 

Kastamonu Mebusu 
H. Türe 

Teklifin esasına, yani Bayındırlık Vekâ
letinin bu îıaevzu için ortaklık ile bir muka
vele yapmasına taraftarım. Ancak vekâletin 
önceden ortaklık ile bir mukavele yaparak 
bu mukaveleyi Teşkilâtı Esasiye Kanunumu
zun (26) ncı maddesindeki (malî hükümleri 
ihtiva eden) kaydına istinadetmek suretiyle 
bu mukaveleyi Meclise tasdik ettirilmesi ha
talıdır. Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun (26) 
ncı maddesindeki mezkûr kayıt bu kabîl mu
kaveleleri şümulü içine almış değildir. Aksi 
takdirde bu görüş ve mütalâa içinde Bayın-
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dirlik Vekâletinin su işleri, demiryolları in
şaatı, şose ve köprüler, hattâ hangi maksat
la olursa olsun devlet binaları için önceden 
alâkalılarla veya taliplere • mukaveleler malî 
hükümleri ihtiva ediyor diyerek ve bundan 
dolayı Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun (26) 
neı maddesine mesnet göstererek bu mukave
lelerin tasdiki için Meclise kanun teklif et
mesi mümkün olur. Yani mezkûr (26) ncı 
maddenin şümulüne giremiyecek hiçbir mu
kavele kalmaz. Halbuki hüküm ve maksat 
bu değildir. 

Binaenaleyh lâyihanın vekâlete ortak
lık ile bu maksatla mukavele akdi için salâhi
yet verilmesini temin edecek şekilde hazırlan
ması ve teşriî kuvvetin memleket içinde bir 
ortaklık ile akdedilmiş bir mukavelenin ter
tibi ve tesbiti icra kuvvetine ait ve zamanla 
değişimi de muhtemel maddeleri ve hüküm
lerini tasdik eder duruma düşülmemesi zaru
ridir. 

Bundan dolayı muhalifim. 
İstanbul Mebusu 
Hadi Hüsman 

«•» 
HÜKÜMETİN EEKLÎFÎ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Çukurova Elektrik Türk Ano
nim Ortaklığı arasında Seyhan 
Barajı Hidroelektrik tesisleri
nin devrine mütaallik olarak ak-
tedilen mukavelenin tasdiki hak

kında kanuna lâyihası 

MADDE 1. — Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Çukuro
va Elektrik Türk Anonim Or
taklığı arasında Seyhan Ba
rajı Hidroelektrik tesisleri
nin devrine mütaallik olarak 
23 . XII . 1953 tarihinde ak
dedilmiş olan mukavele tasdik 
•edilmiştir. 

MADDE 2. — Çukukova E-
lektrik Türk Anonim Ortaklı
ğından bu Mukavele mucibince 
her sene almaca/k olan meblâğ 
Devlet Su îşleri Umum Müdür
lüğüne yardım olarak verilmek 
üzere bir taraftan cari yıl Büt
çesine irat ve Maliye Vekâleti 
Bütçesinin ilgili faslına tahsisat 
kaydedilir. 

BAYINDIRLIK KOMİSYONU
NUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
ti ile Çukurova Elektrik Türk 
Anonim Ortaklığı arasında Sey
han Barajı hidroelektrik tesis
lerinin devrine mütaallik olarak 
akdedilen mukavelenin tasdiki 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin bi
rinci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Çukurova'da 
Elektrik Türk Anonim Ortak
lığından bu mukavele mucibin
ce her yıl alınacak inşaat mas
rafı karşılığı olan meblâğ Dev
let Su İşleri Umum Müdürlü
ğüne yardım olarak verilmek 
üzere bir taraftan cari yıl büt
çesine irat ve Maliye Vekâleti 
Büteçsinin ilgili faslıma tahsi
sat kaydedilir.' 

Baraj işletme masrafları kar
şılığı olan meblâğ ise Hazine 
adına doğrudan doğruya, Dev
let Su İşleri Umum Müdürlü
ğüne ödenin 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Çukurova Elektrik Türk 
Anonim Ortıkhğt arasında Sey
han Barajı Hidroelektrik te
sislerinin devrine mütaallik ola
rak akdedilen mukavelenin tasdi

ki hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Çukur
ova Elektrik Türk Anonim Or
taklığı arasında Seyhan Barajı 
Hidroelektrik tesislerinin dev
rine mütaallik olarak 23.XII. 
1953 tarihinde akdedilmiş olan 
ekli Mukavele tasdik edilmiş-
tir-

MADDE 2. — Bayındırlık 
Komisyonunun 2 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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Hü. 

MADDE 3. — Tesislerin Çu
kurova Elektrik Türk Anonim 
Ortaklığına devrini mütaakıp 
yapılacak sermaye tezyidi dola-
yısiyle çıkarılacak hisse senet
leri, sermayesine mahsuben Eti-
banka devredilir. 

GEÇÎCI MADDE — 1953 Ma
lî yılında Çukurova Elektrik 
Türk Anonim Ortaklığından 
alınacak meblâğ 1953 Bütçesine 
gelir ve Bayındırlık Vekâleti 
Bütçesinin ilgili faslına tahsisat 
kaydolunur. 

MADDE 4. — Bu kanun neş
ri tarihinde meriyete girer. 

MADDE 5. — Bu kanun hü
kümlerini icraya Bayındırlık ve 
Maliye Vekilleri memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili 

Devlet Velrili 
C. Yardımcı 

Adalet Vekili 
O. §. Çiçekdağ 

Millî Savunma Vekili 
K. Yılmaz 

İçişleri Vekili 
E. Menderes 

Dışişleri Vekili 
F. Knpriilü 

Maliye Vekili 
/ / . Polatkan 

Millî Eğitim Vekili 
R. S. Burçak 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytin oğlu 

Ekonomi ve Ticaret Vekili 
Fethi Çelikbaş 

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekili 

Gümrük ve Tekel Vekili 
E. Kalafat 

Ba. K. 

MADDE 3. — Hükümetin 
üçüncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

ÖEÇİCt MADDE — Hükü
metin geçici maddesi aynen ka
bul 'edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümetin 
dördüncü maddesi aynen ka-
'bul edilmiştir. 

MADDE 5. — Hükümetin 
beşinci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Tarım Vekili 
N. ökmen 

Ulaştırma Vekili 
Y. Üresin 

Çalışma Vekili 
H. Erkmen 

işletmeler Vekili 
8. Yırcah 

B. K. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

GEÇÎCÎ MADDE — Hükü
metin geçici maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 5. — Hükümetin 5 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ÇUKUROVA ELEKTRİK TÜRK ANONİM OR
TAKLIĞI ARASINDA SEYHAN HİDROELEK TRÎK TESİSLERİNİN DEVRİNE MÜTAAL-

, - . ~ > * »* î •••; LİK MUKAVELE 

Seyhan Barajı Elektrik enerjisi üretimi, nakil ve tevzi tesislerinin devri ile ilgili olarak bundan 
böyle Hükümet adiyle anılacak olan ve Bayındırlık Vekâleti tarafından temsil edilmekte bulunan 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle bundan böyle ortaklık diye anılacak olan Çukurova Elektrik T. A. 
Ortaklığı arasında aşağıda yazılı hususlar kararlaştırılmıştır. 

Madde — 1. 

Adana'nm takriben 8 Kim. Şimalinde Seyhan Nehri üzerinde 5977 ve 6089 sayılı ka
nunlarla inşa edilmekte olan toprak Baraj ve Hidroelektrik tesislerinin proje ve şartnamelere uygun 
olarak ikmalini mütaakıp, Hükümet Ortaklığa sözü geçen baraja, elektrik enerjisi üretimi, nakil 
ve tevzii maksatları için ilâve edilmiş olan denge bacaları, cebrî borular, Türbo alternatör grupları, 
santral binası ve müştemilâtı işletme binası, yükseltici transformatör istasyonu ile salt tesislerini 
Adana, Mersin ve Tarsus'a çekilecek olan 66 Kv. lık hava hatları ve bu şehirlerdeki alçaltıcı trans
formatör istasyonlarını ve diğer müteferri tesislerini maliyet bedellerini tesbit eden kayırtlar üze
rinden devretmeyi ve Ortaklık da devralmayı kabul eder. Maliyet bedellerine Milletlerarası İmar 
ve Kalkınma Bankasından alman kredinin bu kıs na ait miktar içki hesap edilecek faizd dâhil edi
lecektir. 

Tesislerin maliyet bedeli, inşaatın kesin kabulüne ait zabıtname tanzim edildikten ve inşaata 
ait kesin hesapların neticesi alındıktan sonra bu maddede zikredilen esaslar dairesinde bulunacaktır. 

Yukarıda zikredilenler haricinde kalan baraj ve müteferri tesislerin kayıtlara göre tesbit edi
len maliyeti, sulama, taşkın önleme ve enerji maksatları arasında mütesaviyen taksim olunacaktır. 

Enerji hissesine düşen üçte bir nipetindeki bu malî külfet ile barajın işletme ve bakım mas
raflarının üçte biri her sene satılan enerjinin kilovat saati başına su hakkı olarak muayyen bir üc
ret ödenmek suretiyle ortaklıkça karşılanacak vu bu meblâğ her yılın Nisan ayı iptadasmda Hazi
neye yatırılacaktır. 

Kilovat saat başına ödenecek bu ücret bir buçuk kuruşu geçmemek üzere tesislerin Ortaklığa 
devri sırasında Hükümet ve Ortaklık tarafından nihai maliyete göre hesaplanacaktır. 

Ortaklığa devredilen tesisler haricinde kalan baraj ve müteferri tesislerin mülkiyeti Devlete 
aittir. 

Madde —-2. 

Tesisler İnşaatın Bayındırlık Vekâletince geçici kabul tarihinde Ortaklığa devredilecektir. Or
taklık, Bayındırlık Vekâletince teşkil olunacak geçici kabul komisyonunda bir mümessil tarafından 
temsil edilecektir. Bu kabule ait zabıt bu mümessil tarafından da imzalanacaktır. Ortaklık kesin 
kabul esnasında da bir mümessil bulunduracaktır. 

• *' '•*""• " " Madde — 3. 

İnşaatı mütaakıp devredilecek tesislere mukabil Ortaklık inşaat sırasında avans olarak Hükü
mete 14 000 000 TL. smı nakden ödiyecektir. Mez\ûr 14 000 000 TL. sının tediyesi, inşaatın ilerle
me seyrine göre tanzim edilecektir. Ortaklığın kuruluşu tarihinden itibaren başlamak üzere her 
sene yapılacak tediyat 3,5 milyon lira olacaktır. Bu ödemeler Bayındırlık Vekâletinin tebligatını 
mütaakıp bir ay zarfında Hazineye yapılacaktır. 
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Madde — 4. 

İnşaatın sonunda, inşaat bedeli ile Ortaklıkça avans olarak ödenmiş bulunan meblâğ arasındaki 
farkı karşılamak üzere Ortaklık sermayesi, Ortaklık Ana Sözleşmesinin 8 nci maddeesine tevfikan 
bu miktar kadar tezyit edilecek ve bu sermaye tezyidi mukabilinde çıkarılacak hisse senetleri iştirak 
hissesi olarak Etibank'a verilecektir. 

Bu meblâğ 14 000 000 liranın fevkmda bulunduğu takdirde Ana Sözleşmenin 20 nci maddesi 
gereğince 14 000 000 liranın üstünde kalan kısmı katî kabul tarihinden itibaren bir sene içinde 
Ortaklıkça nakden Hazineye tediye edilecektir. 

Madde — 5. 

Mer'i kanunlardaki mükellefiyetlere ilâveten Ortaklık, Hükümetçe istenecek bütün malûmatı ver
meyi ve kayıt ve hesaplarını zaman zaman, murakabesine arzetmeyi kabul eder. 

Madde — 6. 

Bu mukavele Türkiye Büyük Millet Meclisince tasdik ve kanuniyet kesp etmesini mütaakıp meri
yete girer. 

Türkiye Cumhuriyeti Çukurova Elektirik Türk Anonim * 
Hükümeti adına Ortaklığı adına 
Bayındırlık Vekili Başkan ve Murahhas Âza 

Kemal Zeytinoğlu Ali Sağ 

Huzurumuzda imzalanmıştır. 
23 . XII . 1953 

Şahit Şahit 
Ali Rıza Kılıçkale Cemil Özcan 

Kayseri Mebusu Gemerek Belediye Reisi 
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