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1. — SABIK ZABIT HÜLÂSASI 

İspençiyari ve tıbbi müstahzarlar Kanunu
nun "bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve hu ka
nuna bir madde 'eklenmesi hakkındaki! kanun 
lâyihası, Başvekâletin talebi üzerine geriverildi. 

Konya Menusu Abdürrahıman Fahri Ağaoğ-
lu ve 59 arkadaşının, Maarif Vekâleti Omruluş 
kadrolariyle merkez kuruluşu ve görevleri hak
kındaki 2287 sayılı Kanunda ^değişiklik yapıl
ması hakkındaki 4926 sayılı Kanuna ıbağlı cet
vellerde (Yüksek İslâm IlâMyat 'enstitüleri) için 
kadro eklenmesine dair kanun teklifinin, Maarif 
ve Bütçe encümenlerinden seçilecek onar aza
dan mürekkep muvakkat bir encümende müza
keresi kabul edildi. 

«Gümrüyk Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaş
masının Cansızca metninne mütedadr tashih 
Protokolü» nün tasdikine, 

Vezirköprü'nün Kıranaian köyünden 1931 
doğumllı Ahmet kızı, Fatma'dan doğma Ayşe 
Şener'in affına, 

Kadınların siyasi haklarına dair Sözleşmenin 
tasdikine, 

Ticari numuneler için E. C. S. Karnesi hak
kında 1 Mart 1956 tarihinde Brüksel'de tanzim 
olunan Gümrük Sözleşmesinin tasdikine, 

Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya 

Hükümeti arasında münakit 1 Mart 1930 tarife
li Ticaret ve Seyrisefain Muahedenaımesinin 16 
ncı maddesinin meriyetten kaldırılmasına dair 
mektupla, ingiltere tarafından Türkiye menşe
li tiftik ve palamuta tanınan gümrük tavizleri
ne dair mektubun tasdikine, 

'Türkiye, Iran, Irak ve Pakistan arasında 20 
Ocak 1958 ta^hinde imzalanan «Gümrük kanun
larının ve nizamnamelerinin ihlâlinin önlenme
sine, soruşturulmasına ve tecziyesine mütedair 
Karşılıklı Yardım Sözleşmesi» nin tasdikine, 

Trimci ve ateşçi sıfatiyle gemilerde işe alı
nacakların asgari yaş haddinin tesbitine dair 15 
sayılı Sözleşmenin tasdik 'edilmesi ve hu Sözleş
meye katılmamıza, 

Deniz işlerinde çalıştırılacak çocukların as
gari yaş haddinin tesbitâ hakkında 58 sayılı Söz
leşmenin tasdik edilmesine ve hu Sözleşmeye 
katılmamıza, 

Türkiye ile Norveç arasında imzalanan Kül
tür Anlaşmasının tasdikine, 

Türkiye Cumhuriyeti ile Libya (BMeşik Kı-
rallığı arasında imzalanan iş Birliği ve Kültür 
Anlaşmasının tasdikine, 

Deniz iş Kanununun 23 ncü maddesinin (1) 
ve (2) numaralı bentlerinin tadiline, 
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3008 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesinin 
tadiline ve hu kanuna üç madde eklenmesine, 

Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre (Konfederas
yonu arasında Ticari mübadelelere ve tediyele
rin tanzimine mütaallik 12 Eylül 1945 tarihli 
Anlaşmaya zeylen 6 Ocaık 1958 de imzalanan 
Lahikanın tasdikine, 

Türkiye ile Belçika - Lüksemhurg Ekonomik 
'Birliği arasında münalkit 15 Nisan 1955 tarihli 
Ticaret ve ödeme Protokolüne zeylen 20 Hazi
ran 1957 tarihinde imzalanmış ©lan Lahika ve 
eki Protokol ve mektuplarla, 2 Aralık 1948 ta
rihli ödeme Anlaşmasının sonradan vâki tadil
lerle (birlikte meriyet müddetlerinin uzatılması 
zımnında teati edilen mektupların tasdikine, 

Avrupa Konseyi âzası memleketler arasında 
tıh'bi tedavi maksadiyle harb m'âlûllerinin mü
badelesine mütedair Anlaşmanın tasdikine, 

îş Kanununun 13 ncü maddesinin 5 nci fık
rasının tadiline, 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa 
Konseyi Millî Mülteciler ve Avrupa'daM Nüfus 
Fazlalıkları İskân Fonu arasında alkdolunan 
Mukavele ile eki mektupların tasdikine, 

Atom Enerjisi sahasında hir Eımniyet Kon
trolü kurulması hakkındaki Sözleşme ve îbu 
Sözleşme ile ihdas olunan mahkeme ile alâkalı 
Protokolün ve Radyoaktif Yakıtlar Kimyevi 
Ayırma Avrupa Şirketi Sözleşmesi ve Statüsü
nün tasdikine dair kanunlar ile, 

5018 sayılı Kanuna ek Kanun kaibul olundu. 
27 . V . 1959 Çarşamba günü saat 15 te topla

nılmak üzere İnikada nihayet verildi. 
Reis Kâtip 

İçel Mebusu Bolu Mebusu 
Kefili Koraltan îhsan Gülez 

Kâtip 
Kütahya Mebusu 

Kemal özer 

Sualler 

Tahrirî sualler 
1. — Van Mebusu Ferid Melen'in, paramı

zın dış değerinde değişiklik yapılacağı hakkın
daki söylentilerin doğru olup olmadığına dair 
tahrirî sual takriri Maliye Vekâletine gönderil
miştir (7/543) 

2. — Ankara Mebusu Halil Sezai Erkut'un, 
son zamlar muvacehesinde değişmez gelirli va
tandaşların durumlarının ıslahı hususunda ne 
gibi tedbirler düşünüldüğüne dair tahrirî sual 
takriri Maliye Vekâletine gönderilmiştir (7/544) 

3. — Ankara Mebusu Selim Soley'in, öğ
retmen kifayetsizliği ve bina darlığı bakımın
dan ortaokullarda bu ders yılı için vekâletçe 
ne gibi tedbir alındığına dair tahrirî sual tak
riri Maarif Vekâletine gönderilmiştir (7/545) 

4. — Ankara Mebusu Selim Soley'in, bâzı 

nahiye merkezlerindeki ilkokullarda oturacak 
sıra meveudolup olmadığına dair tahrirî sual 
takriri Maarif Vekâletine gönderilmiştir (7/546) 

5. — Ankara Mebusu Hasan Tez'in, Anka
ra'da mevcut yurtlardaki öğrenci miktarına dair 
tahriri sual takriri Maarif Vekâletine gönderil
miştir (7/547) 

6. — Ankara Mebusu Hasan Tez'in, üni
versite talebelerine verilmekte olan burslara 
dair tahriri sual takriri Maarif Vekâletine gön
derilmiştir (7/548) 

7. — Adana Mebusu Mehmet Geçioğlu'nun, 
İmanı - Hatip okulları mezunları için bir yük
sek okul açılmasının düşünülüp düğünülmediği-
ne dair tahrirî sual takriri Maarif Vekâletine 
gönderilmiştir (7/549) 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Teklif 
1. — Kocaeli Mebusu Nüzhet Unat ve 12 ar

kadaşının, Ankara Tarım Alet ve Makinaları 
Yüksek Uzmanlık Okulu mezunlarına (Ziraat 
makinaları mühendisi) unvanının verilmesi hak
kında kanun teklifi (2/330) (Ziraat ve Maarif 
encümenlerine) 

2. — Bursa Mebusu Mazlum Kayalar'ın, 
Vergi Usul Kanununun 345 ve 387 nci madde
lerinde değişiklik yapılmasına ve 381 nci mad
desinin ilgasına dair kanun teklifi (2/331) 
(Maliye, Adliye ve Bütçe encümenlerine) 

3. — Bursa Mebusu Mazlum Kayalar'ın, 
Vergi Usul Kanununa 5815 sayılı Kanunla ek-
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ienen 4 ncü maddenin tadili hakkında kanun 
teklifi (2/332) (Maliye, Adliye ve Bütçe encü
menlerine) 

Mazbatalar 
4. — Zirai maddeler ticaretinin geliştirilmesi 

ve yardımlaşma hakkında Türkiye Hükümetiyle 
Amerika Birleşik Devletleri Plükümeti arasında 
münakit 12 Kasım 1956 tarihli Anlaşmanın tas
dikine dair kanun lâyihası ve Hariciye, Ziraat, 
Ticaret ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/145) (Ruznameye) 

5. — Zirai maddeler ticaretinin geliştirilmesi 
ve yardımlaşma hakkında Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetiyle Amerika Birleşik Devletleri Hü
kümeti arasında münakit 12 Kasım 1956 tarihli 
Anlaşmaya ek 25 Ocak 1957 tarihli Anlaşmanın 
tasdikine dair kanun lâyihası ve Hariciye, Zira
at, Ticaret ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/144) (Ruznameye) 

6. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri namına hareket 
eden «Export - împort Bank of Washington» 

1959 0 : 1 
arasında 28 Haziran 1957 tarihinde imzalanan 
25 milyon dolarlık Kredi Anlaşmasının ve bu 
mevzuda teati edilen mektupların tasdiki hak
kında kanun lâyihası ve Hariciye, Millî Müda
faa ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/200) 
(Ruznameye) 

7. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 
20 Ocak 1958 tarihinde akdedilen Zirai mahsul 
fazlalıkları Anlaşmasının tasdiki hakkında ka
nun lâyihası ve Hariciye, Ziraat ve Bütçe en
cümenleri mazbataları (1/222) (Ruznameye) 

8. — İstiklâl Harbi malûllerine verilecek pa
ra mükâfatı hakkında kanun lâyihası ve Bütçe 
Encümeni mazbatası (1/322) (Ruznameye) 

9. — Atatürk Orman Çiftliği arazisinden 725 
dekarının satılması ve evvelce mübadele edilmiş 
olan bir kısım arazinin ilgili şahıslara ferağının 
icrası hakkında kanun lâyihası ve Ziraat ve Büt
çe encümenleri mazbataları (1/225) (Ruzna
meye) 

B Î R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 15,10 

REİS — Reisvekili Agâh Erozan 

KATİPLER : Hakkı Kurmel (KayseHi), îhsan Gülez (Bolu) 

3. — YOKLAMA 

REİS — Yofelanıa yapılacaktır, efendim. 
(Kars mebuslarına Ikadar yo'klama yapıldı.) 

REİS — Celseyi açıyorum, -efendim. 

4. — RIYASET DÎVANININ HEYETÎ UMUMÎYEYE KEÂRUZATI 

1. — Basın - Yayın ve Turizm Vekili Sinob 
Mebusu Server Somuncuoğlu ile Eskişehir Me
busu Kemal Zeytinoğlu'nun Londra'da uçak 
kazasında şehidolmuş, bulunduklarına dair Baş
vekâlet tezkeresi (3/416) 

REİS — Tezkereyi, oikuyoruz. 

'T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Büyüik Millet Meclisinin 18 . I I . 1959 tarihli 

39 ncu İnikadının birinci celsesinde 'Başvekil 

Vekili Etem Menderes tarafından Yüksek Mec
lisin ıttılaına arz olunduğu üzere, 17 . I I . 1959 
tarihinde Londra 'civarında Gatwick hava mey
danı yakınında vukubulan elîm uçak kazasında 
Basın - Yayın ve Turizm Vekili ıSimoib Mebusu 
Server Somuncuoğlu ile Eskişehir Mebusu 
Kemal Zeytinoğlu'nun şehidoldııklarını. ge
reken muamelenin tekemmülü bakımından 
ve Hariciye Vekâletinin 30 . IV , 1959 tarih ve 
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104.219-Köns./6-119 sayılı tezkeresVe istina- ) 
den «saygılarımla arz •ederim. 

Başvefkü 
A. Menderes 

REİS — Arkadaşlarımızın 'hâtırasını taziz 
için Heyeti Celilenizi 3 dakifea sükût valkf esine 

. davet ediyorum. 
(3 daJkika sükût vakfesi yapıldı.) 

2. — Antalya Mebusu Burhanettin Onat'in, 
Gümrük Kanununun 17 nci madesinin 7 numa
ralı bendine 5651 sayılı Kanunla eklenen ve 6088 
sayılı Kanunla değiştirilen CC) fıkrasının tadi
line dair kanun teklifinin ruznameye alınarak 
müzakere edilmesine dair takriri (2/248, 4/122) 

REİS — Bir ta'krir var, okuyoruz. 

T. (B. M. M. Yüksek Kefeliğine 
Gümrük Kanununun 17 nci maddesinin 7 

numaralı 'bendine 5651 sayılı Kıanunla eklenen 
ve 6088 sayılı Kanunla değiştirilen (C) fıkra
sının tadili haikkmdaki kanun , teklifimi 
10.XII.1958 tarihinde sunmuştum. Aradan 6 
aya yakın ıbir zaman geçmiş olmasına rağmen 
mezikûr teklifim aidolduğu encümenlerde bir 
kere ıdahi ele alınmamış 'bulunduğundan Meclis 
Dahilî Nizaımnamesinin 36 nci maddesi (gereğin
ce teklifimin Umumi /Heyete şevkime delâlet !bu-
yurullmaJsını saygılarımla rica 'ederim. 

Antalya 
Burhianettin Onat 

REİS — Alâkalı encümen >cevap verecek mi 
efendim ? 

REİS — Bahadır Dülger. 
BASIN - YAYIN VE TURİZM ENCÜMENİ 

REİSİ BAHADIR DÜLGER (Gazianteb) — 
Arkadaşımız Burhanettin Onat'm Gümrük Ka
nununun 17 nci maddesinin (C) fıkrasının tadi
line mütedair olarak vermiş *olduğu kanun tek- j 
lifi, Basın - Yayın ve Turizm, Gümrük ve lnhj- ı 
şarlar, Maliye ve Bütçe encümenlerine havale i 
edilmiş bulunmaktadır. Teklif, otelcilik endüs- !' 
trişinde kullanılacak birçok malzemenin Güm
rük Resminden muaf tutulmasını hedef tutmak
tadır. Bu teklifin çok esaslı bir şekilde tetkik 
edilmesi gerekmektedir. 

Komisyon, bu mevzuu tetkik için iki defa, 
Burhanettin- Onat arkadaşımızın hazır bulun- | 
ması şartına muallâk olmak üzere, toplanmış \ 
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ve bulunmadıkları için, teklifin müzakeresi ta
lik olunmuştur, teklif halihazırda encümenimi
zin ruznamesindedir, müzakere edilerek diğer 
encümenlere havale edilecektir. Mühim olan bu 
kanun teklifinin alâkalı encümenlerden geçme
den Heyeti Umumiyede müzakere edilmesindeki 
mahzurdur. Bu .suretle geçiştirilmesine encüme
nimiz taraftar bulunmamaktadır. Keyfiyeti arz 
ederim, arkadaşlar. 

REİS — Teklif sahibi Burhanettin Onat, 
buyurun. 

BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Muh
terem arkadaşlar; Gümrük Kanununun 17 nci 
maddesinin (C) fıkrasında değişiklik yapılmasına 
dair verdiğim kanun teklifi yeni bir şey değil
dir. Bunun ahkâmı 8086 sayılı Turizm endüs
trisini teşvik Kanunu tasarısının bir fer'i ola
rak birkaç ay evveline kadar yürümekteydi. 
Beş sene de müddeti ihtiva ediyordu. Beş sene 
bitti. Bu müddet zarfında takdir buyurursu
nuz, turizm endüstrisi ancak yeni yeni hareke
te başladı. Tam işliyecek bir hale geldiği zaman 
kanunun müddeti bitti. Benim yaptığım teklif; 
bu kanunun derpiş ettiği muafiyet müddetleri 
içine birkaç kalem daha ilâvesiyle bu kanunun 
bu maddesinin yeniden yürürlüğe girmesinden 
ibarettir. 

Bahadır Dülger arkadaşım benim bulunma
ma talikan komisyonu toplamadıklarını ifade 
ettiler, öyle değil, ama öyle de olsa arkadaşlar 
altı hafta zarfında encümenlerden çıkması lâ-
zımgelen bu kanun teklifi, beş ay bitmiş, altıncı 
aya basılmış, daha bir encümende bir defa ele 
alınmamıştır. 

Keyfiyetin biraz da müstaceliyeti vardır ar
kadaşlar. Birçok oteller, ecnebi sermayesiyle 
yapılacak turistik tesisler vardır, bu kanunun 
çıkmasını beklemektedir. Araya yaz tatili gire
cektir. 

Biraz' evvel de arz ettiğim gibi, bu mevzu 
Yüksek Meclisçe evvelce tezekkür edilmiş, ince
lenmiş, kanuniyet kesbetmişti, fakat müddeti 
bitmiştir. 

Bu kanunun encümende uzun uzadıya tetkik 
edilecek tarafı da yoktur. Gönül arzu ederdi ki, 
mevzu normal yollardan geçsin, Heyeti Umu-
miyeye öyle gelsin. Ama bir altı ay daha mı 
bekliydim? Onun için esasen çok mühim olmı-
yan bu mevzuun Heyeti Celileye getirilmesini 
ve teklifimin kabul edilmesini istirham ederim. 
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REÎS — Efendim; takriri dinlediniz, encü

men namına izahat verildi, teklif sahibi, arka
daşımız da konuştu. 

Buyurun; Bütçe Encümeni namına Behzat 
Bilgin! 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT BİL
GİN (İzmir) — Muhterem arkadaşlarım, mese
lenin esası hakkında maruzatta bulunmaksızın, 
Devlet varidatı üzerinde tesiri aşikâr bulunan 
ve gümrük varidatı ile yakından alâkadar olan 
bu kanunun encümenlerden geçmeksizin Heyeti 
Umumdyede müzakeresinin son derece mahzur
lu olacağını arz etmek isterim. Bu itibarla 
normal encümen müzakerelerinden geçmek su
retiyle Heyeti Umumiyeye en iyi bir şekilde 
geleceğini ve en iyi bir şekilde çıkacağını arz 
eder, bu taikririn kabul edilmemesini rica ede
lim efendim. 

REİS — Takriri dinlemiş bulunuyorsunuz. 
Talkrir üzerinde her iki encümen ve takrir sa
hibi mütalâalarını beyan ettiler. Takrir Dahilî 
Nizamnamemizin 36 neı maddesinin 3 ncü fık
rasına uygundur. Bu maddenin 1 noi fıkrasına 
göre, encümenlere havale edilen işler 1,5 ay 
zarfında Heyeti Umumiyeye gönderilmek lâ
zımdır. 2 nci fıkrasına göre, buna imkân ol
mazsa keyfiyet bir esbabı mucibe ile Heyeti 
Umumiyeye bildirilir. Encümen bu vazifelerini 
yapmadığına göre takrir sahibi haklıdır. (Gü
rültüler) Efendim, 36 neı maddenin 3 ncü fık
rasına göre takrir sahibinin bunu istemekte 
haklı olduğunu ifade ediyorum. («Bu ihsası rey
dir» sesleri) (Gürültüler) Heyeti Umumiyeniz 
karar verecektir efendim, müsaade buyurunuz. 
(Gürültüler) 

Beyefendiler, çok rica ederim, takrir sahi
binin vermiş olduğu talkrir Nizamnamenin 36 
neı maddesinin 3 ncü fıkrasına uygundur. Bu
nu ifade ediyorum efendim. Bu itibarla... 

BEHZAT BİLGİN (İzmir) — Söz rica ede
ceğim Reis Bey. 

REİS — Oylamadayız efendim. Şimdi rey-
lemeye geçiyoruz, müsaade buyurunuz efen
dim. 

Kanunun gündeme alınmasını kabul eden
ler... Etmiyenler... Takrir reddedilmiştir efen
dim. 

3. — Çalışma Encümeni Reisi ve Bursa Me
busu Necdet Azak'm, Yıllık ücretli izin hakkın-
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daki kanun tekliflerinin kurulacak Muvakkat 
Encümende görüğülmesine dair takriri (2/206, 
2/213, 2/235, 3/417) 

REİS — Takriri okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Bursa Mebusu Recep Kırım ve iki arkadaşı

nın, Yıllık ücretli izin Kanunu teklifi, Zon
guldak mebusları Necati Diken ve Mustafa Sa
raç'm, (Yıllık ücretli izin Kanunu teklifi) hak
kında kanun teklifli ve Ankara Mebusu Halil 
Sezai Erkurt ve üç arkadaşının aynı mahiyet
teki teklifleri encümenimize, Adliye ve Büt
çe encümenlerine havale edilmiş bulunmakta
dır. 

Yıllık ücretli izin mevzuunun, işçi muhit
lerinde ve iş randımanı üzerinde tevlidedeceği 
müspet tesirleri de nazara alarak bu tekliflerin 
bir an evvel tetkik ve müzakeresini temin sa
dedinde Çalışma, Adliye ve Bütçe encümenle
rinden alınacak 5 şer azadan müteşekkil mu
vakkat bir encümende görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Çalışma Encümeni Reisi 
Bursa 

Necdet Azak 

REİS — Efendim; takriri dinlemiş bulu
nuyorsunuz, Çalışma, Adliye ve Bütçe encü
menlerinden seç/ilecek beşer azadan müteşekkil 
muvakkat bir encümen kurulmasını reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
(Anlaşılmadı sesleri) Efendim; Çalışma, Ad
liye ve Bütçe encümenlerinden alınacak beşer 
azadan mürekkep bir Muvakkat Encümen ku
rulmasını kabul edenler... 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Reis Bey, 
no maksatla1? 

REİS — Ücretli izin için. * 1 
Takriri tekrar okutuyorum. 
(Çalışma Encümeni Reisi Bursa Mebusu Nec

det Azak'm takriri tekrar okundu.) 
REİS — Efendim, Muvakkat Encümen teş

kili hakkındaki takriri tekrar okuduk. Ça
lışma, Adliye ve Bütçe encümenlerinden alına
cak beşer âza ile bir Muvakkat Encümen ku
rulmasını reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Müzakereye devam ediyoruz. 
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5. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Bitlis Mebusu Bifat Bingöl'ün, Avu
katlık Kanununun 7016 sayılı Kanunla muad
del 4 ncü maddesinin (E) bendinin değiştirilme
si hakkında kanun teklifi ve Adliye Encümeni 
mazbatası (2/150) (1) 

REİS — İkinci müzakeresidir. Birinci mad
deyi okuyoruz, efendim. 

Avukatlık Kanununun 4 ncü maddesinin tadili 
hakkında Kanun 

. MADDE 1. — 3499 saydı Avukatlık Kanu
nunun 7016 sayılı Kanunla muaddel 4 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 4. — A) Mebuslar, vilâyet ve be
lediye meclisi azaları, 

B) Üniversite, yüksek veya tâli mektep 
profesör, muallim, doçent ve asistanları; 

C) Hususi müessese ve şahısların müşavir 
ve avukatları; 

D) Hakemlik, tasfiye memurluğu, kaza 
mercilerinin veya adlî bir dairenin verdiği her 
hangi bir vazife veya hizmet; 

E) Anonim, kooperatif şirketleri, İktisadi 
Devlet Teşekkülleri ile hususi hukuk hüküm
lerine tâbi ve sermayesi Devlete veya diğer 
âmme hükmi şahıslarına ait bulunan teşek
küllerin ve hayır ve ilim müesseselerinin idare 
meclisi reis, âza ve muıvakıpleri; 

3 ncü madde hükmünden müstesnadır. 
Şu kadar ki; bunlardan mebuslar ile, İkti

sadi Devlet Teşekkülleri ve hususi hukuk hü
kümlerine tâbi ve sermayesi Devlete veya di
ğer âmme hümi şahıslarına ait bulunan teşekkül
lerin idare meclisi reis, âza ve murakıpleri Ha
zinenin, belediye ve hususi idarelerin, vilâyet 
ve belediyelerin idare ve murakabesi altında 
bulunan daire ve müesseselerin ve sermayesinin 
yarıdan fazlası Devlete ait şirket ve müessese
lerin, vilâyet ve belediye meclisi azaları da men-
subolduklan hükmi şahısların aleyhindeki dâ
va ve işleri kabul ve takipten memnudurlar. 

Bu memnuiyet avukatların şeriklerine de 
şâmildir. 

(1) Birinci müzakeresi 70 nci înikat zaptm-
dadır. 

REİS — Madde hakkında tadilname yok. 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanım hükümlerini icraya 
Adliye Vekili memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesi üzerinde müza
kere bitmiştir. Son olarak söz istiyen arkada
şımız var mı? Söz alan olmadığına göre, kanu
nun heyeti umumiyesini reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kanun kabul edil
miştir. 

2. — 1706 sayılı Jandarma Kanununun 3148 
sayılı Kanunla muaddel 18 nci maddesinin de* 
ği§tinlmesi hakkında kaynın lâyihsı ile Tunceli 
Mebusu Arslan Bora'nın, Jandarma Kanunu
nun 3148 sayılı Kanunla değiştirilen 18 nci 
maddesinin son fıkrasının tadiline dair kanun 
teklifi ve Millî Müdafaa ve Dahiliye encümen' 
leri mazbataları (1/215, 2/90) (1) 

REİS — Kanun teklifinin ikinci müzakere
sidir. Birinci maddeyi okuyoruz. 

1706 sayılı Jandarma Kanununun 3148 sayılı 
Kanunla muajddel 18 nci maddesinin değiştiril

mesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1706 sayılı Kanunun muaddel 
18 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

«Madde 18. — Kanun ve nizamnamelerin ve 
bunlara müstenit salâhiyettar makamlardan ve
rilen emirlerin mükellef tutmadığı hiçbir iş 
jandarmadan istenemez ve jandarma hiçbir su
retle esas vazifesi haricinde kullanılamaz. 

Ancak zaruri hallerde Dahiliye Vekilinin em
riyle jandarma subaylarının valilik ve kayma-

(1) Birinci müzakeresi 70 nci İnikat zaptın-
dadır. 
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kamlık, jandarma astsubaylarının nahiye mü
dürlükleri vekilliklerinde muvakkaten istihdam
ları caizdir.» 

RElS — Madde hakkında tadilname yok. 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde 
meriyete girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
îera Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Heyeti ıımumiyesi üzerinde müzakere bitmiş
tir. Son olarak söz istiyen arkadaşımız var mı?. 

Heyeti umumiyesini reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kanun kabul edil
miştir. 

3. — Artvin Mebusu Mecit Bumin, Afyon Ka-
rahisar Mebusu Orhan Uygun ve Konya Mebusu 
Osman Bîbioğlu ile Sinob Mebusu Mahmut Pı-
nar'm, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna hükümler ilâvesine dair kanun teklif
leri ve Nafıa ve Adliye encümenleri mazbataları 
(2/67,161, 257) (1) 

REİS — Teklifin ikinci müzakeresidir. Birin
ci maddeyi okuyoruz, efendim. 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği hak
kındaki 6235 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve mezkûr kanuna 4 ve 5 nci 

muvakkat maddelerin ilâvesine dair Kanun 

MADDE 1. — Türk Mühendis ve Mimar 
Odadan Birliği hakkındaki 6235 sayılı Kanu
nun, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 14, 21, 23, ve 32 nci mad
deleri aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiş 
ve kanuna 4 ve 5 nci muvakkat maddeler ilâve 
olunmuştur : 

Madde 1. — Türkiye hudutları içinde mes
lek ve sanatlarını icraya kanunen salahiyetli olup 
da meslekî faaliyette bulunan sivil ve askerî yük-

(1) Birinci müzakeresi 70 nci inikat zaptın-
dadır. 
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sek mühendis, yüksek mimar, mühendis ve mimar
ları teşkilâtı içinde toplıyan hükmi şahsiyeti haiz 
(Türk Mühendis ve Mimarları Odaları Birliği) 
kurulmuştur. Birliğin ve odaların merkezi An
kara'dır. 

RElS — Made hakkında tadilname yok. 
ÖMER ÖZEN (Sinob) — Tadilname var 

efendim, şimdi veriyorum. 
RElS — Buyuran Ömer özen. 
ÖMER ÖZEN (Sinob) — Muhterem arka

daşlar, burada küçük bir redaksiyon hatası var
dır. Kanunun başlığı ile birinci maddedeki ibare 
birbirini tutmamaktadır. Bu şekilde olursa, Bir
liğe malî külfetler yüklenecektir. Damga, kâğıt 
ve levhaların değiştirilmesi zaruri olacaktır. Yani 
burada bir hata olmuştur. «Türk Mühendis ve 
Mimarlar Odaları Birliği» tâbiri «Türk Mühen
dis ve Mimar Odaları» şeklinde olacaktır. Bura
dan mimarlar kelimesi sonundaki «1ar» ibare
sinin çıkarılması uygun olur. 

REİS — Efendim, maddeyi yeniden okuduk
tan sonra, tadilnameyi de okuyacağız. 

(Birinci madde tekrar okundu.) 
REİS — Tadilnameyi okuyoruz. 

Yüksek Riyasete 
Şifahen arz ettiğim sebeplere müsteniden 1 

nci maddenin aşağıda yazılı olduğu şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederim. 

Sinob 
Ömer özen 

Madde 1. — Türkiye hudutları içinde meslek 
ve sanatlarını icraya kanunen salahiyetli olup da 
meslekî faaliyette bulunan sivil ve askerî yüksek 
mühendis, yüksek mimar, mühendis ve mimarla
rı teşkilâtı içinde toplıyan hükmi şahsiyeti haiz 
(Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) ku
rulmuştur. 

Birliğin ve odaların merkezi Ankara'dır. 
REİS — Takriri dinlemiş bulunuyorsunuz. 

Takririn dikkate alınmasını kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Encümen iştirak ediyor mu efendim? 
NAFIA ENCÜMENİ REİSİ SÜLEYMAN 

KURANEL (Gazianteb) — Encümen olarak işti
rak ediyoruz, efendim. 

REİS — Encümen iştirak ettiğine göre, mad
deyi bu tashih ile reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi okuyoruz efendim. 
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Madde 2. — Âmme hizmetlerine yarar bir te

şekkül olan birliğin maksat ve gayeleri şunlardır: 
a) Bilûmum mühendis ve mimarları ihtisas 

kollarına ayırmak ve her kol için bir oda tesis 
etmek; 

Merkezde idare heyeti, haysiyet divanı ve 
Murakıpler gibi vazifelilere yetecek kadar âzası 
bıüunmıyan odanın merkezini umumi heyetinin 
tesbit ve tâyin edeceği yerde açmak, bu suretle 
aynı ihtisasa mensup meslek mensuplarını bir 
odanın bünyesinde toplamak; 

b) Âmmenin ve memleketin menfaatleri, 
meslekin inkişafı, meslek mensuplarının hak ve 
salâhiyetleri bakımından lüzumlu gördüğü bütün 
teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak; 

c) Meslek ve menfaatleriyle alâkalı işlerde 
resmî makamlarla iş birliği' yaparak gerekli yar
dımlarda ve tekliflerde bulunmak, meslekle alâ
kalı bilcümle mevzuatı, normları, fennî şartname
leri incelemek ve bunlar hakkındaki düşünceleri 
alâkalılara bildirmek. 

REÎS — Madde hakkında tadilname yoktur. 
Reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Birliğin idare uzuvları şunlar
dır : 

>a) Birlik Umumi Heyeti; 
b) Birlik idare Heyeti; 
c) Yüksek Haysiyet Divanı. 
REÎS — Madde hakkında tadilnaıme yoktur. 

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

Madde 4. — Birlik Umumi Heyeti; her yıl 
Odalar Umumi Heyetince odaya kayıtlı bulu
nan âzanm % 5 i nispetinde ve on kişiden az 
ve yüz kişiden fazla olmamak üzere seçilen de
legelerden teşekkül eder. 

Birlik Umumi Heyetinin vazifeleri şunlar
dır : 

a) Birliğin teşekkül maksadına mütaallik 
kararları ittihaz etme(k; 

b) Meslekî inkişafı ve gerekli faaliyetleri 
hakkında sahalar aramak ve bu hususların esas
larını tesbit etmek; 

c) tdare Heyetinin çalışmalarını ve hesap
larını incelemek, direktifler vermek; 

d) Varidat ve masraf bütçelerini kalbul et
mek ; 

e) Daimî veya muvakikat, ücretti veya üc-
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retsiz vazifelileri tâyin ve ücretlerini teöbit et
mek; 

f) İdare Heyeti, Haysiyet Divanı azalarını 
ve murakıpleri ve bunların yedeklerini seç
mek. 

Birlik hissesini ödemiyen odalar Unımi He
yet toplantısına katılamazlar. 

REÎS — Tadilname yoktur. Maddeyi reyi
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Birlik îdare Heyeti; her oda 
bir âza ile temsil edilmek üzere mevcut oda 
adedine g'âve Birlik Umumi Heyetince seçile
cek azalardan teşekkül eder. îdare Heyeti ara
larından gizli reyle Reis, Reisvekili, kâtip ve 
muhasip seçer, idare Heyetinden ayrılan âza 
hangi odaya mensup ise onun yerini yedek 
âzası alır. 

REÎS — Tadilnameyi okutuyorum. 

Yüksek Riyasete 
Şifahen arz ettiğim sebeplere müsteniden 

5 nci maddenin aşağıda yazılı olduğu şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Sinob 
Ömer özen 

Madde 5. — Birlik idare Heyeti; her oda bir 
âza ,ile temsil edilmek üzere mevcut oda ade
dine göre Birlik Umumi Heyetince seçilecek 
azalardan teşekkül eder. îdare Heyeti ara
larından giiîli reyle reis, reisvekili ve muhasip 
seçer, idare Heyetinden ayrılan âza hangi oda
ya mensup ise onun yerini yedek âzası alır. 

RElS — Ömer özen. 
ÖMER ÖZEN (Sinob) — Efendim, bu kanun 

tadil teklifinden önoe (Umumi kâtip) adı altın
da müstakil bir organ mevcut idi. Bu teklifle 
ve daha önce kabul edilmiş madde ile umumi 
kâtip ayrı bir organ olmaktan çıkarak doğru
dan doğruya idare heyeti tarafından seçilen 
bir memur haline getirilmiş bulunuyor. Bu ba
kımdan idare heyetince ikinci bir kâtip seçil
mesi halinde bir (kâtip, ayrıca bir de umumi 
kâtip ortaya çıkacaktır. Onun için maddeden 
(kâtip) ibaresinin çıkarılarak, (Reis, reisve
kili, muhasip seçer) şeklinde olması daha uy
gun olacaktır. Bu hususta hazırladığım tadil
nameyi takdim ediyorum. 
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REİS — Takriri dinlemiş bulunuyorsunuz. 

Takririn dikkate alınmasını kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Encümen, talebediyor rnu? 
NAFIA ENCÜMENİ RE t Sİ' SÜLEYMAN 

KURANEE (Gaziantep) — Filhal iştirak edi
yoruz. 

REİS — Encümen filhal iştirak ettiğine gö
re takrirdeki metni 5 nci madde olarak reyleri
nize arz ediyorum. Ka'bul edenler... Etmiyen-
Jer... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Birlik Umumi Kâtibi, Birlik 
İdare Heyeti tarafından tâyin olunur. Vazifesi, 
umumi heyetle idare heyeti kararlarını ve bir
lik işlerini yürütmektir'. 

Umumi Kâtip İdare Heyeti toplantılarına 
iştirak eder, düşüncelerini bildirir. Ancak re
ye iştirak edemez. 

REİS — Madde hakkında tadilname yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 12. — Birlik geliri şunlardır : 
a) Birlik İdare Heyetince odalara kayıtlı 

âza adedine göre her yıl için âza başına tesbit 
olunacak ve odalar bütçelerinden ödenecek his
se; 

Odalarca, yapılacak fevkalade yardımlı) 
lar 

e) Neşriyat gelirleri; 
d) Yardım ve bağışlar; 
e) Sair gelirler. 
REİS — Madde hakkında tadilname yok. 

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

Madde 14. — Her ihtisas şubesi yalnız bir 
oda açar. İhtisas ve iştigal mevzuları ayrı olan 
mühendis ve mimarlar; ancak ihtisas veya iş
tigal mevzularının taallûk ettiği odaya kaydo
lunurlar. 

REİS — Madde hakkında tadilname yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 21. — Şube Umumi Heyeti o şubeye 
kayıtlı asıl azalardan, Oda Umumi Heyeti ise 
odaya kayıtlı asil azalardan teşekkül eder. 

REİS — Madde hakkında tadilname yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kaimi edilmiştir. 

Madde 23. — Oda İdare Heyeti, Oda Umû
mi Heyetince seçilen ibe§ veya yedi âdâdan te
şekkül eder. 

İdare Heyeti, kendi aralarından gizli reyle 
Reis, Reisvekili, Kâtip ve muhasip seçer. 

REİS — Madde 'hakkında tadilname yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 32. — Odaların »gelirleri : 
a) Âza kaydiyeleri; 
*b) Âza yıllık aidatı; 
c) Hizmet 'karşılığı alınan ücretler; 
ç) Vesika ücretleri; 
d) Neşriyat hasılatı; - : . , - . , • • . , . . „ 
e) Bağış ve yardımlar; ^ 
f) Para cezaları; 
•g) İştiraklerden mütevellit kârlar; 
h) Meslekî müsabakalarda derece ve man

siyon alanlarla jüriye âza seçilenlerim alacakları 
paraların yüzde beşleri; 

i) Müteferrik gelirler. 
REİS — Madde hakkında tadilname yok. 

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

Muvakkat Madde 4. — Birlik İdare Heyeti 
bu kanunun neşrinden itibaren 6 ay içinde bir
lik ve odaların durumunu nizamname ve tali
matnamelerini ıbu kanun hükümlerine uydur
maya, (hariçte olan ıoda merkezlerini Ankara'ya 
getirmeye, ihtisas ve iştigali mevzuları dışında
ki lodalara kaydolanları memsulbolduğu odaya 
nakletmeye ve Ibu hususlara riayet etmiyenler 
hakkında 6235 sayılı Kanunun 38 nci maddesi 
hükümlerini tatlbika mecburdur. 

REİS — 4 ncü muvakkat madde hakkında 
bir tadilname var, olkuyoruz. 

Yüksek Riyasete 
Müzakere edilen Türk Mühendis ve Mimar 

Odaları Birliği Kanununun muvalkkat 4 ncü 
maddesindeki >6 sayılı intikâl müddeti fazda olup 
işi sürüncemede bırakacağından hu müddetin 3 
ay olarak kabulünü rica ederiz. 

Urf a Manisa 
Ömer Yüksel Sezai Akdağ 

REİS — Ömer Özen 
ÖMER ÖZEN (Sinob) — Efendim, (bendeni

zin maruzatı 'bu 6 aylık müddetin 3 aya Indiril-
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mesi değil, bunun artırılmasıdır. Odaların umu-
ımi heyetleri Ocak ayi içerisinde mevcut talimat
nameye ıgore toplanmaktadır. Binaenaleyh bu 
kanun yürürlüğe 'girdiği zaman umumu heyet 
toplantılarını Teşrinisani içerisinde fevkalâde 
olarak yapmak zorunda kalacaklardır. Zaten 
maddî durumları bakımından pek iyi o'Lmıyan 
odalar, bir senede iki defa umumi heyet (toplan
tısı yapmak zorunda kalacaklardır. Halbuki ilk 
umumi heyet toplantıları Ocak. ayına inhisar 
ettiği zaman bu masraflar tamamen ortadan 
kalkmış olacaktır. Kanun zaten meriyete girdi
ği andan itibaren fbütün organlar lkendiiliğind«n 
•harekete geçecektir. Bu doğrudan doğruya fev
kalâde toplantılara ait (bir hükümdür. O (bakım
dan bendenizin şöyle tbir teklifim vardır: «idare 
Heyeti en ıgeç bu kanunun neşrinden sonraki 
umumi heyet toplantışilarına birlik ve odaların 
durumunu ve talimatnamesini bu kanun hüküm
lerine uydurmaya mecburdur.» 

REİS — Encümen. 
NAFIA ENCÜMENİ REİlSl SÜLEYMAN 

KURAMEL (Gazianteb) — Efendim, bu 'mu
vakkat maddenin, odaların umumi (heyet toplan
tısı ile hiç alâkası yoktur. Münhasıran merkezi 
Ankara'nın dışında olan oda merkezlerinin, 
(Şayet ibtısas şubesi haricinde bir şubeye kay
dedilenler varsa) mensub'olduğu ihtısass şubesine 
nakli içindir. 

Bu bakımdan 3 aylık müddeti kâfi (görmek
teyiz, bu teklife iltihak: ediyoruz; kabulünü is
tirham ederim. 

ÖMER ÖZEN (Sinob) — Müsaade buyurur-
ımıusunuz Reis Bey? 

REİS — Buyurun, efendim. 
ÖMER ÖZEN (Sinob) — Efendim; maruza

tımın yanlış anlaşıldığı görülmektedir. Kanunun 
muayyen maddeleri vardır, kanun neşri tarihin
den itibaren meriyete girmektedir. Benim arz 
ettiğim durum ayrıdır. Zira odaların gelir men-
baları tadil edilmiş olduğundan odalar yeniden 
bütçe yapacaktır, hükümler değişmiştir. Bütçeyi 
ise Heyeti Umumiye toplantısı yapmadan tanzim 
etmek mümkün değildir. Kanun üç ay kabul edi
yor. Üç ay sonra odalar fevkalâde toplantı yapa
cak, sene başında ise tekrar fevkalâde toplana
cak. Bu bakımdan sırf odaları masraftan koru 
mak için bu tadillerin odaların ilk umumi heyet 
toplantılarına kadar uzatılmasında fayda vardır. 

t : ?3 Öt. 8.1959 Ö : İ 
REÎS — Efendim, Ömer özen arkadaşımızın 

tadil teklifini okuyarak reylerinize arz edeceğiz, 

Yüksek Riyasete 
Şifahen arz ettiğim sebeplere müsteniden mu

vakkat madde 4 ün aşağıda yazılı olduğu şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Sinob 
Ömer özen 

MUVAKKAT MADDE 4. — "Birlik İdare 
Heyeti en geç bu kanunun neşrinden 'sonraki 
umumi heyet toplantlarında birlik ve odaların 
durumunu ve talimatnamelerini bu kanun hü
kümlerine uydurmaya mecburdur. 

REÎS — Takriri dinlemiş bulunuyorsunuz. 
Takririn dikkate alınmasını kabul edenler... Et
miyenler... Takrir reddedilmiştir. 

Urfa Mebusu Ömer Yüksel ve Manisa Mebu
su Sezai Akdağ'm takriri tekrar okundu. 

REİS — Takririn dikkate alınmasını kabul 
edenler... Etmiyenler... Takrir kabul edilmiştir. 

Encümen bu takrire iştirak ediyor mu? 

NAFIA ENCÜMENİ REÎSl SÜLEYMAN 
KURANEL (Gazianteb) — Ediyoruz, efendim. 

RE IS — Efendim, encümen filhal iştirak 
ettiğine göre, maddeyi bu tadil şekliyle yani 6 
aylık müddetin 3 aya indirilmesi kaydiyle reyi
nize arz ediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 5. — Bu kanunun 
meriyete girdiği tarihe kadar tahakkuk eden 
borçlar tahsil olunur. 

ÖMER ÖZEN (Sinob) — Efendim; bu ka
nunun tadiline sebebolan maddelerden biri de 
bu muvakkat beşinci maddedir. Odalar ile âza 
arasındaki ihtilâf, bu kanun tadil edildikten son
ra da devam edecektir. Zira maddede; (6235 sa
yılı Kanuna göre borçların tahsil edileceği) ne 
dair kayıt mevcuttur. Bu binde 5 ihtilâfı devam 
edecektir. 1954 te birlik kurulduğuna göre 1955, 
1956, 1957, 1958 senelerine ait odaların birliğe 
olan borçlarının bir kısmı halen ödenmemiştir." 
Binaenaleyh bunların tahsili imkânı çok zordur 
Benim teklifim, bu ihtilâfların artık tasfiye edil
mesi içindir. Bu sebeple yazılı olarak teklif et
tiğim şekilde bu muvakkat maddenin değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

REİS — Encümen. >.- -• — •*,*•»-—--̂  
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NAFIA ENCÜMENİ REİSİ SÜLEYMAN 

EURANEL (Gazianteb) — Muvakkat b nci 
maddede, bundan evvelki usul ve kaideye göre 
tahakkuk ettirilmiş olan borçların bir kısmı bu
gün tahsil edilmiştir, azalardan alınmıştır, diğer 
kısımların da alınmasına ait hüküm vardır. Eğer 
Ömer Bey arkadaşımızın dediği şekilde olursa 
bu borçların henüz tahsil edilmiyen kısmı affe 
dilmiş olacaktır. Bu da mevzuata aykırıdır. Bu 
bakımdan bu muvakkat maddenin tatbiki daha 
doğru ve adilâne olur kanaatindeyim. 

REÎS — Takriri okutup reylerinize arz ede
ceğim. 

Yüksek Riyasete 
Şifahen arz ettiğim sebeplere müsteniden 

muvakkat 5 nci maddenin aşağıda yazılı olduğu 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Sinob Mebusu 
Ömer özen 

MUVAKKAT MADDE 5. — Odaların bir
liğe olan geçmiş seneler borçları da 12 nci mad
denin (a) fıkrasına göre birlik idare heyetince 
tesbit edilecek miktar üzerinden tahsil edilmek 
suretiyle tasfiye edilir. 

REÎS — Takririn dikkate alınmasını kabul 
edenler... fitmiy enler... Takrir reddedilmiştir. 

Maddeyi aynen reylerinize arz ediyorum, ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde 
meriyete girer. 

REÎS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum: 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Adliye ve Nafıa Vekilleri memurdur. 

REÎS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum; 
kabul edçnler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi üzerinde müzakere bitmiş
tir, son olarak söz istiyen arkadaşımız var mı, 
efendim.?... Yok. Heyeti umumiyesini reylerinize 
arz ediyorum; kabul edenler... Etmiyenler... Ka
nun kabul edilmiştir. 

•i. — Biga'nın Yeniciftlik köyü nüfusunda 
kayıtlı Hasanoğlu, Hameliye'den doğma 4.1.1933 
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doğumlu Ali Yıldırım'm affı hakkında Arzuhal 
ve Adliye encümenleri mazbataları (5/27) (1) 

REÎS — İkinci müzakeresidir efendim. Bi
rinci maddeyi okuyoruz. 

Biga'nın Yeniçiftlik köyü nüfusunda kayıtlı 
Hasanoğlu, Hamdiye'den doğma 4 . 1 . 1933 
doğumlu Ali Yıldırım'm affı hakkında Kanun 

MADDE 1. — Biga'nın Yeniçiftlik köyü nü
fusunda kayıtlı Hasanoğlu, Hamdiye'den doğ
ma 4 . 1 . 19(33 doğumlu Ali Yıldırım'm Biga 
Asliye Ceza Mahkemesinin 25 . I . 1957 gün, 
956/208 esas ve 957/7 karar sayılı ilâmiyle hü
kümlü bulunduğu sekiz ay hapis cezası hukuki 
neticelteriyle affedilmiştir. 

REÎS — Madde hakkında tadilname yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum.. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun, neşri tarihinden 
itibaren iner'idir. 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. —- Bu kanunu icraya Adliye Ve
kili memurdur. 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi üzerinde müzakere bitmiş
tir. Son olarak-söz istiyen arkadaşımız var mı 
efendimi Yok. Kanunun heyeti umumiyesini 
reylerinize arz ediyorum., Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci müzakeresi yapılacak maddelerden 
müzakerelere devam ediyoruz. 

• 5. — Limanlar inşaatı hakkındaki 6237 sayılı 
Kanuna ek kanun lâyihası ve Nafıa ve Bütçe en
cümenleri mazbataları (1/216) (2) 

REÎS — Alâkalı Nafıa Vekili burada, Mü
zakereye devam ediyoruz. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen var 
mı efendim ? 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Var. 
REÎS — Buyurun efendim. 

(1) Birinci müzakeresi 69 ve 70 nci İnikat 
zaptındadır. 

(2) 265 S. Saydı matbua zaptın sonundadır. 
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SADETTİN YALİM (Kocaeli) — Muhterem 

arkadaşlarım, kanun lâyihası büyük bir boşluğu 
dolduruyor. Onun için Hükümeti, Nafıa Vekâ
letini tebrik ederim. 

Yalnız bu hususta iki -temennimiz vardır. 
Gelecek yıllara sâri olacak taahhüt miktarının 
üç yüz milyon liradan beşyüz milyona çıkarıl
ması bir; bono ihracı salâhiyeti de faizleriyle 
birlikte 150 milyon lira olarak ipka edilmiştir. 

Biliyorsunuz, Kandıra'da bir Kefken Barınağı 
inşaatı vardır. Bunun bir an evvel bitirilmesini 
rica etmeyi bu vesile ile faydalı buluyorum. 

Hükümetin liman dâvası üzerinde büyük 
hassasiyetini milletçe benimsemiş vaziyetteyiz. 
Eserler Samsun'da, İzmir'de, Mersin'de gözük
mektedir. 

Günden güne ithalâtın çoğalması ve ihraca
tımızın da artması dolayısiyle İstanbul limanı
nın tıkanıklığı; vatandaş ve mebus olarak hepi
mizin haberdar olduğu bir husustur. 

Bu münasebetle aşikâr olan ve Hükümetimi
zin her zaman üzerinde hassasiyetle durduğu, 
istanbul'a yardımcı İzmit limanının tesisi için 
Nafıa Vekâletinin tetkikleri vardır. İzmit lima
nının projeleri Holânda Kıraliyet Şirketine iha
le edilmiştir. Projelerin yapılması bitmiştir. 
Bu bakımdan, bütün Türkiye çapında büyük 
bir ihtiyacı karşılıyacak olan İstanbul'a yar
dımcı İzmit limanının bir an evvel yapılmasını 
hatırlatır ve bu kanunun getirilmesi dolayısiyle 
tekrar teşekkürlerimi arz ederim. 

REİS — Heyeti umumiyesi üzerinde başka 
söz istiyen var mı efendim? Maddelere geçil
mesini kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Bir müstaceliyet takriri var, okuyoruz, efen
dim. 

Yüksek Reisliğe 
Ruznamenin birinci müzakeresi yapılacak 

maddelerinin birinci sırasında bulunan liman
lar inşaatı hakkındaki 6237 sayılı Kanuna ek 
kanun lâyihasının ehemmiyetine binaen bir an 
evvel kanuniyet kesbetmesi için müstaceliyetle 
müzakeresini arz ve teklif ederim. . 

Nafıa Vekili 
Tevfik İleri 

REİS — Müstaceliyet teklifini reye arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir, 
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Birinci maddeyi okuyoruz, efendim. 

Limanlar inşaatı hakkındaki 6237 sayılı 
Kanuna ek Kanun 

MADDE J. — Limanlar inşaatı hakkındaki 
6237 sayılı Kanunun 1 nci maddesiyle verilen 
300 milyon liralık sâri taahhüt salâhiyeti (500) 
milyon liraya, yıllık ödeme miktarı (50) mil
yon liraya çıkarılmış ve bono ihracı salâhiyeti 
•de faizleriyle birlikte (150) milyon lira olarak 
ipka edilmiştir. 

REİS — Söz istiyen var mı? Maddeyi reye 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — İktisadi ve teknik zaruret
lerle deniz itikâllerine karşı korunması gereken 
kıyıların müdafaası ve kum hareketlerinin tev
kifi ve buna mümasil ihtiyaçlar için gerekli 
imalâtın yapılması, gemi yapım limanı etüd ve 
projesi, bakım ve tamirlerine muktazi imalât 
ve tesislerle bu hizmetlerle ilgili tamir ve bakım 
işleri de 6237 sayılı Kanunun birinci maddesi 
şümulü içine alınmıştır. 

REİS — Söz istiyen var mı? Maddeyi reye 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümleri daire
sinde aşağıda yazılı işlerin emaneten yapılması
na Nafıa Vekili salahiyetlidir : 

a) İnşaat, tevsiat ve tarama için batıkla
rın çıkarılması, nedim, e i1 kaz kaldırılması, nakil 
ve temizlenmesi işleri, 

b) 500J)in liraya kadar inşaat tamirat ve 
bakım işleri, 

c) Tarama ve imlâ işleri, 
d) Vekâlete ait inşa makina ve vasıtala

rının bakım ve tamiratı ile montaj ve demontaj 
ve nakliye işleri. 

REİS — Söz istiyen var mı? Maddeyi reye 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun neşri tarihinde 
meriyete girer. 

REİS — Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini 
ierava İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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rak milletimize nasip kılmıştır. Bu mazhariyetle 
cidden öğünebiliriz. 

Orta - Doğu'nun muhtacolduğu sükûn ve 
huzuru, Türk milleti yurdunda tesis edilen, Or
ta - Doğu Teknik Üniversitesiyle de ayrıca za
manı altına almakta ve bu ulvi gayenin liderli
ğini deruhte etmektedir. Tarih; kendisini buna 
zaten asırlardan beri lâyık görmüştür. Bu liya
katinin bugün ilimle de teeyyüdetmesi içlerimizi 
emniyet ve inşirahla doldurmaktadır. Bu yüksek 
gayeli ve derin manalı muvaffakiyetinden dola
yı Hükümetimizi hem bir Türk ve hem de bir 
üniversite hizmetkârı olarak yürekten tebrik 
ederken kanunun hazırlanmasında hizmetleri ge
çen arkadaşları ve bu meyanda tetkik huzurları
nıza getirilen hükümlerin hazırlanmasında cidden 
unutulmıyacak mesaisi mesbuk değerli arkadaşı
mız Muhterem Ahmet Tokuş'u takdirle yadedi 
yorum. Kanunun yurdumuz ve dünya sulhu için 
hayırlı ve birleştirici olmasını dilerim. Hürmet 
lerimle. 

REİS — Başka söz istiyen var mı! Madde
lere geçilmesini reyinize arz ediyorum: Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Aynı zamanda müstaceliyet teklifi vardır. 
Müstaceliyeti reyinize arz ediyorum: Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okuyoruz: 
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RElS — Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Heyeti umumiyesi üzerinde son olarak söz 

istiyen arkadaşımız var mı! 
Lâyihanın heyeti umumiyesi açık oyunuza 

arz edilmiştir. 

6. — Orta - Doğu Teknik Üniversitesi kanu
nu lâyihası ve Muvakkat Encümen mazbatası 
(1/357) (1) 

REÎS — Mazbatada lâyihanın takdimen mü
zakeresi talebedilmektedir. Bu itibarla takdimen 
müzakeresini reyinize arz ediyorum; kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen var 
mı?... 

MÜNİB HAYRÎ ÜRGÜBLÜ (Nevşehir) — 
Söz istiyorum. 

REÎS — Buyurun. 
MÜNİB HAYRt ÜRGÜBLÜ (Nevşehir) — 

Muhterem arkadaşlarım; ilmin yalnız payidar 
olması, masun tutulması değil, sulha da hizmet
kâr olması lâzımdır. Zamanımızın türlü ideolo
jik zihniyetleriyle maalesef bilhassa Orta Do
ğu'da bu masuniyet zedelenmekte ve hattâ teh
likelerle başbaşa bırakılmaktadır. Bu tehlikenin 
giderilmesi için ilmin ulvi lıakikatleriyle yetiş 
miş ve yetiştirilecek olan dimağların mevcudiyeti 
lâzımdır. Orta - Doğu Üniversitesi bu ihtiyacın 
ve hakikatin mihverinde kurulmakta ve otorite 
olarak yerini almaktadır. Esasen onun bu müs
tesna mahiyetine binaendir ki, bu müessese, Bir
leşmiş Milletlerin maddi ve mânevi alâkasiyle 
eepe çevre bir halde teçhiz edilmiştir. 

Orta - Doğu'nun muhtelif tehlikelerle mah
mul ve kuşatılmış durumu da cümlenizin malû
mudur. Milletimizin şanlı geçmişiyle ve hazır
daki kuvvetli stratejik vaziyctiyle bu sahada
ki rolü açık görünen ve terazide ağır basan ha
kikattir. Milletimiz için ne şerefli bir tecellidir 
ki, onun Orta - Doğu'daki tarihî nâzını rolünü in
kâr edenler ve bu husustaki anlaşmalara hor ba
kanlar ve ondan kaçınanlar, ilmî bir tekziple 
karşılaşmışlardır. 

Bâzı komşularımız üniversitenin kendi mem
leketlerinde açılmasını arzu etmişlerdir. Fakat, 
şanlı tarihimiz ve haklı talihimiz bunu ilk ola-

(1) — 268 S. sayılı matbua zaptın sonundadır. 

Orta - Doğu Teknik Üniversitesi Kanunu 

1. 
Kuruluş 

MADDE 1. — Gençliğin eğitimini temin et
mek, araştırmalar yapmak ve bu kanun hüküm
leri dâhilinde idare edilmek üzere Ankara'da 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesi adı ile nükmi 
şahsiyeti haiz bir üniversite kurulmuştur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Maddeyi reyinize arz ediyorum: Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

II. 
Gayeler 

MADDE 2. — Orta - Doğu Teknik Üniver
sitesinin gayeleri şunlardır : 

A) Muayyen evsafı haiz Türk öğreticileri
ne ilmî, teknik ve meslekî sahalarda umumiyet
le İngiliz dilinde ileri bir öğretimi temin edecek 
geniş imkânlar sağlamak. 
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B) Diğer memleketlerin mümasil evsafı ha- I 

iz öğrencilerine, müracaatleri ve talebe olarak 
kabul edilmeleri üzerine eşit imkânlar temin ey
lemek. 

C)' Türkiye ve Orta - Doğu'nım kaynakları
nın inkişafına ve iktisadi meselelerinin halline 
bilhassa ehemmiyet verilmek üzere, Türk mille
tine ve diğer milletlere fayda sağhyacak tatbiki 
araştırmalar yapmak. 

D) Hakikati aramaya ve insanlığın bilgisi
ni artırmaya matuf temel araştırmalar yapmak 
ve yaymak. 

REİS — Madde hakkında söz istiyeıı var mı? 
Sefer Eronat. 
SEFER ERONAT (Yozgad) — Muhterem 

arkadaşlar, kanun lâyihasının bütün hususiyeti 
memleketimizin yararına olduğundan bunmı üze-» 
rinde mâruzâtta bulunmıyacağım. Yalnız, bir 
nokta vardır: Kanun «mütevelli» kelimesiyle baş
lıyor, «mütevelli» kelimesiyle bitiyor. «Mütevel
li» kelimesi evkafta bir müteârife vaziyetinde 
kullanıla gelmiştir. Bunun yerine daha modern 
bir mâna ifade eden bir kelime bulunup konulsa 
daha iyi olur. «Mütevelli» nin hukuk nüansında 
yeri başkadır, burada mânası başkadır. 

REİS — Encümen, buyurun. 

ENCÜMEN ADINA ADNAN SELEKLER 
(Antalya) — Efendim, okunan ikinci madde, 
gayelere muhassa'stır. Tetkik "edilince görüle-
ceiktir ki, ikinci maddede mütevelliler ve müte
velli heyetinden bahis yoktur. Hakikaten ka
nunun esbabı mucibe lâyihasında mütevelli sö
zü ve mütevelli heyeti ibaresi büyük bir yer 
işgal etmemektedir. Mütevelli heyete dair ko
nuşmalar ve bunların salâhiyetine dair kayıtlar 
mütaakıp maddelerdedir. (Mütevelli) ve (Mü
tevelli Heyeti) bu kanunda yerinde kullanılmış 
bir tâbirdir. Şimdilik böyle bir münakaşayı 
encümen yerinde görmemektedir. Mâruzâtım 
bundan ibarettir. 

REÎS — Başka söz istiyen var mı! Madde
yi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Limanlar hakkındaki Kanuna oylarını kul-
lanmıyan arkadaşlar varsa lütfen kullansınlar. 
Oylama muamelesi bitmiştir. 

Üçüncü maddeyi dkutuyoram. | 
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Mütevelli Heyeti 

MADDE o — Orta - Doğu Teknik Üniver
sitesi aşağıdaki şekilde seçilen 9 kişiden müte
şekkil bir Mütevelli Heyeti tarafından sevk ve 
idare olunur : 

A) Orta - Doğu Teknik Üniversitesinin 
Mütevelli Heyeti âzası, İcra Vekilleri Heyetinin 
karan ve Reisicumhurun tasdiki ile 6 yıllık: bir 
müddet için tâyin olunur. Ancak, ilik Mütevelli 
Heyeti âzasmır, tâyinleri, üçü iki yıllık, üçü dört 
yıllık ve geri kalan üçü ise altı yıllık bir dev
re için yapılır; böylece mütaakıp her iki yılda 
üç âza yenilenmiş olur. 

B) Mütevellilerden her biri gençliğin ye
tiştirilmesine alâka göstermiş olan, geniş kül
tür anlayışına sahip, iyi karakterde, seçkin Türk 
vatandaşları arasından seçilir. 

C) Mütevellilerden hiçbirisi Orta - Doğu 
Teknik Üniversitesinde öğretim üyesi, idareci 
ve müstahdem olarak vazife alamaz. 

D) Mütevelli Heyeti âzasından en çok üçü
nün, Türkiye Devletinde seçimle iktisabedilen 
bir âmme hizmetinde bulunanlardan veya Dev
let memurlarından seçilmesi caizdir. 

Mütevelli Heyeti âzasından üçünün bu kabil 
bir hizmeti bulunduğu sırada diğer azadan her 
hangi birisi böyle bir hizmet ıkabul ederse Mü
tevelli Heyeti âzalığmdan istifa etmiş sayılır. 

E) Mütevelli Heyeti azasının Türkiye Dev
letinde seçimle iktisalbedilen bir âmme hizmeti
ne aday gösterilebilmeleri için seçimlerden en 
az altı ay önce Mütevelli Heyeti âzalığmdan is
tifa etmeleri şarttır. Şu kadar ki, Mütevelli He
yeti âzalığma tâyinlerinde seçimle iktisabedi-
len bir âmme hizmetinde bulunuyorlar ise işgal 
etmekte oldukları yere tekrar aday gösterilebil
meleri için Mütevelli Heyetinden istifa etmele
rine lüzum yoktur. 

F) Mütevellilik sıfatı, ölüm veya istifa ile 
veya her hangi bir mütevellinin bu sıfatının 
kalkmasının ancak üniversitenin yüksek men
faatleri bakımından faydalı olduğunun mütevel
lilerden en az altlısının kararı üe tesbiti ve bu 
kararın Maarif Vekili tarafından tasvibi ile or
tadan kalkar. 

O) Hizmet müddeti biten azanın yeniden 
tâyinleri mümkündür. 

Her hanıgi bir sebeple inhilâl eden âzalığâ 
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(A) bendindeki usule göre ve bu âzalığa ait 
müddeti tamamlamak üzere tâyin yapılır. 

H) Mütevelli Heyeti âzası aralarından bi
rini iki yıl müddetle toplantılarına riyaset et
mek üzere başkan seçerler. Aynı kimsenin iki 
defa üst üste başkan seçilmesi caiz değildir. 
Başkanın bulunmadığı hallerde heyet, âzasın
dan birini, o toplantıya riyaset etmek üzere 
başkanvekili seçer. 

I) Mütevelli Heyeti azasına mütevellilik 
hizmeti dolayısiyle yaptıkları zaruri masraf
lardan başka, her ne nam ile olursa olsun, hiç
bir ücret verilmez. 

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

IV. 
Rektör 

MADDE 4. — Rektör, Orta-Doğu Teknik 
Üniversitesinin başlıca icra organıdır. 

A) Rektör, Türk vatandaşları arasından, 
rektör seçimi için toplanan Mütevelli Heyeti
nin tam sayısının üçte iki ekseriyeti ile seçilir. 

B) Rektör, bütün faaliyet ve gayretlerini 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesine hasreder. 

G) Rektör, üniversite öğretim üyeleri ile 
diğer personeli üzerinde doğrudan doğruya 
murakabe salâhiyetine sahiptir. 

D) Rektör, vazifesi müddetincc âmme hiz
meti ile ilgili hiçbir vazifeye tâli'bolamaz ve 
seçimle iktisabedilen bir âmme hizmetine aday 
gösterilebilmesi için seçimlerden en az altı ay 
evvel rektörlükten istifa etmesi şarttır. 

E) Rektörlük bir müddetle bağlı değildir. 
Ancak Mütevelli Heyeti bu maksatla yaptığı 
toplantıda rektörlük vazifesinin hitanı müd
detini tesbit etmenin Orta - Doğu Teknik Üni
versitesinin yüksek menfaatleri bakımından 
faydalı olduğuna tam sayıda azasının üçte iki 
ekseriyeti ile karar verir ve bu husus Maarif 
Vekili tarafından tasdik olunursa rektörlük 
vazifesi o tarihte sona erer. 

F) Rektör 65 yaşında vazifesinden ayrı
lır. Ancak, rektörlük vazifesi, her yıl, Müte
velli Heyetinin tam sayısının üçte iki ekseriye
ti ile vereceği kararla 70 yaşma kadar uzatıla
bilir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var 
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mı?... Yok. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

V. 
Müşavir rektör 

MADDE 5 . — Mütevelli Heyeti, ilimde ve 
teknik öğretimde müstesna tecrübesiyle tanın
mış ve temayüz etmiş olan ve Türk vatandaşı 
olmıyan bir kimseyi müşavir rektör seçer. 

A) Müşavir rektör, ilmî, teknik ve meslekî 
araştırmalar ve öğretim hususlarında rektörün 
başlıca müşaviridir. 

B) Müşavir Rektör, kendisine rektör veya 
Mütevelli Heyeti tarafından tevdi edilecek 
araştırma ve öğretimle ilgili vazifeleri ifa ve 
mesuliyetleri deruhde eder. 

O) Müşavir Rektörün vazife müddeti, se
tçimi sırasında Mütevelli Heyeti tarafından tes
bit edilir. Bu müddet bir yıldan az ve beş yıl
dan fazla olamaz. Hizmet müddetinin toplamı 
beş yılı dolduran Müşavir Rektörün yeniden 
seçilmesi caiz değildir. 

D) Müşavir Rektör, akademik mertebede 
Üniversite Rektöründen sonra gelir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen?.. Bu
yurun Münib Hayri Ürgüblü. 

MÜNÎB HAYRÎ ÜRGÜBLÜ (Nevşehir) — 
Muhterem arkadaşlarım, müşavir rektör tâbiri, 
asıl rektör tâbirini gögelemektedir. Halbuki 
rektörlük tamamiyle müstakil olmak icabeder. 
Madde içinde iki vazife birleşmiş gibi görünü
yor. Bu itibarla esasen müşavir rektör, esas rek
törün yardımcısı olarak çalışmaktadır. Bu ba
kımdan müşavir rektör unvanının rektörlük mü
şavirliği şeklinde değiştirilmesini teklif ediyo
rum . 

REÎS — Encümen. 
MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. ADNAN 

SELEKLER (Antalya) — Efendim, Münib Hay
ri Ürgüblü arkadaşımız bir hususa işaret ettiler. 
Yalnız bu mevzuda şu mâruzâtta bulunmak iste
rim. 

Arkadaşlar, bu husus sarih olmalıdır. Orta -
Doğu Teknik Üniversitesi kanun tasarısı ya hıı-
tutu asliyesi ile kabul edilir veya bu manzumeyi 
za'fa uğratacak tadiller yapılmaz. Çünkü bu 
manzumeyi za'fa uğratacak tadiller asıl gaye
ye varmaktan bizi alıkoyabilir. 
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Münib Hayri Ürgüblü arkadaşımız bu tasa

rının heyeti umumiyesi üzerinde hakikaten biz
leri teşvik ve teşci eden çok güzel bir konuşma 
yaptılar. Ve kanunun ruhunu tam mânasiyle 
kavradıklarını ispat ettiler. Bu hususta kendile
rinin de insaflarına sığınmak suretiyle komisyo
nun ve ona muvazi olarak Hükümetin noktai 
nazarını ifade etmek isterim. 

Orta - Doğu Teknik Üniversitesi kurulurken 
kendisine mahsus bir özelliği taşıdığı aşikârdır. 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesinden memleke
tin beklediği faydalar yalnız Birleşmiş Milletler 
veya sair milletlerin para ve âlet bakımından 
yapacağı yardımlar değil, onlardan daha mühim 
bir de ilim dünyasında şöhret yapmış olan ilim 
adamlarının buraya gelip Üniversitede çalışma 
fikri ve gayesidir. Bu itibarla beynelmilel şöh
reti haiz bir ilim adamını Türkiye'de Orta - Do-

t ğu Üniversitesinde vazife almıya davet ederken 
onun müesses vaziyetine ve ilmî şöhretine uy
gun bir tâbir ile Üniversiteye davet edilmesine 
bilhassa dikkat edilmiştir. 

Mümasil üniversitelerde rektöre yardımcı 
kimseler bulunuyorsa da Orta - Doğu Üniversi
tesine getirilecek olan rektöre müşavir rektör 
sıfatı bilhassa beynelmilel ilim âleminde otorite 
olması, böyle bir kimsenin de tatmin edilmesi 
bakımından 5'nci maddeye böyle bir matlap ve
rilmiştir. Heyeti Umumiyeden, bu mevzuda en
cümenin ve Hükümetin göstermiş olduğu titiz
liğe anlayış göstermelerini istirham eylerim. 

REÎS — Münib Hayri Bey, 
MÜNÎB HAYRÎ ÜRGÜBLÜ (Nevşehir) — 

Mâruzâtımı teknik bakımından ifade etmiştim. 
Encümen sözcüsünün temas ettiği noktalara 
hörmet ediyor ve bu itibarla takririmi geri alı
yorum. 

REÎS — Tadil teklifi geri alındığına göre 
maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden- j 
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

V I I 
Mütevelli Heyetinin vazife ve salâhiyetleri 

MADDE 6. — Orta - Doğu Teknik Üniversi
tesinin hükmi şahsiyetini Mütevelli Heyeti tem
sil eder. 

A) Mütevelli Heyeti, Orta - Doğu Teknik 
Üniversitesi namına ve üniversitenin menfaat 

• ve istimaline arz edilmek üzere, dünyanın her 
hangi bir yerinde hakiki ve hükmi şahıslardan, | 
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I tesislerden, Birleşmiş Milletler Teşkilâtından 

veya dünyanın her hangi bir tarafındaki millet
lerarası teşekküllerden, nakit, kitap, malzeme 
ve teçhizat, eşya, arazi ve bina gibi menkul ve 
gayrimenkul mallarla her türlü hakları bağış, 
temlik, terk veya vasiyet yollariyle almaya ve 
bunları kiraya vermek, işletmek, mübadele et
mek, satmak, devir ve temlik etmek gibi her 
türlü tasarruflarda bulunmaya veya bunları ay
nen muhafaza ederek üniversite için en istifadeli 
şekillerde kullanmaya salahiyetlidir. 

Yukardaki fıkraya göre Orta - Doğu Teknik 
Üniversitesince iktisabedilen gayrimenkul mal
lar bu Üniversite adına tapu siciline kaydolu
nur. 

Mütevelli Heyeti, Üniversiteye yapılacak ba
ğış ve vasiyetlerden zamanında Maarif Vekâle
tine bilgi verir. 

Ancak, tcra Vekilleri Heyeti, Üniversite 
adına yapılacak bağış veya vasiyeti veya şart
larını uygun görmediği takdirde bu bağış veya 
vasiyet kabul olunmaz. 

B) Orta - Doğu Teknik Üniversitesine Hü
kümetçe tahsis edilmiş veya yeniden tahsis olu
nacak gayrimenkul mallar Üniversitece lüzum 
görüldüğü müddetçe Üniversitenin istimal ve in
tifama terk olunur. 

C) Mütevelli Heyeti, münasip gördüğü şe
kilde ve istediği ibareleri havi bir mühür yap
tırarak istimal eder ve akademik dereceler, dip
lomalar, vesikalar ve evrak bununla mühürlene
rek tasdik olunur. 

D) Mütevelli Heyeti, bu kanuna tevfikan 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesini idaresi için 
lüzumlu ve uygun göreceği esas ve usulleri ka
bul ve tâli organları teşkil eder. Bu esas ve 
usulleri zaman zaman yenilemek ve tadil etmek 
yetkisine sahiptir. 

E) öğretim üyeliklerine yapılacak tâyin 
lerde Türkiye ve diğer memleketlerdeki bellibaş-
lı üniversitelerin seviyelerine umumiyetle eşit se
viyeler göz önünde tutulur. 

P) Mütevelli Heyeti, Üniversitenin ilmî, 
teknik ve milletlerarası mahiyetini göz önünde 
tutmak suretiyle müessesenin/esas ve usullerine 
göre Türk ve diğer Devletler vatandaşlarından 
idareciler, öğretim üyeleri ve memurlar tâyin 
ve bunların ücretlerini, hizmet müddet ve şart
larını ve mukavele esaslarını, mer'i mevzuat hü
kümlerine tâbi olmaksızın tesbit eder. 
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Ancak, Türk vatandaşlarından olan öğretim 

üyelerinden bütün faaliyet ve gayretlerini 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesine hasreden-
ler haricolmak üzere diğer Türk vatandaşı 
öğretim üyelerine mukavele ile verilecek ücret 
miktarı birinci derece Devlet memurunun ala
bileceği aylık ve sair munzam istihkakları ye
kûnunu tecavüz edemez. 

G-) Mütevelli Heyeti, uygun gördüğü yet
kileri kendi arasından seçeceği tâli komisyon
lara, rektöre ve öğretim kurullarına veya üni
versitenin diğer idarecilerine verebilir ve bu 
yetkileri her zaman geri alabilir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen? .. Mad
deyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

VII 
Öğretim kurulları 

MADDE 7. — Mütevelli Heyeti uygun gör
düğü öğretim kurullarını veya öğretim bölüm
lerini teşkil etmeye salahiyetlidir. 

A) öğretim kurulları muayyen zamanlarda 
ve ayrıca rektörün, dekanın veya* bölüm başkanı
nın daveti üzerine toplanır. 

B) öğretim kurullarında reye iştirak ba
kımından aranacak asgari şartları bu kurul ken
di tâyin eder. 

C) Üniversite Konseyi, öğretim kurulları
nın toplantısından meydana gelir. Bu konsey, 
üniversitenin bütün profesörleriyle doçent ve 
asistanların her sene kendi aralarında seçe
cekleri mümessillerden teşekkül eder. Doçent 
ve asistan temsilcilerinin yekûnu, profesörler 
yekûnunun yarısından fa^la ve üçte birinden 
az olamaz. 

D) Üniversite Konseyi rektöre ve Mütevel
li Heyetine üniversiteyi ilgilendiren öğretim me
seleleri hakkında mütalâa verir. 

E) Üniversite Konseyi lüzum gördüğü tak
dirde geçici olarak ve temsilî mahiyette icra ko
mitesi veya hususi komiteler teşkil edebilir. 

REİS — Efendim; «mütevelli» kelimesinin, 
«Danışmalar Heyeti» olarak değiştirilmesi hak
kında bir takrir vardır, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesi _K. lâyiha-
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smdaki mütevelli kelimesinin (Danışmalar Heye
ti) olarak değiştirilmesini arz ve teklif eylerim. 

27 . V . 1959 
Yozgad 

Sefer Eronat 

REİS — Buyurun Encümen. 
MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. ADNAN 

SELEKLER (Antalya) — Encümen olarak bu 
teklife iştirak etmediğimizin mucip sebeplerini 
daha evvel söyledik. 

Mütevelli kelimesi teknik bir kelimedir. Ta-
mamiyle mahalline masruf olarak kullanılmıştır. 

REÎS — Takrir sahibi. 
SEFER ERONAT (Yozgad) — Efendim; biz 

yıllarca evvel bu binayı kurup üzerine de «Hâki
miyet bilâ kaydüşart milletindir!» diyen büyük 
Atanın açmış olduğu çığır üzerinde yürüdük. Di
limizi de ilerletmek ve sadeleştirmek için büyük 
hamleler yaptık. 

Mütevelli kelimesi Evkafa ait bir kelimedir, 
Evkaf müesseselerinde kullanılır. Bu kelimenin 
bu bina içinde kullanılmasına taraftar olmamak 
lâzımdır. 

Mütevelli kelimesi bir arzuyu ifade etse da
hi, bizim fıkıh lisanımızda Evkafa ait bir kelime
dir ve kullanılmaktadır. Halen bunun yerine 
Türk Dil Kurumunun kabul etmiş olduğu «Da
nışmalar» tâbiri vardır. «Mütevelli» yi niçin kul
lanıyoruz? Yani Orta - Doğu Üniversitesi vakıf 
mıdır, yahut okul aile birliği midir? Bu kelime 
kullanıldığı takdirde bu mânaya gelecektir. Bina
enaleyh mütevelli kelimesi yerinde değildir ve 
kanunun güzelliğini bozmaktadır. Dilimiz itiba
riyle de köşeye atılmış kelimelerden birisidir. Bi
naenaleyh teklifimin kabulünü arz ve istirham 
ederim. 

REİS — Maarif Vekili. 
NAFIA VEKİLİ VE MAARİF VEKÂLETİ 

VEKİLİ TEVFİK İLERİ (Samsun) — Efen
dim; ben arkad aşımızın dil mevzuundaki noktai 
nazarları üzerinde duracak değilim. Yalnız bu 
kanunda mütevelli heyetinin bir vazifesi var ve 
bu vazife katiyen bir müşavirlik, bir danışma 
vazifesi değildir. Bu mütevelli heyeti Üniver
siteyi idare edecek olan bir heyettir. Binaenaleyh» 
mütevelli kelimesini beğensek de beğenmesek de 
karşılığında koyacağımız danışman kelimesi kati
yen bunun yerini tutmaz, Ve nihayet mütevelli 
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kelimesi bizim tarihimize girmiş bir kelimedir. 
Değiştirilmemesini rica edeceğim. 

REÎS — Takriri reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir reddedilmiş
tir efendim. 

Maddeyi reyinize ard ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde aynen kabul" olunmuş
tur. 

VIII 
Dereceler ve unvanlar 

MADDE 8. — Mütevelli Heyeti, aşağıdaki 
esaslar dâhilinde, tahsil dereceleri, fahrî unvan
lar, diplomalar ve sertifikalar verir: 

A) Tahsil dereceleri, bu derecelere ehil kı
lan dersleri memnuniyet verici şekilde tamamla
mış ve alacakları dereceye, ilgili öğretim kurulu 
tarafından, usulü gereğince tavsiye edilmiş kim
selere verilir. Tahsil dereceleri Türkiye ve diğer 
memleketlerdeki bellibaşlı üniversitelerin lâzime-
lerine umumi olarak eşit bir esasa dayanılarak 
verilir. Tahsil dereceleri arasında yüksek mimar
lık, çeşitli yüksek mühendislik ve diğer ihtisas 
dalları lisans diploması ile doktora dereceleri ve 
zaman zaman muvafık görülecek diğer dereceler 
dâhil olabilir. 

B) Fahrî unvanlar, Mütevelli Heyetinin tam 
sayısının üçte iki ekseriyeti ile alacağı kararla, 
üniversitede bu maksatla yapılacak merasimde 
bizzat bulunacak, mümtaz şahıslara verilebilir. 

C) Bütün derece ve unvanlar, Mütevelli He
yetinin vereceği salâhiyet üzerine üniversite rek
törü veya vekili tarafından tevcih edilir. 

REÎS — Madde hakkında söz isteyeni. Yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler . Kabul edilmiştir. 

IX 
Milletlerarası Müşavirler Heyetinin yıllık 

toplantısı 
MADDE 9. — Orta - Doğu Teknik Üniver

sitesi Mütevelli Heyeti Türkiye'den başka üni
versiteye ehemmiyetli miktarda öğrenci gön
dermiş olan memleketlerin her birinden seçkin 
bir ilim adamını veya terbiyeciyi ve Üniversi
tenin kaynaklarına yardım etmiş milletlerarası 
teşekküllere mensup birer ilim adamını veya 
terbiyeciyi «Milletlerarası Müşavirler Heyeti» 
nin âzası sıfatiyle ders yılı içerisinde bir hafta 
için Üniversiteyi müştereken ziyarete davet ede
bilir. 
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A) Milletlerarası Müşavirler Heyetinin âza

sı sıfatiyle yapılacak davet evvelemirde Tür
kiye Hükümeti ile ilgili kimselerin mensup 
bulundukları devletlerin veya milletlerarası te
şekküllerin muvafakati alındıktan sonra yapılır. 

B) Milletlerarası Müşavirler Heyeti, Mü
tevelli Heyeti ile Rektörden ve Müşavir Rektör
den malûmat alır ve Üniversitenin öğretim prog
ramı ve araştırma projeleri hakkında Mütevelli 
Heyetine tavsiyede bulunabilir. 

C) Milletlerarası Müşavirler Heyetine dâ
hil olan kimselere her yıl (A) bendinde gös
terilen esaslar dairesinde ayrı bir davet yapılır. 

D) Milletlerarası Müşavirler Heyeti aza
sına verilecek olan seyahat ve ikamet masraf
ları Mütevelli Heyeti parafından tâyin ve tes-
bit edilir ve kendilerine Orta - Doğu Teknik 
Üniversitesi tarafından ayrıca bir meblâğ tediye 
edilmez. 

REİS — Madde hakkında söz isteyeni. Yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

X 
Yıllık raporlar 

MADDE 10. — A) Mütevelli Heyeti ha-
zırlıyaıcağı bütçeyi, yazılı bir rapor ile birlikte, 
en geç Ağustos ayının birine kadar Maarif Ve
kâletine verir. tttt rar orda Üniversitesinin bir 
yıllık öğretim, araştırma ve gelişme faaliyetleri, 
Üniversitenin ihtiyaçları ve malî hususlar be
lirtilir. Ayrıca malî durumu gösteren izahlı 
bir cetvel de bu rapora eklenir. 

Maarif Vekâleti bütçeyi ve raporu o yıla 
ait umumi bütçenin ihzarında kabul edilen 
prensipler dâhilinde inceliyerek tesbit ettiği 
miktarı kendi bütçesi ile teklif eder. 

B) Mütevelli Heyeti kesin hesaplar hakkın
daki raporunu, Orta - Doğu Teknik Üniversitesi 
Umumi Heyetine sunulmak üzere en geç malî 
yılın hitamını takibeden 15 Haziran tarihine 
kadar Maarif Vekâletine verir. 

REÎS — Madde hakkında söz isteyeni. Yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

-. • X I 
Malî hükümler 

MADDE 11. — Orta - Doğu Teknik Üniver
sitesinin gelir kaynakları şunlardır : 

861 — 
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1. Her yıl Maarif Vekâleti bütçesine konu

lacak tahsisat, 
2. Üniversiteye yapılacak her türlü yar

dımlar, bağışlar ve vasiyetler. 
3. öğrencilerden alınacak harçlar ve üc

retler, 
4. Üniversiteye yaptırılacak olan araştır

ma, danışma ve expertizler ve sair her türlü 
hizmetler karşılığında alınacak olan paralar, 

5. Üniversite neşriyatı gelirleri ile üniver
sitenin daimî faaliyeti neticesi olarak meydana 
gelen zirai ve diğer istihsal maddelerinin satı
şından konferanslardan ve sair bilcümle faali
yetlerinden elde edilecek bütün gelirler, 

6. Üniversiteye ait menkul ve gayrimen
kul malların ve hakların gelirleri. 

REÎS — Madde hakkında söz isteyen var 
mı? Maddeyi reyinize arz ediyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Orta - Doğu Teknik Üniver
sitesi Muhasebei Umumiye, Artırma, Eksiltme 
ve ihale kanunları hükümlerine, Divanı Mu
hasebat vize ve murakabesine tâbi değildir. 

Artırma, eksiltme ve ihale işleri ile hesap 
ve sarf işlerinin ne suretle yürütüleceği ve 
müsbit evrakın şekli ve çeşitleri Mütevelli He
yetince hazırlanacak bir talimatname ile tesbit 
olunur. 

REÎS — Madde hakkında söz isteyen var 
mı? Maddeyi reyinize arz ediyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Orta - Doğu Teknik Üni
versitesinin hesapları biri Maliye ve diğer ikisi 
Maarif Vekâletince her bütçe yılı başında bi
rer yıl için tâyin edilen üç murakıptan mürek
kep bir Murakıpler Heyeti tarafından mura
kabe olunur. 

Murakıpler yüksek tahsil görmüş, Devlet 
muhasebesi ile ticari ve sınai müesseseler mu
hasebesine vâkıf, İngilizce bilir ve bu kanunun 
kendilerine yüklediği vazifeleri hakkiyle başar
mağa muktedir kimseler arasından seçilir. Mu
rakıpler birisinin ecnebi olması caizdir. Bun
lara verilecek ücret her yıl Mütevelli Heyeti 
tarafmlan tesbit olunur. 

Murakıplar Üniversitenin varidat ve sarfi
yatını ilgilendiren her nevi muamele ve karar
lan tetkik ve murakabe etmekle mükelleftir. 
Üç ayda bir üniversite muamelâtı hakkında Ma-
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liye ve Maarif Vekâletlerine bir rapor verirler. 
Bu raporların birer sureti Umumi Heyete tevdi 
olunacak yıllık rapora bağlanır. 

Murakıplık vazifesi muhassas ücreti veril
mek şartiyle aynı vasıfları haiz Devlet memur
larına da gördürülebilir. Müddeti biten mura-
kıplerin peniden tâyinleri caizdir. 

MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. ADNAN 
SELEKLER (Antalya) — Bu maddenin 12 
nci satırındaki (Murakıpler) kelimesi (Mura-
kıplerden) olacak. (Den) düşmüştür. 

REÎS — «Murakıplerden» şekliyle maddeyi 
.reyinize arz ediyorum : Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Maarif Vekâleti, Murakıp
ler Heyetinin yıllık raporu ile Mütevelli He
yetinin yıllık raporlarını kendi mütalâası ile 
birlikte Umumi Heyetin tasdik ve tasvibine su
nulmak üzere 15 Ağustos tarihine kadar Baş
vekâlete verir. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var 
mı? Maddeyi reyinize arz ediyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Orta - Doğu Teknik Üniver
sitesinin Umumi Heyeti Başyekelâtten tâyin 
edilecek üç murahhas ile Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Bütçe, Hariciye, Maarif, Divanı Muha
sebat encümenleri azasının toplantısından vü
cuda gelir. Umumi Heyet Başvekâletten gön
derilip T. B. M. M. Reisi tarafından havale edi
len Orta - Doğu Teknik Üniversitesinin bütçe
sine ait kesin hesapları ve Mütevelli Heyeti
nin ve Murakabe Heyetinin yıllık raporlarını 
Maarif Vekâletinin bunlar hakkındaki müta
lâasını tetkik edip Üniversite kesin hesaplarının 
tasdiki veya reddi hakkında karar verir. Umu
mi Heyetin Üniversite kesin hesabını tasdik 
kararı Üniversite Mütevelli Heyetinin ibrasını 
tazammun eder. 

REÎS — Bir takrir vaırdır. Okuyoruz : 

Riyasete 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesi Kanununun 

15 nci maddesinde teknik üniversitenin umumi 
heyeti meyanmda Nafıa Encümeninin de ilâve
sini arz ve rica ederim. 

Gazianteb 
Süleyman Kuranel 

- 3 6 3 -
* 
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RE IS —Buyurun takrir sahibi. 
NAFIA ENCÜMENİ R E Î I S Î SÜLEYMAN 

KURANEL (Gazianteb) — Muhterem arkadaş
lar, bu Teknik Üniversitenin içerisinde mimari 
kısmı, makina kısmı, inşaat mühendisliği gibi 
tamamen teknik 'hususa ait şubeler de vardır. 
iBu balkımdan bu heyette Nafıa Encümeninin de 
bulunmasını faydalı 'görmekteyiz. Kabulünü ri
ca ederim. 

REÎS — Encümen. 
MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. ADNAN 

SELEKLER (Antalya) — Süleyman Kuranel 
arkadaşımızın tekliflerine encümen olarak iş
tirak ediyoruz. Ayrıca bir hususu daha belirte
ceğim : 

15 nci maddede mânaya müessir olan bir 
virgül var, onun tayyını istirham «diyorum. 
«Türkiye Büyük Millet Meclisi» nden sonra ge
len virgül mânayı değiştirmektedir ve lüzumsuz
dur. 

REÎS — (Süleyman Kurane'l'in takririnin 
nazarı dikkate alınmasını reye arz 'ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 'edilmiştir. 

Encümen filhal iştirak ettiğine göre madde
ye Nafıa Encümeni de ilâve edilecektir. Bu 
tashihle maddeyi reye arz «diyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Orta - Doğu Teknik Üniver
sitesine yapılacak bağış ve vasiyetlerle bu üni
versitenin bütün muamele ve tasarrufları faa
liyet ve ıgelirleri iher türlü Gümrük: ive sair ver
gi, resim ve 'harçlardan muaftır. 

Gelir veya Kurumlar Vergisine tâbi mükel
lefler tarafından Ibu üniversiteye makbuz muka
bilinde yapılacak nakdî bağışlar yıllık beyan
name ile bildirilecek 'gelirlerden ve kurum ka
zancından indirilir. 

REÎS — Behzat Bilgin, buyurun. 
BEHZAT BİLGİN (İzmir) — Muhterem ar

kadaşlarım, şahsım adına konuşmakla beraber 
arz edeceğim husus, Bütçe Encümeninin tema
yülüne uygun olarak ve d'olayısiyle Mazbata 
Muharriri olarak ifade edeceğim bir husustur. 
(Ya şahsın, ya encümen adına sesleri) Şahsım 
adına konuştuğumu arz etmiş bulunuyorum. 

Bu 16 ncı maddede Hükümet teklifi ile Mu
vakkat Encümen teklifi arasındaki fark nazarı 
dikkati âlilerini cellbetmiş olacaktır. Hükümet 
teklifi şudur : «Orta - Doğu Teknik Üniversite-
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sine yapılacak her türlü bağış ve vasiyetler 
vergi, resim ve harçlardan muaftır. 

Gelir veya Kurumlar Vergisine tâbi mükel
lefler tarafından bu üniversiteye makbuz mu
kabilinde yapılacak nakdî bağışlar yıllık beyan
name ile bildirilecek gelirlerden ve kurum ka
zancından indirilir.» 

Malûmuâlileri olduğu üzere, (bu hüküm ilk 
defa olarak Ege Üniversitesini tesis eden Ka
nunda vaz'edilmiş, mütaakiben Trabzon Üni
versitesi ve Atatürk Üniversitesinin bu hüküm
lerden istifadeleri temin edildikten sonra en son 
2 Şubat 195.9 tarihli ve 7196 numaralı Kanunla 
bütün üniversitelere şâmil bir hüküm alarak ka
bul edilmiştir. Burada kabul 'edilen muafiyet, 
doğrudan doğruya üniversitelere yapılacak ba
ğışların vergiye tâbi olmaması, yani bağışları 
yapan müessese ve şahıslar Gelir vergileri be
yannamesinde bağışları masraf olarak ıgöster-
mek suretiyle vergiden muaf tutulması husu
sundan ibarettir. Buna mukabil, Orta - Doğu 
Teknik Üniversitesi için Muvakkat Encümen ta
rafından teklif edilen hüküm şudur : «Orta -
Doğu Teknik Üniversitesine yapılacak bağış ve 
vasiyetlerle bu üniversitenin bütün muamele ve 
tasarrufları, faayiyet ve geirleri her türlü ıgüm-
rük ve sair vergi, resim ve harçlardan muaftır.» 

Mütaakıp hükmü de; Gelir veya Kurumlar 
Vergisinde masraf olarak kaydedilımesine ait
tir. 

Buradaki her türlü vergi ve harçlardan mu
afiyet, emsalinde mevcud'olmıyan umumi bir 
muafiyettir. Bir defa Orta - Doğu Teknik Üni
versitesine iböyle bir muafiyet verilmesi icab-
ederse, bunun diğer üniversitelere de teşmilinin 
icabedeeeği tabiîdir. 

Şimdi, Orta - Doğu Teknik Üniversitesinin 
gelirlerinin kısmı âzamisini ve tahminen yüzde 
90 mm Hükümetin ve Devletin temin edeceği 
gelirler teşkil eder. Bu itibarla burada gümrük 
ve saire şeklinde ifade edilmiş olan umumi mu
afiyet, Devletin bir cebinden diğer cebine gire
cek olan bir meblâğa taallûk etmektedir. Bu 
muafiyetin olup 'olmamasında Orta - Doğu Üni
versitesi bakımından hiçbir fark yoktur. 
Girse de olur, girmese de olur. Bundan Orta -
Doğu Üniversitesi faaliyeti hiçbir şekilde 
müteessir olmaz. Fakat kabul edilecek olursa 
bundan, diğer üniversitelere sirayeti gibi, son 
derecede vergi sistemine zararlı bir netice hâ-
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sil olur. Orta - Doğu Üniversitesi için hiçbir ( 

fayda ifade etmiyen, fakat vergi sistemimiz
de ehemmiyetle nazarı itibara alınması dâzım-
gelen Ibir gedik açılması istidadını gösteren 
böyle /bir hükmün kaldırılmasını ve Hükümet 
teklifinin aynen (kabulünü arz ve rica ediyorum. 
Bu hususta Ibir de -takrir takdim «diyorum. 

REÎS — Encümen. 
MUVAKKAT ENCÜMEN REİSİ BURHA-

NETTİN ONAT (Antalya)' — Muhterem ar
kadaşlar, hiç, şüphe yok ki, Behzat Bilgin arka
daşımızın büyük bir hüsnüniyetle ileriye sür
düğü mütalâalar, bu kürsüden dermeyan edi
len her mütalâa gibi muhteremdir. Yalnız bu 
muhterem arkadaşımızın bilerek veya bilmiye-
rek bâzı hususlarda hakikatlerden uzaklaştığını 
belirtmek mecburiyetindeyim. 

Buyurdular ki, gelirinin yüzde 90 ı Hükü
met tarafından temin edilen bu üniversite 
Nereden biliyorlar, arkadaşlar? Belki yarın çok 
büyük bir kısmı dış yardımlara istinaden inki
şaf edecek bir müessesenin kanununu çıkarıyor
sunuz. Asıl şayanı dikkat olan cihet, yapılacak 
bağışlar paradan ziyade ayni yardımlar olacak
tır, bir kütüphane hediye edecektir, on binler
ce kitap hediye edecektir, matbaa hediye ede
cektir, atelye hediye edecektir, makinalar he
diye edecektir. Bunlar gümrüğe tâbi olursa.... 
Bunun bizzat Hükümete tahmil edeceği külfeti 
düşünün, arkadaşımız bir tezada daha düşüyor
lar, dediler ki : «Bunun ne zararı var, Hükü
metin bir cebinden çıkacak öbür cebine gire
cek.» 

Muhterem arkadaşlarım, böyle olduktan 
sonra bu külfete ne lüzum var, bu formaliteye 
ne lüzum var? Gümrük muamelesi yapılacak. 
üniversitenin bütçesine para konacak, yetmi-
yecek, ilâve tahsisat istenecek, gümrükten çe
kecek Hazineye ödiyecek, bu formalitelere, bu 
karışıklıklara ne lüzum vardır? Diğer üniversi
telerle olan farkı, diğer üniversiteler sadece rü
sum ve vergilerden.... 

BEHZAT BİLGİN (İzmir) - Yalnız bağış
lardan, diyor. 

BURHANETTİN ONAT (Devamla) — Bi 
raz evvel tebarüz ettirdiğim gibi Orta - Doğu 
Teknik Üniversitesine vâki olacak bağışların 
daha ziyade ayni olmasıdır. Sonra diğer üniver
sitelerde yok da, bunda varsa.. Şimdi muhterem 
arkadaşlarım tasavvur buyurun, karsımızda ifcf 
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çocuk çar. İkisi de giyinmeye ve doyurulmaya 
muhtaç. Birine el uzatıyoruz, bunu doyuralım, 
giydirelim derken, aman, diyoruz öbürünün de 
elbisesi yok, açtır, öyleyse ona da vermiyelim. 
İkisini aç, çıplak bırakmaktansa bize düşen iki
sini aynı nimetle perverde etmektir. Diğer üni
versitelere de aynı hakları tanıyalım, ne kaybe
deriz, arkadaşlar? 

Vergi kanunlarımızda mevcudolmıyan bâzı 
usullerden bahsettiler. Arkadaşlar, zaman za
man Hükümet ve iktidarımız mühim gördüğü 
müesseseleri takviye etmek için, gelişmesine 
yardım etmek için bu usulleri vaz'etmiştir. En 
basitini söyliyeyim. Göz Bankası. Daha basitini 
söyliyeyim; bir çiftlik kurulurken gelecek hay
vanatı bakariyenin Gümrük Resminden muaf 
olmasını kabul etmişiz, arkadaşlar. Bu muafi
yetin yanında bir üniversiteye tanınacak güm
rük muafiyetini çok görmiyeceğini tahmin ve 
encümen tarafından ilâve edilen tâbirle güm
rük muafiyetinin Heyeti Âliycnizce kabul edi
leceğini ümideder, takdirini Yüksek Heyetinize 
arz ederim, efendim. 

REİS — Gümrük ve İnhisarlar Vekili. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ HA
Dİ HÜSMEN (İstanbul) - - Muhterem arka
daşlar, arkadaşımızın endişeleri daha ziyade 
yeni kurulmakta olan Orta-Doğu Teknik üni
versitesinin, bu kuruluş safhasında bağış yolu 
ile yapılması muhtemel olan ayni yardımla
rın Gümrük Resminden muafiyeti üzerindedir, 
muafiyetini arzu ediyorlar. 

Yüksek Heyetinizin huzurunda arz edeyim 
ki, Gümrük Kanunuımır zannederim 20 nci 
maddesi, arzularını karşılamaktadır. Bu mad
de bağış yoliyle üniversitelere, hattâ okulla
rımıza kendi hizmetlerinde kullanılacak her 
türlü ayni yardımın Gümrük Resminden mua
fiyetini kabul etmiş bulunmaktadır. Üniversi
telere yabancı memleketlerden yapılmakta olan 
ayni yardımlar, Hükümet karariyle zaman za-
zan vergiden muaf tutulmakta ve vergisiz ola
rak memlekete ithal edilerek üniversitelerin 
hizmetlerine arz edilmektedir. Kendilerinin de 
ifade ve izah etmek istedikleri gibi bir kütüp
hane hediye etmek, veya diğer okul malzeme
si hediye etmek, tedris malzemesi hediye etmek 
ve saire gibi bağış yoliyle yapılan bütün yar
dımlar muaf olacaktır. Bu itibarla Gümrük 
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Resmi muafiyeti diye ayrıca bir hükmün bura- j 
da yer almasına lüzum yoktur. Bunun dışında I 
daha geniş bir muafiyet tanımak Yüksek He
yetiniz takdir buyurur ki ; bir üniversiteye bi
zim nazarımızda filvaki Teknik Üniversite ayrı 
bir hususiyet arz eder, fakat aynı suretle yeni ı 
kurulmakta olan diğer üniversitelere tanıdığı-
miz bir imkânı Teknik Üniversiteye tanımak, 
üniversitelere tanıdığımız veya tanıyacağımız 
haklar arasında tefavüt yaratacağı dolayısiyle 
bizce doğru değildir. 'Binaenaleyh arkadaşımızın 
arzusu ve tereddüdü esasen izale edilmiş ola
cağı için sadece (lüıırük Kanunu bakımından 
bu maddenin, yani komisyonca hazırlanan mad
denin yerine Hükümet Tasarısındaki maddenin 
kabulü ihtiyaca tama nüyle tekabül eder. En
cümenin bu maddesi malî nizam bakımından 
da muhtelif fakülteler, üniversiteler arasında 
bir aykırılık, bir ayrılık yaratır. Bütçe Encü
meni Mazbata Muharriri arkadaşımın ifade 
ettikleri gibi, bendeniz de Hükümet teklifinin 
kabul edilmesini hassatan rica ediyorum. 

REİS — Encümen. 

MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. ADNAN 
SELEKLER (Antalya) — Efendim ; 16 ncı mad
de encümende uzunuzadıya konuşmalara vesile 
teşkil etti. Biz, Hükümet tarafından teklif edi
len metni tadil ederken Hükümetin salahiyetli 
organlarının mukavemetlerine mânız kalacağı
mızı hesabetmiştik. Heyeti Umumiyenin anlayı- I 
sına iltica ediyoruz. 

Vaziyet şudur efendim; 
Bir defa Behzat Bilgin arkadaşımızın ifade I 

ettiği gibi, burada tanınmak istenen muafiyet, 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesine değil ilme I 
aittir. I 

20 nci asrın ikinci yarısında ilim, göz kamaş- I 
tırıcı bir itibar kazanmıştır. İlim, klâsik vazife- I 
lerinden başka bugün siyasette, askerlikte son 1 
sözü söyliyen en müessir bir silâh, bir vasıta va- I 
ziyetindedir. 18 nci asrın, 19 ncu asrın sanayi I 
inkişafından istifade eden bâzı devletler, Ame- I 
rika, ingiltere, Fransa, Almanya, Şimalî - İtal- i 
ya iktisadi hayatlarını fevkalâde inkişaf ettire- I 
rek dünyanın büyük bir kısmını iktisadi hege- 1 
monyaları altına almışlardır. Fakat 20 nci asır- I 
da Asya ve Afrika'nın en ücra memleketlerinde I 
bile kalkınma hamleleri gözle görülecek, elle tu- I 
tulacak vaziyettedir. Bu itibarla biz şimdiye ka- | 
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dar ileri memleketlerde teraküm etmiş ilmî ha
muleyi mümkün olan süratle ve en ucuza. Tür
kiye'ye mal edebilmek ve Türk gençliğinin eğiti
minde en az masrafla ve en kısa yoldan istifade 
edebilmesi için 16 ncı maddedeki muafiyetlerin 
heyeti umumiyesinin böyle bir tadile, böyle bir 
şümule kavuşmasına razı olduk. Ortada, Güm
rük ve inhisarlar Vekili Beyefendinin izah etti
ğinden başka bir vaziyet var. Yalnız bağış yo-
liyle gelecek olan malzeme değil, üniversite he
yetinin kendi mevzuu etrafında çalışmasını te
min edecek her türlü araçların bedeli karşılığın
da ithali meselesi gümrük muafiyetlerinden isti
fadeyi hatıra getirmektedir. 

Bu mevzuda mütaaddit misal vardır. Ben 
yalnız komisyonda bahis mevzuu edilen bir tane
sini arz edeyim : Amerika üniversiteleri, kendi 
ilmî araştırmalarında malzeme olarak kullana
cakları her maddeyi yabancı memleketlerden 
hiçbir Gümrük Resmine tâbi olmaksızın ithal 
etmekte, üniversiteler kendi çalışmaları arasın
da vergi, resim ve hare muafiyetinden istifade 
etmektedirler. 

Bu itibarla ileri ilim sahasında en ileriye 
varmış milletlerin dahi ihmal edemedikleri bir 
tedbiri bizim almamız fazla görülmemelidir ve 
bu itibarla lüzumuna kaaniiz. 

Mâruzâtımız budur. 
REİS — Maliye Vekili. 

MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Efendim, konuşma daha ziyade 
Gümrük Resmi üzerinde tekasüf etti. Halbuki 
burada muafiyetine itiraz olunan husus; bağış 
yolu ile getirilecek eşyanın Gümrük Vergisine 
tâbi olması veya olmaması değildir. Komisyonun 
kabul etmiş olduğu maddeyi okuyorum: 

«Orta - Doğu Teknik Üniversitesine yapıla
cak bağış ve vasiyetlerle» 

Ki, bu bağış ve vasiyetler yolu ile getirilecek 
eşya ve malzeme esasen Gümrük Resminden mu
aftır. 'Hükümet tasarısında da bu muafiyet mev
cuttur. Şimdi, okumıya devam ediyorum. 

«Bu üniversitenin bütün muamele ve tasar
rufları, faaliyet ve gelirleri her türlü Gümrük 
ve sair vergi, resim ve harçlardan muaftır.» 

Yani, hatıra ne gelirse, hapsinden muaf. Böy
le bir şey olamaz arkadaşlar. (Olamaz, sesleri) 
Yani, Orta - Doğu Teknik Üniversitesi, bu mad
de ile Türkiye malî mevzuatı ile ilişiğini keşi-
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yor. Bu üniversite bir istida vermek mecburiye 
tinde kalsa, pulunda dahi muafiyet olacaktır. I 
(Olamaz, sesleri) 

Böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Bu, çok 
sevdiğim Adnan Selekler arkadaşımın, ilim 19 
ncu asırda böyle idi, 20 nei asırda şöyle oldu 
şeklindeki izahiyle kabulü mümkün olan bir hu
sus değildir. Bir üniversite, hariçten yardım gö J 
recek diye diğer beş üniversitemizin karşısına ' 
Türk malî mevzuatı ve sistemiyle bu derece ili
şiğini kesmiş olarak çıkamaz arkadaşlar. (Sol
dan; Bravo, sesleri) Bunu arz emtek mecburiye- ' 
tindeyim. Bunu tebarüz ettirirken, Muvakkat 
Encümende bulunan arkadaşlarımın, acaba bu- I 
radan 3 - 5 lira bir vergi alınması düşünülüyor 
da, onun için mi böyle konuşuluyor şeklinde dü
şünmemelerini bilhassa rica ederim. İstanbul, | 
Ankara, Trabzon, Ege, Atatürk, İstanbul Tek
nik üniversitelerinin karşısında Orta - Doğu Tek
nik Üniversitesi, nev 'i şahsına münhasır, bilcüm
le malî mevzuatımızla ilişiğini kesmiş, bütün ver
gi, resim ve harçlardan muaf bir şekilde kurula
maz ve bunu talebetmemelerini ben, muhterem \ 
arkadaşlarımdan, diğer altı üniversitemiz namı
na, rica ediyorum. Bu itibarla Behzat Bilgin ar- | 
kadaşımızm teklif ettiği veçhile Hükümet tasa
rısındaki maddenin aynen kabulünü rica ediyo
rum. 

REÎS — Behzat Bilgin. 

BEHZAT BİLGÎN (İzmir) — Muhterem ar
kadaşlarım, demin de arz ettim. Burada ha
kikaten Hazinenin vergi muhtemel varidatını 
korumak katiyen mevzuubahis değildir. Bunu 
arz ettim; üniversitenin ödiyeeeği her türlü 
vergiler netice itibariyle Hazinenin kendisi ta
rafından ödenecektir. 

BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Ne
reden bilivorsun? 

BEHZAT BİLGİN (Devamla) — Burhanet-
tin Bey arkadaşımız, «nereden biliyorsun» di
yorlar. Keşke ümidettiikleri gibi, üniversitenin 
bütün masrafları dışardan gelecek olan yardım
larla karşılansın. 

Realite şudur, üniversitenin masraflarının 
yüzde 90 ı Devlet tarafından yapılacak yardım
larla karşılanır. Binaenaleyh, vergi ödemiyecek-
se kim ödiyecek? Bizzat Devlet. Üniversitenin 
kendisine has geliri yoktur. Devlet ödiyecektir. 
Mesele, vergi sistemimizi zedelememektir, mesele '. 
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üniversiteler arasında ayrılık gayrılık tesis et
memektir. 

Şimdi Orta - Doğu Teknik Üniversitesine ve
rilecek bir hakkı, İstanbul Üniversitesine, İs
tanbul Teknik Üniversitesine! Ege Üniversitesi
ne, Atatürk Üniversitesine vermiyelim mi? Bu 
hususu Sayın Maliye Vekili çok veciz olarak 
ifade ettiler. Bu üniversite dışardan bağışlar 
alacak, bu üniversiteye memleket içinden ba*-
ğışlar yapılacak, emlâk ve arazi verilecek, bu 
üniversite bunları alıp satacak. Sattığı zaman 
Tapu Harcı alınmıyaoak, muamelâtında pula 
tâbi olmıyacak. İstanbul Üniversitesi ve Teknik 
Üniversitesi bir aleti, bir makinayı Gümrük Ver
gisini verip getirirken Orta - Doğu Teknik Üni
versitesi, fhariç ezmemleket imtiyazına sahip
miş gibi bunu ödemiyecek. 

Orta - Doğu Üniversitesini bütün kalbimizle, 
bütün ruhumuzla benimsemiş bulunuyoruz. Fa
kat İstanbul Üniversitesinden, Ege Üniversite
sinden ve Atatürk Üniversitesinden fazla mı be
nimsemiş bulunuyoruz? Aynı nispette benimse
miş bulunuyoruz ve aynı haklardan faydalanma
sını yerinde görüyoruz. Kaldı ki arz ettiğim gi
bi istedikleri bu husus esasen zaittir. Çünkü 
mevzuatımızda mevcudolan bir husustur. Esas 
mesele bağışlar üzerinde toplanıyor. Yani dışar
dan bağışlar yapılacak ve bunlar gümrükten ge
çecektir. Halbuki esasen Gümrük Kanunumuza 
bakınız, 17 nci maddenin ikinci fıkrası, «Kamu 
faydasına yararlı dernekler ve kamunun fayda
sına parasız tahsis edilmiş millî tesislere, konu
larına uygun olarak bağış yolu ile gelen eşya 
Bakanlar Kurulu karariyle Gümrük Resminden 
muaftır.» diyor. Binaenaleyh getirilmek istenen 
yenilik, Gümrük Resmi bakımından esasen var
dır, yeni bir şey getirilmiyor. 

Gider Vergisi umumi mevzuatımızda yer al
mıştır. «Münhasıran eğitim ve öğretimde kulla
nılan alet, cihazlar falan, falan... Maarif ve Ma
liye vekâletlerince müştereken tesbit olunur.» 
diyor. Binaenaleyh vergi mevzuatımızla muafi
yetler esasen mevcuttur. Bağış muafiyeti de hem 
Hükümet teklifinde mevcuttur, hem de demin 
arz ettiğim kanunla bütün üniversitelere umu
mi olarak temin edilmiştir. Bunun dışında Or
ta - Doğu Üniversitesine, Devlet kanunları ile 
bir nevi ilgisini kesecek mahiyette, affedersiniz, 
kapitüler bir muafiyete mazhar kılınması... 
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BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Aaa... 
CEVDET SAN (Gazianteb) — Bu kelimeyi 

kullanmamalı idiniz. 
BEHZAT BlLGlN (Devamla) — Af buyur

sunlar, dedim. Nihayet iş o dereceye kadar gi
derse... Pek tabiî aslında böyle bir şey yok ve 
düşünülemez. Bizim diğer üniversitelerimiz ka
dar bu üniversite de himayeye mazhar olacak
tır. Daha geniş bir himayeye lüzum ve ihtiyaç 
yoktur. Bütün himayeler esasen kanunları
mızla temin edilmiştir. Binaenaleyh, kanun
larımızla temin edilen diğer bütün üniversi
telere şâmil himaye hududunun aşılmamasını 
hassaten rica ederim. Takririmle bu gayeyi is
tihdaf ediyorum. Kabulünü arz ederim. 

REİS — Zakar Tarver. 
ZAKAR TARVER (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlar, Orta - Doğu Teknik Üniversitesi 
kanun tasarısı konuşulurken şayanı temenni
dir ki, bütün ilim ocaklarına mümkün olduğu 
kadar hibe ve yardıma teşvik edecek şerait içe
risinde bulunalım. Bu^ocaklara dışardan mal
zeme gelecek, gümrükten muaf olacaktır. Dâ
hilden ve hariçten alacağı maddi yardımların 
tamamen muaf olması ilim ocaklarının teşvik 
edilmesini arz eder, bu vesile ile bunu temenni 
ederim. 

R.EIS — Münib Hayri Ürgüplü. 
MÜNİB HAYRI ÜRGÜBLÜ (Nevşehir) — 

Muhterem arkadaşlarım, kanun hükümleri, hu
zurlarınızda tetkik edilen bu üniversitenin di
ğer mevcut üniversitelerimize nazaran arz 
ettiği hususiyet açıktır. Bu üniversitenin 
âdeta beynelmilef mahiyet arz ettiği orta
da olduğuna göte her şeyden evvel ve bil
hassa malî mevzuatın hususiyetlerinden 
ayrı olarak bu özellikleri dercengi evvel 
telâkki etmek muvafık olur. Zira her bün
yenin hususiyeti ayrı ayrı hükümler telâkkisini 
icabettirir. Bundan evvel kurulmuş olan üni
versitelerimizin bu kanunda derpiş edilen mu
afiyetlerden uzak tutulmuş olması, bu üniver
sitenin bu muafiyetle teçhiz edilmesine bir mâni 
teşkil etmez. Bu üniversiteye hariçten şimdiye 
kadar yapılmış olan yardımların ehemmiyeti 
derkârdır. Bu yardımların teşvik ve teakub-
etmesi için bu husustaki arzuları her hangi bir 
şekilde gölgelendirecek olan hükümlerin bir 
zaruret olmadıkça kanunda yer etmemesini te
lâkki etmek daha yerinde olur. 
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Maliyemizin alâkasının kanunda aranması 

memleketimizde hükümranlık tesisi bakımından 
bendenizce birinci derecede ehemmiyetli olan 
bir mevzu değildir. Bu kanunun Yüksek Huzu
runuzdan çıkmış olması, memleketimiz sultası
nın kanunda mühürlenmiş olması zaviyesinden 
kâfidir. Bu itibarla hem malî mevzuat cephe
sinden ve hem de her 'hangi bir alâkanın kanun
da tesis edilmesi ile bir hassasiyet gösterilmesi 
bu kanunun umumi bünyesinde aynı zamanda 
ve bilhassa ilerde hariçten yapılacak olan yar
dımları za'afa uğratması zaviyesinden de zaruri 
değildir, kanaatindeyim. Bu itibarla mâruzâ
tımı hulâsa etmiş oluyorum. 

REİS — Encümen, buyurun. 

MUVAKKAT ENCÜMEN REİSİ BURHA
NETTİN ONAT (Antalya) —'Muhterem arka
daşlar, yüze yüze kuyruğuna getirdik diye bir 
tâbir vardır. Kanunun 16 ncı maddesine geldik. 
Orta - Doğu Üniversitesine ait bu kanunun şim
diye kadar müzakere edilen kısımlarda itiraf et-

• mek lâzımdır ki, bizim telâkkilerimize hattâ 
mevzuatımıza aykırı gibi görünen birçok şeyler 
vardır. Fakat, memlekete getirilen bu yepyeni 
tesis karşısında Yüksek Heyetinizin gösterdiği 
büyük anlayış, buraya kadar cereyan eden mü
zakereleri, bir suyun tatlı akışı gibi, bu hale ge
tirdik. Muafiyet bahsine gelince; muhterem iki 
vekilimiz karşımıza dikilmiş bulunuyorlar. 

Muhterem arkadaşlar; eğer şimdiye kadar 
bu mevzuda hiç böyle bir şey yapılmamış ise bir 
dereceye kadar mazur görelim. Kaldı k i ; bu Or
ta - Doğu Teknik Üniversitesi milletlerarası bir 
mahiyet taşıyan yepyeni bir varlık, yepyeni bir 
müessesedir. Kaldı k i ; Devlet Tiyatrosu mua
melâtında Muhasebei Umumiye Kanuniyle alâ
kalı bütün hususlar nazarı itibara almmıyarak 
her türlü vergi ve resimden muaf addediliyor. 
Sular İdaresi getireceği malzeme bakımından 
rüsumdan ve saireden muaf addediliyor. Asıl en
teresanı; son defa numune Alman Çiftliğ için, 
tesisin gayesine uygun olarak Türkiye'ye ithal 
edeceği bilûmum mallar nevileri Ziraat Vekâle
tinin teklifi üzerine İcra Vekilleri Heyetince 
tasdik edilmek suretiyle ithal ve gümrükle ilgili 
her nevi vergi ve rüsumdan muaftır, deniliyor. 

Demin de arz ettim arkadaşlar; bir çiftliğin 
getireceği hayvanlar Gümrük Resminden muaf 
tutuluyor. Bir çiftlik esasında bir ticaret mües-
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sesesidir. Bir üniversite bir ticaret müessesesi 
mi ki, alıp vereceğinin şurasından, burasından 
koparalım. 

Arkadaşlar; Gümrük ve İnhisarlar Vekili ar
kadaşım dediler k i ; bu kayda lüzum yoktur. Kü
çük bir misal vereyim size; bu müessese dünya
nın her tarafında büyük bir alâka gördü; İngi
lizler 46 bin isterlinlik bir teberruda bulunuyor
lar. Gümrüğe mallar geliyor. Gümrük Resmi lâ
zımdı, çıkardı, çıkmazdı, ancak Adnan Beyin 
yüksek anlayışı ile ve Heyeti Vekile karan ile 
gümrükten çıkardık. Yarın Amerika'dan gele
cek, Holânda'dan gelecek, Uzak - Doğu'dan ge
lecek. Her defasında Heyeti Vekile karan mı 
alalım? Onun için, mümasili hâdiseler de mev
cuttur, icabı da zarureti de vardır; bu ana ka
dar ibzal buyurduğunuz yüksek anlayıştan bu 
kısmı da berî kılmıyarak bu maddeyi encümenin 
teklif ettiği şekilde kaimi etmenizi arz ve istir
ham edeceğim efendim. 

REİS — Maliye Vekili, 

MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN -
(Eskişehir) — Muhterem arkadaşlar, evvelâ 
Zakar arkadaşıma arzı cevabedeyim. Bu mü
esseselere yardım etmek lâzımdır, dediler. Muh
terem arkadaşım 1950 den bu yana, maarif 
hizmetleri için vermiş ve vermekte olduğumuz 
tahsisat miktarını düşünecek olursa, Hüküme
timizin, iktidarımızın maarif hizmetlerine ne 
derecelerde ehemmiyet- vermiş olduğu hakikati 
ortaya çıkar. Onun için, yardım etmek lâzım
dır şeklinde değil, bütün gücümüzle yardım 
edilmektedir diye konuşmak icabeder. 1950 de, 
bilcümle maarif hizmetleri grupuna verilen tah
sisat İ97 milyon lira idi. 1959 bütçelerinde ise 
bu miktar yüzde 272 artışla 734 milyon liraya 
yükselmiştir. Bu rakamlar, bu sahaya vermek
te olduğumuz ehemmiyet ve kıymeti kendili
ğinden gösterir. 

Muhterem' arkadaşlar; Bıırhanettin Onat 
arkadaşımız durdu durdu yine gümrük resmi 
üzerinde durdu. Esasen Hükümet Tasarısında 
da bu kabilden yapılacak yardımlar, gümrük
ten muaf kılınmıştır. Demin Hadi Hüsman ar
kadaşımızın dediği gibi, Gümrük Kanununun 
20 nci maddesindeki muafiyet olmasa dahi bu : 

rada bu muafiyet tesis edilmiştir. Bu kabil ba
ğışlar ve yardımlarla gelen malzemeden güm
rük resmi alınmamaktadır. Binaenaleyh bu ka-
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mın çıkmasa dahi almnııyacaktır. Hükümet Ta
sarısında .16 ncı madde esasen bunu temin et
mektedir. «Orta - Doğu Teknik Üniversitesine 
yapılacak her türlü bağış ve vasiyetler, vergi, 
resim ve harçlardan muaftır.» 

O halde bizim komisyona itirazımız nerede? 
Biraz önce arz ettim : Bağış ve vasiyetlerin 
muafiyetine ait Hükümet teklifinin, Türk Ma
lî mevzuatı ile ilişiğini kesen bir madde hali
ne getirilmiş olmasındadır. Bu üniversitenin 
bütün muameleleri, tasarrufları, faaliyetleri 
her türlü vergi, resim ve hardan muaf kılın
mak istenmiştir. Buna olmaz diyoruz. İtiraz 
ettiğimiz nokta budur. Muhterem Burhaned-
din Onat arkadaşımız. Başvekilin yardımıyla 
ancak bağış yoliyle gelen malzemeyi çıkarabi
liyoruz, diyor. Arkadaşlar, 'Başvekilimiz de, 
alâkalı vekil arkadaşımız da, ancak Yüksek 
Meclisin kabul etmiş olduğu bir kanunun ver
diği bir salâhiyeti istimal edebilir. Binaenaleyh 
kanunun kabul ettiği bir muafiyet mevcut ise 
ancak o zaman vergi, resim ve harçtan muaf 
tutulabilir. Bendenizin ricası işi dozunda bıra
kalım. Amerika'dan babsolunuyor. 

Arkadaşlarımız çok iyi bilirler, Amerika'da-
ki üniversitelerin çoğu birer vakıftır. Ailelerin 
tesis etmiş oldukları, gelirlerini de ayrıca tahsis 
etmiş oldukları, bu gelirlerle işi iyen birer vakıf 
müessesedir. 

Demin Behzat Bilgin arkadaşım, varidatı
nın % 90 nm ı bütçeden alacak demesi üzerine 
Bıırhanettin Onat arkadaşım, ne biliyor yardım 
gelmiyeceğini, dedi. Yardımın gelmesini ve çok 
gelmesini temenni ediyorum: Yalnız şu varki; 
bu sene 13 buçuk milyon lira tahsisat verdik, 
gelecek sene belki de bunun fevkinde bütçemiz
den tahsisat vereceğiz. Orta - Doğu Teknik 
Üniversitesine bütçemizden, büyük tahsisat ve
rilmekte olması dolay isiyle, müesseseyi, altı 
üniversitemizin karşısında bilcümle malî mev
zuat ile ilişiğini kesmiş olarak vücuda getirmek 
doğru değildir. Onun için ben tekrar rica edi
yorum; burada bir varidat meselesi, bir vergi 
almak mevzuumahis değildir. Altı üniversite
mizin karşısına böyle bir muafiyetle1 çıkmanın ne 
dereceye kadar uygun olup olmıyacağı keyfiye
tidir. Komisyonda bulunan arkadaşlarımızın 
buna bilhassa itiraz etmesini rica ederim. 

REİS — Zihni Üner, buyurun. 
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ZİHNÎ ÜNER (Nevşehir) — Muhterem ar- I 

kadaşlarım; Orta - Doğu Teknik Üniversite
sinin ilmî faaliyetlerinde hariçten yapılacak olan 
bağış ve vasiyetlerin vergi, gümrük ve bütün 
resimlerden muaf olması hususu çok yerinde olur 
kanaatindeyim. Biraz evvel muhterem encü
men sözcüsünün arz ettiği bir misali teyiden bu
nun lüzumunu tekrar arz etmekte fayda mülâ
haza ediyorum. Bundan birkaç ay evvel teknik 
üniversiteye İngilizlerden bir lâboratuvar mal
zemesi hediye edildi. Bu malzeme, aylarca, 
Gümrük Resmi mevzuatı dolayısiyle gümrükler
de kaldı. Bir gün, bu malzemeyi hibe eden mü
essese adına bir İngiliz profesörle, Orta - Doğu 
Teknik Üniversitesi profesörlerinden birisi Mec
lise geldiler. Meclis koridorlarında konuştuk. 
Bir Gümrük Resmi meselesi halledilmedikçe, 
hibe edilen bu malzemenin İngilizlerin geri ala
caklarım ve bunun Gümrük Resminin verilme
sine maddeten İngilizlerce mümkün bulunmadı
ğını ifade ettiler ve bunun süratle hallini bizden 
istediler. 

Bendeniz bir iki arkadaşımla beraber Güm
rük ve İnhisarlar Vekiline gittik. Bunu arz et
tik, halledilecektir dediler. Neticesinin ne ol
duğunu bilmiyorum. Her halde müsbet olarak 
halledilmiştir. 

Şimdi bu tatbikat gösteriyor ki, Orta - Do
ğu Teknik Üniversitesinin ilmî faaliyeti için dı
şarıdan hibe, bağış, vasiyet vesaire suretiyle 
gelecek ilmî yardımların bu gibi müşkilâta mâ
ruz kalması muhakkaktır. Bugün, iş başında 
bulunan Hükümetin Muhterem Vekilleri belki 
bugün buna muvakkat bir şekilde hal tarzı bula
bilirler. Fakat yarın gene müşkilâta mâruz kal
ması mukadderdir. Bendeniz Maliye Vekilinin 
buradaki izahlarından ilham alarak bir ara 
teklif arz edeceğim. Hükümet teklifinde vergi 
resim ve harçlardan muaftır fıkrasına bir de 
gümrük kelimesinin eklenmesi suretiyle -(Var, 
sesleri) bunun kabul edilmesini ve bu gibi ba
ğışların da gümrükten muaf olmasının kanunda 
sarahaten tasrih edilmesini rica ederim. Bu hu
susta bir de takrir takdim ediyorum. 

REİS — Gümrük ve İnhisarlar Vekili. 
GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ HA

Dİ HÜSMAN (İstanbul) — Efendim, Zihni 
Üner ve Burhanettin Onat arkadaşlarımızın ifa- « 
deleri üzerine huzurunuzu tekrar işgal ediyorum. | 
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İngiltere'den bâzı malzeme gelmiş, gümrükte 

uzunboylu kalmış ve bir delâletle çıkmış... Yük
sek Heyetinize şunu arz edeyim: Hakikaten böyle 
bir mesele bize intikal etti ve derhal muamelesi 
yapıldı. Uzun boylu gümrükte kalmasının sebebi, 
Orta - Doğu Üniversitesi mensuplarının bize yap
tığı müracaat üzerine anlaşılmıştır. Gelen mal na
sıl çekilir, nasıl muamele yapılır, kendileri bun
dan malûmattar değillerdir, bu hususta bilgileri 
yoktur. Bize vâki müracaatleri üzerine derhal 
alâkadar olduk ve hattâ bir Heyeti Vekile kararı 
çıkması icabetmekte idi, o kararın çıkmasına inti
zar tabiî iken, biz idareten bu malları çıkardık. 
Hakikaten bize de bahsettiler: Profesörler gel
miş, şikâyet etmişler. Alâkalıların bilgi ve malû
matları olmadığı için nasıl yapacağız, vergiye tâ
bi midir, değil midir şeklindeki müracaatleri 
üzerine ilgililer meşgul olmuşlar. 

Şunu da arz edeyim, Gümrük Vergisi bakı
mından hiçbir müşkilât yoktur. Böyle bir hüküm 
mevcut değilken dahi Gümrük Kanunumuza isti
naden ifade buyurdukları hususu yapmak müm
kündür. Kanun sevk edilirken (her türlü resim 
ve vergi) demek suretiyle, bu araya Gümrük Res^ 
mi de girmiş bulunmaktadır. Bu hususta şimdi
ye kadar hiçbir sıkıntı mevzuubahis olmamıştır. 

REİS — Encümen. 
BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Muh

terem arkadaşlarım, huzurunuzu işgal ettiğim 
için üzülüyorum ama en mühim nevraljik nokta
lardan birine geldik, özür dilerim. Arkadaşlar, 
Gümrük ve İnhisarlar Vekili arkadaşımız, şundan 
oldu, bundan oldu; şöyle oldu, böyle oldu, dedi
ler. İşte gümrükten çıkma gecikti ya... İşte bu ge
cikme yüzünden gelen malların İngiltere'ye ida-
desi dahi mevzuubahis oldu ya? Bir gerikme vâki, 
niçin olsun arkadaşlar? Bir formalite ve bir keli
me yüzünden niçin olsun? * 

Hasan Polatkan arkadaşımız, «hariçten ne ge
leceğini bilmiyoruz, bildiğimiz bir şey varsa 13 
milyon lira verdiğimizdir.» diyorlar. Bakın arka
daşlar, iş nereye intikal etti? Bu üniversitenin 
Türkiye'de açılması sebep ve mânasını Hasan Po
latkan arkadaşımızın hepimizden iyi bilmesi ieab-
eder ve bildiklerine de kaaniim. Ama nedense bu
rada bu şekilde idarei kelâm etmeyi, belki iddia
larını kabul ettirmek için, muvafık buluyorlar. 

Arkadaşlar bu, yalnız Türkiye'yi alâkadar 
eden bir müessese değil, Ruslar Hindistan'da mu
azzam bir Teknik Üniversite açıyorlar, Prag'da, 
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Varşova'da muazzam müesseseleri var. Dünyanın I 
her tarafında, Uzak ve Yakın - Doğu 'da «size ilim 
öğreteceğiz, teknik bilgi vereceğiz» diye gençleri 
topluyorlar. Orada teknik ilimle beraber gençler 
neler öğreniyorlar, bunu tahmin etmek zor değil. 
Bunun için hür dünya cephesi, başta Amerika ol
mak üzere, Orta - Doğu'da böyle bir müessesenin 
açılmasına karar vermi§lerdir. Bu, belki Ameri
ka'nın doğrudan doğruya teşebbüsü ile de olacak 
bir şeydi, fakat biz bunu kabul etmedik, dedik l.i: 
«Bizim hâkimiyetimiz, bizim kontrolümüz altında 
bir müessese olsun.»; «Öyle ise başlayın, biz yar
dım edelim» dediler. 

Vaziyet budur, arkadaşlar. Vaziyet bu oldu
ğuna göre, 13 milyon da vereceğiz, 23 milyon da 
vereceğiz. Kaz gelecek yerden tavuğu esirgeme
mek lâzımdır. (Bra^o, sesleri) Sonra, gelecek mi, 
gelmiyecek mi? Arkadaşlar, kendi partisi içinde 
Cumhurbaşkanının rakibi Harold Stassen gibi bir 
adamı bu işin tedvirine memur ederken, Türki
ye'ye gönderirken, hür dünya cephesi NATO'su, 
UNESCO'su lâkayıt kalır mı? Arz ettiğim gibi, 
yalnız Türkiye meselesi değildir, bütün dünyayı 
alâkadar eden, Yakın ve Uzak - Doğu'yu alâkadar 
eden ve Komünizme karşı bir paratoner gibi kul
lanılacak olan ve mukabil bir irfan ordusu hazır-
lıya«ak olan bir irfan müessesesine karşı lakayt 
kalır mı? Kendilerini temin ederim ki, bizim ve
receklerimizin çok üstünde yardımlar gelecektir. 
Akıl ve mantık hâdisenin başlangıcı, cereyan 
seyri bunun başlıca delilidir. 

Muhterem Maliye Vekilimiz gene beş üni
versite üzerinde durdular, «O üniversitelere 
kabul edilmemişken buna nasıl kabul ederiz?» 
dediler. Daha evvel de söyledim; onlara da 
kabul edelim, bitsin gitsin. Zaten Bütçe Komis
yonunda da Heyeti Umum iyede de mevzuubahs-
oldu. Bâzı müesseselere bağış yapılması, ya
pılacak bağışların rüsumdan muafiyeti mev- | 
zuubahsolduğu zaman üniversitelerin hepsine 
koyalım dedik, şimdi sırası değildir dendi ve 
kaldı. Onlarda yok diye bundan keseceğimize 
diğerlerine de tanıyalım bitsin gitsin. ! 

Binaenaleyh arkadaşlar; buraya kadar su
huletle akıp gelen bu teklifi bu şekilde ka
bul etmemiz bu müessesenin kuruluşunun gaye- J 
sine çok uygun olacağı cihetle kabulünü istir
ham ederim. 

REİS — Maliye Vekili. j 
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MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — Orta - Doğu Teknik Üniversite
sini kurma fikrinin nasıl doğduğunu, işin na
sıl ele alındığını ve nasıl kurulmakta olduğunu 
pekâlâ bilmekteyim. 

BUEHANETTÎN ONAT (Antalya) — Ona 
şüphe yok efendim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 
(Devamla) — Onun için, Buıhanettin Onat 
arkadaşımın, Hindistan'dan veya başka yerden 
misal vermesine lüzum yok. Orta - Doğu Üni
versitesine hür dünyadan, Birleşmiş Millet
lerden, dost ve müttefik milletlerden, hangi 
ölçüde olursa olsun, yardım yapılırsa, buna 
elbette müteşekkir kalırız. Bu yardımlar art
tığı ölçüde bütçemizdeki külfetler de azalır. 
Bu bakımdan da, bu üniversiteye yardımların 
artmasını can ve gönülden arzu ederiz. Bu hu
susu da; bildiklerine eminim. Mesele burada 
değil. 

Burhanettin Onat arkadaşım «Bu gümrük 
muafiyetini diğer üniversitelere de teşmil ede
lim» diyorlar. Arkadaşlar; burada anlaşılmı-
yan bir nokta var : Bağış yoliyle gelen tesisa
tın maddelerin vergi muafiyeti esasen mevcut. 
Bu yardımlar, ister Atatürk Üniversitesine, is-

; ter İstanbul Teknik Üniversitesine, isterse An
kara Üniversitesine olsun, her hangi bir yabancı 
memleketten bu üniversitelere hibe, yoliyle 
bir madde veya malzeme gönderildi mi, Gümrük 
Kanununun bir maddesinden istifade ederek bir 
kararname çıkartmak suretiyle Gümrük Res
minden muafiyeti esasen temin edilmektedir. 
Burada bunu biz daha da genişletmek suretiyle 
(Orta - Doğu Teknik Üniversitesine yapılacak 
her türlü bağış ve vasiyetler vergi, resim ve 
harçlardan muaftır) diye bu Üniversitenin hu
susi kanununa bir madde koyuyoruz. Bizim 
itirazımız ne bu Üniversiteye yardım yapılma
sına, ne yapılacak yardımın miktarına, ne de 
bunun tesis maksadmadır. îitirazımız münhası
ran, bütün bu güzel şeylerin yanında diğer 
üniversitelirimizden ayrı olarak, sivri bir nok
ta halinde, her türlü malî mevzuatla ilişiği
nin kesilmiş hale getirilmek istenmesinedir. 

Muhterem arkadaşlar, boyuna kürsüye geli
yorlar ve gümrük resimlerinden bu üniversite
nin muafiyetini istiyorlar. Buna itirazımız yok. 

| Esasen bugün Hükümet tasarısında bu hu-
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sus daha da geniş bir suretle teyidedilmiş, hu
susi kanununa madde halinde konmuştur. Fa
kat biz bu üniversitenin bilcümle malî mevzuat
la irtibat ve alâkasının kesilmesine itiraz et
mekteyiz. Muhterem arkadaşlarımın burada bir 
anlayış göstermelerini tekrar rica ediyorum. 

(Reye reye sesleri) 
REİS — Efendim; müsaade buyurunuz. Ki-. 

fayet takriri geldi, son söz mebusun olması do-
layısiyle sırada bulunan Kenan Akmanlar'a söz 
veriyorum. 

Buyurunuz, Kenan Bey. 
KENAx\T AKMANLAR (Antalya) — Muhte

rem arkadaşlar; bana öyle geliyor ki ; Hüküme
tin teklifi kabul edildiği takdirde, bu aynı za
manda Orta - Doğu Teknik Üniversitesinin mâ
nevi şahsiyeti için de tatmin edici bir hal ola
caktır. Neden? Çünkü, Orta - Doğu Teknik Üni
versitesi bu topraklarda kurulmaktadır. Binaen
aleyh bu toprakların mevzuatına ve bilhassa 
malî mevzuatına evleviyetle intibak etmesi za
rureti vardır. Ondan sonra bilhassa gümrük mu
afiyetlerini genişletmenin hakikaten malî bünye
nin rahnedar olmasını intacettiğini hepiniz bilir
siniz. Bu bakımdan hiç lüzum yokken Hükümet 
teklifinin dışında encümenin yeni bir teklif ge
tirmiş olmasını bendeniz doğru bulmuyorum. 
Öyle tahmin ediyorum ki, Orta - Doğu üniver
sitesinin kuruluşuna emek yermiş olan bu arka
daşlarımızın bizzat Orta - Doğu Üniversitesini 
onore edecek olan, bizimle alâkasını tesbit eden 
bu mevzuda ısrar etmemelerini rica ediyorum. 

REÎS — Kifayet takririni okuyoruz. 

Yüksek Riyasete 
Müzakereler kâfidir. Kifayetin reye vaz'ıııı 

arz ve teklif ederim. 
Samsun 

Abdullah Eker 

REÎS — Kifayeti reye arz ediyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde ile ilgili takrirler vardır. Okuyoruz. 

Yüksek Riyasete 
Orta - Doğu Üniversitesi Kanun lâyihasının 

16 ncı maddesinin, şifahen arz ettiğim sebep
lerle Hükümetin teklifi veçhile kabulünü arz ve 
teklif ederim. 

izmir 
Behzat Bilgin 
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Yüksek Reisliğe 

16 ncı madde Hükümet teklifinin birinci fık
rasına (Gümrük) Vergisinin eklenmesi suretiyle 
kabulünü arz ve teklif ederim. 

Nevşehir 
Zihni Üner 

REİS — Okunan birinci takrir Hükümet tek
lifinin kabul edilmesini tazammun etmektedir. 
Bu takriri reyinize arz ediyorum; nazarı dikka
te alanlar... Almıyanlar... Takrir nazarı dikkate 
alınmıştır. 

Takririn dikkate alınmış olması itibariyle 
Hükümetin teklif ettiği 16 ncı maddeyi okuya
rak reye arz edeceğim. 

MADDE 16. — Orta - Doğu Teknik Üniver
sitesine yapılacak her türlü bağış ve vasiyetler 
vergi, resim ve harçlardan muaftır. 

Gelir veya Kurumlar Vergisine tâbi mükel
lefler tarafından bu Üniversiteye makbuz mu
kabilinde yapılacak nakdî bağışlar, yıllık beyan
name ile bildirilecek gelirlerden ve kurum ka
zancından indirilir. 

REÎS — Zihni Ün er'in takririni tekrar oku
yoruz. 

(Nevşehir Mebusu Zihni Üner'in takriri tek
rar okundu.) 

REÎS — Takririn dikkate alınmasını kabul 
edenler... Etmiy enler... Takrir reddedilmiştir. 

Hükümet teklifinin okunan 16 ncı maddesi
ni reyinize arz ediyorum : Kabul edenler... Etıni-
yenler... Kabul edilmiştir. 

XEL 
Müteferrik hükümler 

MADDE 17. — Orta - Doğu Teknik Üniver
sitesinin Mütevelli Heyeti ile öğretim üyeleri, 
idarecileri, memur ve müstahdemleri halk ve 
mensuboldukları üniversite ile muamele ve mü
nasebetlerinde hususi hukuk hükümlerine tâbi 
olup haklarında Memurin Muhakematı Kanunu 
ile Memurin Kanunu, Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanunu hükümleri tatbik olun
maz. 

Orta - Doğu Teknik Üniversitesine ait mallar 
Devlet malı hükmündedir. Bunları çalanlar, ihti
las edenler, zimmetine geçirenler veya her ne su
retle olursa olsun suiistimal edenler hakkında 
Devlet mallarına karşı işlenen bu çeşit suçlara 
ait cezai takibat yapılır. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
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Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul edenler.,. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Orta - Doğu Teknik Üniver
sitesinin kuruluş ve hazırlıkları hakkındaki 
23 . I . 1957 tarihli ve 6887 sayılı Kanun 
1 Mart 1960 tarihinden itibaren meriyetten kal
dırılmıştır. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı 1 
Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Bu kanunun 1, 2, 3, 4 ve 5 
nci maddeleri ile, (F) fıkrası hariç 6 nci mad
desi ye 7, 8 ve 16 neı maddeleri neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

REİS — Muvakkat Encümenin bir tadil tak
riri var, okuyoruz efendim. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesi kanım lâyi

hasının 19 neu maddesinde bir sehiv olarak unu
tulmuş bulunduğu anlaşılan «Diğer maddeleriy
le 6 neı maddenin (F) fıkrası 1 Mart 1960 tari
hinden» ibaresi ilâve edilmek suretiyle mezkûr 
maddenin : 

Madde 19. — «Bu kanunun 1, 2, 3, 4, ve 5 
nci maddeleri 'lo (F) fıkrası hariç 6 neı mad
desi ve 7, 8 ve 16 neı maddeleri neşri tarihinden; 
diğer maddeleriyle 6 neı maddesinin (F) fıkrası 
1 Mart 1960 tarihinden itibaren mer'idir.» 

Şeklinde kabul edilmesini arz ve talebederiz. 
Muvakkat Encümen Reisi 

Antalya 
Burhanettin Onat 

REİS — Encümen Reisinin şimdi okunan 19 
ncu madde olarak teklif ettiği ınetin hakkında 
söz istiyen var mı efendim? Maddeyi bu tadil 
ile reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Bu kanun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Heyeti umumiyesi üzerindeki müzakere bit
miştir. Son olarak söz istiyen arkadaşımız 
var mı? 

REÎS — Maarif Vekili, buyurun. 
NAFIA VEKÎLÎ VE MAARİF VEKÂLETİ 

VEKİLİ TEVFİK İLERİ (Samsun) ~~ Muhte-
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rem arkadaşlarım, gençliğimiz, tarih ve gelecek 
nesiller bu üniversiteyi kuranları şüphesiz hür
metle, şükranla yâdedeceklerdir. 

Çok büyük bir anlayışla kanunu kabul eden 
Yüksek Meclisinize, Muvakkat Encümene, Hü
kümet adına şükranlarımı arz ederim. Ayrıca, 
bu müesseseyi kurmak için büyük hizmetleri 
geçmiş olan Maarif Vekili arkadaşımıza ve bu 
arada ilk günden itibaren yardımlarını esirge-
miyen ve kanun kabul edildikten sonra da yar
dımlarını artıracak olan Birleşmiş Milletler 
Teşkilâtına, American Fulbright Müessesesi
ne, İngiltere, Holânda Hükümetlerine ve yar
dım teklifinde bulunan İtalyan ve Japon Hü
kümetlerine ve diğer yardım edeceklere şükran
larımı arz ederim. 

Bu yeni Türk Üniversitesinin gençliğimiz 
için ve buradan feyiz alacak Orta - Doğu mem
leketlerinin gençliği için, hulâsa hür insanlık 
için hayırlı olmasını temenni eder, hürmetleri
mi arz ederim. (Şiddetli alkışlar) 

REİS — Lâyihanın heyeti umumiyesi açık 
oyunuza arz edilmiştir. 

Limanlar inşaatı hakkındaki 6237 sayılı Ka
nuna ek kanun lâyihasına (309) zat iştirak et
miştir. (309*) kabul, ret ve çekinser yoktur. 
Muamele tamamdır. Lâyiha kanunlaşmıştır. 

7. — Sid5 sayılı İstanbul Opera binası inşa
atının Hazinece ikmali ve sureti idaresi hakkın
daki Kanuna bir madde ilâvesine dair kanun lâ
yihası ve Nafıa ve Bütçe encümenleri mazbata
ları (1/303) (1) 

REİS — Efendim, mazbatada takdimen mü
zakere teklifi vardır.- Reyinize arz ediyorum : 

Takdimen müzakeresini kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen var 
mı! Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Mazbatada aynı zamanda müstaceliyet tek
lifi vardır. Müstaceliyeti reyinize arz ediyorum: 
Müstaceliyeti kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okuyoruz : 

(1) 271 S. Sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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6165 sayılı istanbul Opera binası inşaatının | nuna ek kanun teklifleri ve Maarif, Millî Müda-
Hazinece ikmali ve sureti idaresi hakkındaki faa ve Bütçe encümenleri mazbataları (2/\193, 

Kanuna bir madde ilâvesine dair Kanun 2/196) (1) 

MADDE 1. — 6165 sayılı İstanbul Opera 
binası inşaatının Hazinece ikmali ve sureti ida
resi hakkındaki Kanuna aşağıdaki madde ek
lenmiştir : 

Ek madde — 6165 sayılı Kanun mucibince 
yaptırılmakta olan istanbul Opera binası ik
mali inşaatı ile tefriş ve tezyin işlerini toplu 
veya kısımlar halinde 2490 sayılı Kanunla ek 
ve tadillerine ve 1050 sayılı Muhasebei Umu
miye Kanununun 83 neü maddesinin (H) fık
rasına ve 135 nci maddesine tâbi olmaksızın pa
zarlıkla yaptırmaya Nafıa Vekili mezundur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi reyinize arz ediyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde 
meriyete girer. 

REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, heyeti umumiyesi üzerinde müza
kere bitmiştir. Son olarak konuşmak istiyen 
var mı ? 

Heyeti umumiyesini reyinize arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmiy enler... Kanun kabul edil
miştir. 

8. — Yüksek Denizcilik Okulu ve denizcilik 
okul ve kursları hakkındaki 4915 sayılı Kanu
nun 3 ncü maddesinin tadiline dair kanun lâyi
hası ve Münakalât ve Bütçe encümenleri maz
bataları (1/113) 

RElS — Münakalât Vekili burada mı! (Yok 
sesleri) Bir defaya mahsus olmak üzere gelecek 
inikada bırakılmıştır. 

9. — Kocaeli Mebusu Sadettin Yalım ile 
Tunceli Mebusu Arslan Bora'nm, Maarif Vekâ
letine bağlı teknik okullarında yetiştirilecek 
askerî mühendisler hakkındaki 4779 sayılı Ka-

RElS — Heyeti umumiyesi üzerinde söz isti
yen var mı ? Maddelere geçilmesini reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul 
edilmiştir. 

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı teknik okulla
rında yetiştirilecek askerî mühendisler hakkın

daki 4779 sayılı Kanuna ek Kanun 

MADDE 1. — 4779 sayılı Kanunun geçici 1 
nci maddesi mucibince ve teknik okullarındaki 
tahsil sırasında sınıfta kalmaları sebebiyle tek
rarladıkları yıllar ^kıdemlerinden düşülenler ile, 
aynı kanunun geçici 2 nci maddesi mucibince 
ve iki yıldan fazla sınıfta kalmaları sebebiyle 
tahsillerine son verilerek orduya geri gönderi
lenlerden ordudaki eşitlerine göre yükselmeleri 
iki sene geriye bırakılanların; işibu kıdemlerin
den düşme ve 'eşitlerine göre iki sene geriye 
bırakılmaları muamelesi kaldırılarak durumla
rı evvelki hale irca ve naspları tashih edilir. 

RElS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiy eni er... Kaibul edilmiştir. 

MADDE 2. — işbu nasıp tashihinden dolayı 
maaş farkı verilmez. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinde yü
rürlüğe girer. 

RElS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunu Millî Müdafaa ve 
Maarif Vekâletleri yürütür. 

RElS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

Kanun teklifinin birinci müzakeresi bitmiştir 
efendim. 

REÎS — Orta - Doğu Teknik Üniversitesi 
kanun lâyihasına oylarını kullanmıyan arkadaş
lar var mı ? Oy toplama muamelesi bitmiştir. 

(1) 266 S. Sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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10. — Ceza evleriyle mahkeme binaları inşası 

karşılığı olarak alınacak harçlar ve mahkûmlara 
ödettirilecek yiyecek bedelleri hakkındaki 2548 
sayılı Kanunun 4,ncü maddesinin değiştirilme
sine dair kanun lâyihası ve Adliye ve Bütçe en
cümenleri mazbataları (1/277) 

REİS — Alâkalı Adliye Vekili burada mı? 
Yok. Alâkalı Vekil bulunmadığına göre kanunun 
müzakeresi bir defaya mahsus olmak üzere geri 

67 nci İnikat Zabıt Ceridesinde geçen bâzı 
sözlerin tashih talebini havi varaka aşağıda
dır : 

27 . V . 1959 
T. B. M. M. Yüksek Riyasetine 

13 Mayıs 1959 Çamşamba' günü inikadın 
ikinci celsesine ait Zabıt Ceridesi tabedilerek 
dağıtılmış bulunmaktadır. 

İçtüzüğün 147 nci maddesinin harfiyen za
bıtla ilgili birinci kısmındaki hükme istinaden, 
işbu varaka ile mezkûr zabıttaki bir hatanın 
tashihini rica ederim. 

89 ncu sahifenin ikinci sütununda «Söz is
tiyorum, söz verin Reis Bey. Vereceksiniz, 
mecbursunuz, utanmazlar» dediğim yazılıdır. 
Hakikatte, «Utanmazlar» sözü tarafımdan asla 
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bırakılmıştır. 

Orta - Doğu Teknik Üniversitesi kanun lâyi
hasına (310) arkadaşımız iştirak etmiştir. (310) 
kabul, ret ve çekinser yoktur, muamele tamam
dır, lâyiha kanunlaşmıştır. 

Gündemde görüşülecek başka madde olmadı
ğından 29 Mayıs 1959 Cuma günü saat 15 te top
lanılmak üzere inikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 17,35 

*m • ı 

kullanılmış değildir. Gürültüler arasında söz
lerim anlaşılmamış ve yanlış zaptedilmiş; İçtü
züğe göre, ceza reye konmadan önce izahat 
vermek istediğim halde bu talebim de zapta 
geçmemiş ve yerine getirilmemiştir. Söylediğim 
söz şundan ibarettir : «Yetkin'e adaletsiz ceza 
verdiniz. Reye koymadınız. Allah vardır. Usul 
hakkında söz istiyorum, içtüzüğe göre söz ver
meğe mecbursunuz, Reis Bey. içtüzük tatbik 
edilmeli, usul hakkında söz istiyorum, Reis 
Bey.» 

Bu varakanın zabıt sonuna derci suretiyle 
hatanın tashihini rica eder, saygılarımı arz 
ederim. 

Sivas 
Turhan Feyzioğlu 
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TASHİHLER 

68 nci İnikat zaptının 105 nci sayfasının 1 nci sütununda bulunan Türkiye Büyük Millet Mec
lisi, Riyaseti Cumhur ve Divanı Muhasebat Reisliği 1957 yılı hesabı katileri hakkındaki Meclis 
Hesaplarının Tetkiki Encümeni mazbataları ibaresinin sonuna (*) işareti konacak ve aynı sayfanın 
sonuna da 

(*) 238 sıra sayılı matbua zaptın sonundadır, kaydı ilâve edilecektir. 

72 nci İnikat zabıt ceridesinde aşağıdaki tashihler yapılacaktır; 

Sayfa Sütun Satır Yanlış Doğru 

256 2 19 — Kanunun heyeti umumiyesini rey
lerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiy enler... Kabul edil
miştir. 

260 2 o • Altıncı sıradan... REİS — Altıncı sıradan... 
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idmanlar inşaatı hakkındaki 6237 sayılı Kanuna ek Kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kainin kabul edilmiştir.; 
Âza adedi 610 

Rey verenler : 309 
Kabul edenler : 309 

Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmİyenler : 280 
Münhal mebusluklar 21 

[Kabul edenler] 
ADIYAMAN 

Şefik 'San 
Sırrı Turanlı 
Ali Yaşar 
AFYON KARAHİSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demırer 
Orhan Kökten 
Kemal özçoban 
Osman Talu 
Necati Topcuoğlu 
Orhan Uygun 
Murad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis öztürk 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Nazifi Şerif Nabel 
İsmet Olgaç 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Burhanettin Onat 
Adnan Selekler 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 
Yaşar Yazıcı 

ARTVİN 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Eyüp Doğan 
Yaşar Gümüşe] 

AYDIN 
Fethi Batur 
Hüsamettin Coşkun 
Necati Celim 

Namık Gedik 
Nail Geveei 
Piraye Levent 
Etem Menderes 
Ekrem T orunlu 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid. Asena 
Esat Budakoğlu 
Mekki Said Esen 
Ali ileri 
Halil îmre 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Faik Ocak 
Fuat Onat 
M. Halûk Timurtaş 
Sırrı Yırc ah 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 
Şevki Hasırcı 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Sait Göker 
Ekrem Yıldız 

BOLU 
Reşat, Akşemseltinoğlu 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayı oğlu 
Mahmut Güybilmez 
İhsan Gül ez 
Kadir Kocaeli 
Nezi h T ütüne ü o ğl u 

BURDUR 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Necdet Azak 

Hüseyin Bayrı 
Müfit Er kuyumcu 
Agâh Er ozan 
Sadettin Karacabey 
Mazlum Kayalar 
Recep Kırım 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Yekta Teksel 
Nurullah ihsan Tolon 
Hilâl Ülman 

ÇANAKKALE 
Nurcddin Fuad Alp-
kartal 
Halim "Alyot 
Ahmet Hamdi Sezen 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Nahit Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
M. Kemal Biberoğlu 
Hamdi Bulgurlu 
Ali Dedekargmoğlu 
Kemal Erdem 
Yakup Gürsel 
Fevzi Hacı recepoğlu 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

*Kemâl Terzioğlu 
DENİZLİ 

Baha Akşit 
Turan Bahadır 
Ali Çobanoğlu 
I sın ail Ha dımlıoğl u 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 

Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Sezai Demiray 
Kâmil Tayşi 
Halil Turgut 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Rasih Gürkan 
Nurettin Manyas 
Sabahattin Paraoy 
Mükerrem Sarol 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Melik Fırat 
Sait Kantarel 
Hasan Numanoğlu 
Münip Özer 
Rıza Topcuoğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Mustafa Çürük 
Ha mit Dcdelek 
Hasan Polatkan 
Hicri Sezen 

GAZİANTEB 
ihsan Daî 
Bahadır Dülger 
Samih İnal 
Süleyman Kuran el 
Ali Ocak 
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Cevdet San 
Ali Şahin 
Balâhattin Ünlü 

GÎRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali 'Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Mustafa Hemiş 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

ÎÇEL 
Rüştü Çetin 
Mehmet Dölek 
Hüseyin Fırat 
ibrahim Gürgen 
Yakup Karabulut 
Refik Koraltan 
Hidayet Sinanoğlu 
Niyazi Soydan 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Ali Lâtifaoğlu 
Hamdi Ongun 
Tevfik Tığlı 

İSTANBUL 
tsak Altabev 
Arslan Nihad Bekdik 
Muhlis Erdener 
Selim Erengil 
Hüsamettin Giray 
Ayşe Günel 
Rüştü Güneri 
Aleksandros Hacopulos 
Ali Harputlu 
Hadi Hüsman 
Enver Kaya 
Mucip Kemalyeri 
Nizamettin Kırşan 
Adnan Menderes 
Nihat Halûk Pepeyi 
ibrahim Sevel 
Zakar Tarver 
Necla Tekinel 
Nazlı Tlabar 
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Fahrettin Ulaş 
Hristaki Yoannidis 

İZMİR 
Danyal Akbel 
Selâhattin Akçiçek 
Abdullah Aker 
Perihan Arıburun 
Enver Dündar Başar 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Necdet Davran 
Sadık Giz 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Rauf Onursal 
Nuriye Pınar 
Kemal Serdaroğlu 
ilhan Sipahioğlu 
Fevzi Uçan er 
Behçet Uz 
Ahmet Ünal 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Şükrü Esen 
Ali Gözlük 
Münif Islâmoğlu 
Hadi Tan 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Ömer Başeğmez 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 
Fahri Köşkeroğlu 
Hakkı Kurmel 
Durdu Turan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Ali Ceylân 
Avni Sakman 

KOCAELİ 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 
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KONYA 

A. Fahri Ağaoğlu 
Ishak Avni Akdağ 
Mustafa Bağrıaçık 
Osman Bibioğlu 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
Ali Saim Kaymak 
Hulki Âmil Keymen 
Ahmet Koyuncu 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 
Halil özyörük 
Mustafa Runyun 
Sabahattin Sayın 
Sami Soylu 
Nafiz Tahralı 

KÜTAHYA 
ibrahim Germeyanoğlu 
Ahmet ihsan Gürsoy 
irfan Haznedar 
Kemal özer 
Muhittin Özkefeli 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Sezai Akdağ 
Atıf Akın 
Selim Akis 
Nebil Sadi Altuğ 
Semi Ergin 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Cevdet özgirgin 
Cemil Şener 
thsan Yalkm 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Burhan Belge 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Turgut Topaloğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 

Şefik Çağlayan 
Giyasettin Emre 

NEVŞEHİR 
Necmeddin önder 
Hasan Hayati Ülkün 
Münib Ilayri Ürgüblü 

NİĞDE 
Medeni Berk 

RİZE 
Hüseyin Agun 
izzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgil 
Muzaffer önal 

SAKARYA 
Nüzhet Akın 
Tacettin Barış 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Baha Hun 
Nusret Kirişcioğlu 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Salim Çonoğlu 
Necmettin Doğuyıldızı 
Abdullah Eker 
Ömer Güriş 
Tevfik ileri 
Abdullah Keleşoğlu 
Asaf Saraçoğlu 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Nüzhet Ulusoy 

SIÎRD 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 

SINOB 
Nusret Kuruoğlu 
Ömer özen 
Hamdi Özkan 
Mahmut Pınar 
Muharrem Tansel 
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TEKİRDAĞ 

Nurettin Aknoz 
Zeki Erataman 
Hasan Gürkan 

TOKAD 
Keramettin Gençler 

ADANA 
Nevzat Arman 
Suphi Baykanı 
Kâzım Bozdoğan 
Hamza Eroğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Saim Karaömerlioğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Ali Menteşoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Hamdi öner 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Kemal Satır 
Rıza Tekeli 
Turgut Yeğenağa 

ADIYAMAN 
Sait Ağar 
Gani Gürsoy 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Öztürk (I.) 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Şeref Saraçoğlu 
Celâl Yardımcı 
Selim Yatağan 

AMASYA 
Hâmit Koray 
Hüseyin özbay 

ANKARA 
Muammer Akpmar 
ismail Rüştü Aksal 
Osman Alişiroğlu 
Hüseyin Balık 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Fuat Börekçi 
Mehmet Ali Ceritoğlıı 
Nuri Ciritoğlu 

TRABZON 
O. Nuri Lermioğlu 
İsmail Şener 

YOZGAD 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Sefer Eronat 

ö. Lûtfi Erzurum! uoğlu 
Numan Kurban 
Fuat Nizamoğlu 
Nazım Tanıl 

ZONGULDAK 
Abdullah Akın 
Sebati Ataman 

[Beye iştirak etmiyenler] 
Recep Dengin 
Avni Doğan 
Bülent Eeevit 
Übeyde Elli 
Halil Sezai Erkut 
ibrahim Imirzalıoğlu 
ismail inan 
ibrahim Saffet Oırrny 
llyas Seçkin 
Selim Soley 
Hasan Tez 
Ahmet Üstün 
Mustafa Yeşil 

ANTALYA 
Mehmet Ak 
Sadık Erdem 
Attilâ Konuk 

AYDIN 
Nihat lyriboz 

BALIKESİR 
Muzaffer Emiroğlu 
Müeteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
Ertuğrul Çolak 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğiu 

BİTLİS 
Nıısrettin Barut 
Rifat Bingöl 
Selâhattin inan 

BOLU 
Servet Bilir 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Osman Eroğlu 
Âlim Sipahi 

BURSA 
Salâhaddin Karacağı I 

Kenan Yılmaz 
ÇANAKKALE 

Emin Kalafat (1.) 
Fatin Rüştü Zorlu (V) 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Ferhan Arkan 
A. Kemal Barlas 
Naşit Fırat 
Kâmil Tabak 
Ethem Yalçmalp 

DİYARBAKIR 
Tahsin Cahit Çubukçu 
Nuri Onur 
Hâmid Zülfü Tigrel 
Hüseyin Ülkü (I.) 

EDİRNE 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELÂZIĞ 
Mustafa Altmdoğan 
Celâl Dora 
Fahri Karakaya 
Hürrem Müftügil 
Nâzım öztürk 
İsmail Hakkı Talay 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Nusret Safa Coşkun 
Cemal Işık 
Âdil Sağıroğlu 
Hüseyin Şahin 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Mehmet Eyüboğlu 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 

ESKİŞEHİR 
Halil Akkurt 
Abidin Potuoğlu 

Cemal Zühtü Aysan 
Suat Başol 
Ali Kaya 
Tahir Öktem 
Necati Tanyolaç 
Hulusi Timur 
Hüseyin Ulus 

GAZlANTEB 
Ekrem Cenani 

GİRESUN 
Sadık Altınean 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Necmettin Coşar 
Sabahattin Kadirbey-
oğlu 
Avni Karaman 
Hüsrev Polat 
Nihat Sargınalp 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
thsan Ada 
Ahsen Aral 
Rifat Bahadır 
izzettin Çilli (I.) 
Ali Şelhum Devrim 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Hasan İkiz 
inayet Mursaloğlu 
Ömer Fevzi Reşa 

İÇEL 
Sami Göknar 

İSTANBUL 
Nazmi Ataç 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
(D 
Sedat Çetintaş 
Mehmet Gürpınar 
M. Faruk Gürtunca (1.) 
Lûtfi Kırdar (V.) 
Mithat Perin (I.) 
Celâl Ramazanoğlu 
Yusuf Salman 
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Mıgırdıç Şellefyan 
Nuri Yamut 
Tahsin Yazıcı 
Necmi Nuri Yücel 
Mahmut Yüksel 

IZMÎR 
Sebati Acun 
Selim Ragıp Emeç (î.) 
Ekmel Kavur (I.) 
Vamık Tayşi 

KARS 
Fevzi Aktaş 
S i m Atalay 
Şemsettin Ataman 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
Rasim ilker 
Behram öcal 
ibrahim Us 
Osman Yeltekin 
Ali Yeniaras 

KAYSERİ 
Ebubekir Develioğlu 
Servet Hacıpaşaoğlu 
Osman Kavuncu 
ibrahim Kirazoğlu (Rs 
V.) 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Dündar Tekand 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Osman Canatan 
Hayri Çopuroğlu 
Fazıl Yalçın 

KOCAELİ 
Ömer Cebeci 
Dursun Erol 

KONYA 
Hamdi Ragıp Atademir 
Ömer Şeker 

KÜTAHYA 
Mehmet Diler 
S. Sururi Nasuhoğlu 
Emin Topaler 
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MALATYA 

Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Sürenkök 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Hikmet Bayur (1.) 
Orhan Ocakoğhı 

MARAŞ 
Kemal Aksüyek 
Kemali Bayazıt 
Nusret Durakbaşa 
Hasan Fehmi Evliya 
Halil Gürün 
Hilmi Soydan 
Emin Soysal 
Mehmet Şişman 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Mehmet Kâmil Boran 
Vahap Dizdaroğlu 
Şevket Dursun 
Halim Kermooğlu 
Hasan Reşit Tankut 
Selim Telliağaoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Sadi Pekin 

MUŞ 
Zeki Dede 

NEVŞEHİR 
Zihni Uner 

NİĞDE 
Asım Eren 
Rifat~Gürsoy 
Ali Gürün 
İsmail Güven 
Vedat Mengi 
Şefik Refik Soyer 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Münir Ekşi 
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Ferda Güley 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 
Arif Hikmet Onat 
Kahraman Sağra 
Muammer Tekin 
Atıf Topaloğlu 
Hüsrev Yürür 

RİZE 
Mehmet Fahri Mete 

SAKARYA 
Hamdi Başak 
Rif at Kadızade 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Fikri Şen 

SîtRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 
Fikri Şendur 

SİVAS 
Halim Ateşalp 
Rahmi Çeltekli 
Nüzhet Çubukçu 
Hasan Değer 
Turhan Feyzioğlu 
Necati llter 
Edip. İmer 
Ahmet Kangal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Yalçın Kocabay 
Şinasi Moran 
Cemil özcan 
Süleyman özsever 
Nazmi Yaraş 
Ahmet Yılmaz 

TEKİRDAĞ 
Ali Çakır 
İsmail özdoyuran 
Ahmet. Paker 

TOKAD 
Faruk Ayanoğlu 
Sıtkı Eken 
Ahmet Ispirli 
Şahap Kitapçı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

Rıza Ulusoy 
Dâniş Yurdakul 

TRABZON 
Halûk Çulha 
Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu (Rs. 
V.) (1.) 
Fikri Karanis 
Selâhattin Karayavuz 
Hasan Polat 
Salih Zeki Ramoğlu 
Pertev Sanaç 
M. Reşit Tarakçıoğlu 

Osman Turan 

TUNCELİ 
Hızır Aydın 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
M. Yaşar Alhas 
Aziz Gökkan 
1. Etem Karakapıcı 
E. Mahmut Karakurt 
Abdullah Köksel 
Abdurrahman Odabaşı 
Ömer Yüksel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Adnan Çalıkoğlu 
Rıza Salıcı 
Avni Ural 

VAN 
Abdülvahap Altmkay-
nak (I*) 
Te^vfik Doğuışıker 
Sait Erdinç, 
Ferid Melen 

YOZGAD 
Atıf Benderlioğlu 

ZONGULDAK 
Necati Diken 
Mustafa Saraç 
Avni Yurdabayrak 
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î : 73 27.5/1959 C : 1 

[Münhal mebusluklar] 
Ankara 

Artvin 

Aydın 

Bursa 

0 
1 

1 

1 

Edime 
Eskişehir 

î.stanbul 

Kastamonu 

1 

1 

2 

.1 

Kırklareli 

Kocaeli 

Konya 

Muğla 

1 
i 

1 

1 

Sinob 
Van 
Yozgad 

1 
\ 
1 

2! 
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î : 73 27.5 .1959 C : 1 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesi Kanununa verilen reylerin 

ADIYAMAN 
Gani Gürsoy 
Şefik San 
Sırrı Turanlı 
Ali Yaşar 
AFYON KARAHlSAR 
Rıza Çerçel 
Orhan Kökten 
Kemal Özçoban 
Osman Talu 
Necati Topcuoğlu 
Orhan Uygun 
Murad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis öztürk 
Şeref Saraçoğlu 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
Nazifi Şerif Nabel 
îsmet Olgaç 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 
Adnan Selekler 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 
Yaşar Yazıcı 

ARTVtN 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Eyüp Doğan 
Yaşar Gümüşel 

neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Âza adedi 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhal mebusluklar 

610 
310 
310 

0 
0 

279 
21 

[Kabul edenler] 
AYDIN 

Fethi Batur 
Hüsamettin Coşkun 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Nihat lyriboz 
Piraye Levent 
Etem Menderes 
Ekrem Torunlu 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Aserıa 
Esat Budakoğlu 
Mekki Said Esen 
Halil îmre 
Arii Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Faik Ocak 
Fuat Onat 
M. Halûk Timurtaş 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BtLECÎK 
Mehmet Erdem 
Şevki Hasırcı 
Yümnü Üresin 

BÎNGÖÎL 
Ekrem Yıldız 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 

1 Mahmut Güçbilmez 
thsan Gülez 
Kadir Kocaeli 

i Nezih Tütüncüoğlu 

BURDUR 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Necdet Azak 
Hüseyin Bayrı 
Müfit Erkuyumcu 
Agâh E rozan 
Sadettin Karacabey 
Mazlum Kayalar 
Recep Kırım 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Yekta Teksel 
Nurullah ihsan Tolon 
Hilâl Ülman 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Ahmet Hamdi Sezen 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 

ÇORUM 
Sedat Baran 
M. Kemal Biberoğlu 
Hamdi Bulgurlu 
Ali Dedekargmoğlu 
Kemal Erdem 
Yakup Gürsel 
Fevzi Hacırecepoğlu 
Cevat Köstekçi 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Turan Bahadır 
Ali Çobanoğlu 
îsmail Hadımhoğlu 
Ali Rıza Karaca 

Mehmet Karasan 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Tahsin Caftit Çubukçu 
Sezai Demiray 
Kâmil Tayşi 
Halil Turgut 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Nurettin Manyas 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Sabahattin Parsoy 
Mükerrem Sarol 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Mehmet Eyüboğlu 
Melik Fırat 
Sait Kantarel 
Hasan Numanoğlu 
Münip özer 
Rıza Topcuoğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Halil Akkurt 
Mustafa Çürük 
Hamit Dcdelek 
Hasan Polatkan 
Hicri Sezen 

GAZIANTEB 
Ekrem Cenanı 
İhsan Daî 
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Bahadır Dülger 
Samih İnal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Nedim ökmen 
Cevdet San 
Ali Şahin 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Mustafa Hemiş 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Mehmet Dölek 
Hüseyin Fırat 
ibrahim Gürgen 
Yakup Karabulut 
Refik Koraltan 
Hidayet Sinanoğlu 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Ali Lâtifaoğlu 
Hamdi Ongun 
Tevfik Tığlı 

İSTANBUL 
îsak Aîtabev 
Arslan Nihad Bekdik 
Sedat Çetintaş 
Muhlis Brdener 
Selim Erengil 
Hüsamettin Giray 
Ayşe Günel 
Aleksandros Hacopulos 
Ali Harputlu 
Hadi Hüsman 
Enver Kaya 
Mucip Kemalyeri 
Nizamettin Kırşan 
Adnan Menderes 
İbrahim Sevel 
Zakar Tarver 
Necla Tekinel 
Nazlı Tlabar 
Fahrettin Ulaş 

î : 73 27. 
Tahsin Yazıcı 
Hristaki Yoannidis 
Necmi Nuri Yücel 

İZMİR 
Sebati Acun 
Danyal Akbel 
Abdullah Aker 
Perihan Arıburun 
Enver Dündar Başar 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Necdet Davran 
Sadık Giz 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Nuriye Pınar 
İlhan Sipahioğlu 
Fevzi Uçaner 
Behçet Uz 
Ahmet Ünal 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Şükrü Esen 
Ali Gözlük 
Münif Islâmoğlu 
Hadi Tan 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Ömer Başeğmez 
Ebubekir Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 
Fahri Köşkeroğlu 
Hakkı Kurmel 

KIRKLARELİ 
Mehmet Ali Ceylân 
Avni Sakman 

KOCAELİ 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Ishak Avni Akdağ 
Mustafa Bağrıaçık 
Remzi Birand 

5.1959 C : 1 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
Ali Saim Kaymak 
Hulki Âmil Keymen 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 
Halil Özyörük 
Mustafa Runyuıı 
Sabahattin Sayın 
Sami Soylu 
Ömer Şeker 

KÜTAHYA 
Ahmet İhsan Gürsoy 
İrfan Haznedar 
Kemal özer 
Muhittin Özkefeli 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Sezai Akdağ 
Atıf Akın 
Selim Akis 
Nebil Sadi Altuğ 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurban oğlu 
Sndi Mıhçıoğlu 
Cevdet özgirgin 
Cemil Şener 
İhsan Yal km 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Burhan Belge 
Zeyyat Mandal inci 
Nuri özsan 
Turgut Topal oğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 
Giyasettin Emre 

NEVŞEHİR 
Necmeddin önder 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Üner 
Münib Hayri Ürgüblü 

NİĞDE 
Medeni Berk 

RİZE 
Hüseyin Agun 
İzzet Akçal 

Osman Kavrakoğlu 
Muzaffer önal 

SAKARYA 
Nüzhet Akın 
Tacettin Barış 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Baha Hun 
Nusret Kirişcioğlu 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Salim Çonoğlu 
Necmettin Doğuyıldızı 
Abdullah Eker 
Ömer Güriş 
Tevfik İleri 
Abdullah Keleşoğlu 
A saf Saraçoğlu 
Fikıi Şen 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Nüzhet Ulusoy 

SURD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 

SINOB 
Nusret Kuruoğlu 
Ömer özen 
Hamdi Özkan 
Mahmut Pınar 
Muharrem Tansel 

TEKİRDAĞ 
Nurettin Aknoz 
Zeki Erataman 
Hasan Gürkan 

TOKAD 
Keramettin Gençler 

TRABZON 
Selâhattin Karayavuz 
O. Nuri Lermioğlu 
Pertev Sanaç 
İsmail Şener 

YOZGAD 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
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t : 73 27.5.1950 C : 1 
Fuat Nizamoğlıı I Sebati Ataman I Tahir Öktem 
Nazım Tanıl Cemal Zühtü Aysan Necati Tanyolaç 

ZONGULDAK Suat Başol Hulusi Timur 
Abdullah Akın | Ali Kaya | Hüseyin Ulus 

[Reye iştirak etmiyenler] 

Atıf Benderİioğlu 
Sefer Eronat 
ö. Lûtfi Erzurumluoğlu 
Numan Kurban 

ADANA 
Nevzat Arman 
Suphi Baykam 
Kâzım Bozdoğan 
Hamza Eroğlu 
Mehmet Geçioğlıı 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Saim Karaömerlioğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Ali Menteşoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Hamdi öner 
Kemal Sarıibrahimoğlıı 
Kemal Satır 
Rıza Tekeli 
Turgut Yeğsnağa 

ADIYAMAN 
Sait Ağar 
AFYON KARAHISAR 
Arif Demireı* (I.) 
Mustafa öztürk (İ.) 

AÛRI 
Kasım Küfrevi 
Selim Yatağan 

AMASYA 
Hüseyin özbay 

ANKARA 
Muammer Akpınar 
ismail Rüştü Aksal 
Osman Alifiroğlu 
Hüseyin Balık 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Fuat Börekçi 
Mehmet Ali Ceritoğlu 
Nuri Ciritoğlu 
Recep Dengin 
Avni Doğaa 
Bülent Ecevit 

Übeyde Elli 
Halil Sezai Erkut 
İbrahim tmirzalıoğlu 
İsmail İnan 
İbrahim Saffet Om ay 
llyas Seçkin 
Selim 'Soley 
Hasan Tez 
Ahmet Üstün 
Mustafa Yejil 

ANTALYA 
Mehmet Ak 
Sadık Erdem 

BALIKESİR 
Muzaffer Emiroğlu 
Ali İleri 
Müeteba Iştın 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
Eftuğrul Çolak 

BİNGÖL 
Sait Göker 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Rifat Bingöl 
Selâhattin İnan 

BOLÜ 
Servet Bilir 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Osman Eroğlu 
Âlim Sipahi 

BURSA 
Salâlıaddin Karacagil 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Halim Alyot 
Emin Kalafat (I.) 
Nahit Ural 

Fatin Rüştü Zorlu 
ÇANKIRI 

Dursun Akçaoğlu 
Ferhan Arkan 
A. Kemal Barlas 
Na§it Fırat 
Kâmil Tabak 
Ethem Yalçınalp 

ÇORUM 
Hüseyin Ortakeıoğlu 

DİYARBAKIR 
Nuri Onur 
Hâmid Zülfü Tigrel 
Hüseyin Ülkü (I.) 

EDİRNE 
Raf ih Gürkan 

ELAZIĞ 
Mustafa Altmdoğan 
Celâl Dora 
Fahri Karakaya 
Hürrem Müftigil 
Nâzım öztürk 
ismail Hakkı Talay 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Nusret Safa Coşkun 
Cemal Işık 
Âdil Sağıroğlu 
Hüseyin Şahin 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Abidin Potuoğlu 

GİRESUN 
Sadık Altmcan 

OÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Necmettin Coşar 

Sabahattin Kadirbeyoglu 
Avni Karaman 
Hüsrev Polat 
Nihat Sargınalp 

HAKKARİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
İhsan Ada 
Ahsen Aral 
Rifat Bahadır 
izzettin Çilli (1.) 
Ali Şelhum Devrim 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Hasan İkiz 
inayet Mursaloğlu 
Ömer Fevzi Reşa 

İÇEL 
Sami Göknar 
Niyazi Soydan 

İSTANBUL 
Nazmi Ataç 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çarnlıbel 
(ÎO 
Rüştü Güneri 
Mehmet Gürpınar 
M. Faruk Gürtunea (I.) 
Lfttfi Kırdar (V.) 
Nihat Halûk Pepeyi 
Mithat Perin (I.) 
Celâl Ramazanoğlu 
Yusuf Salman 
Mıgırdıç Şellefyan 
Nuri Yamut 
Mahmut Yüksel 

- 383 — 



ÎZMÎR 
Selâhattin Akçiçek 
Selim Ragıp Emeç (İ.) 
Ekmel Kavur (I.) 
Rauf Onursal 
Kemal Serdaroğlu 
Vamık Tayşi 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Şemsettin Atam n 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
Rasim İlker 
Behram öcal 
ibrahim Us 
Osman Yeltekin 
Ali Yeniaras 

KAYSERİ 
Servet Hacıpaşaoğlu 
Osman Kavuncu 
İbrahim Kirazoğlu 
(Rs. V.) 
Durdu Turan 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Dündar Tekand 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Osman Böltikbaşı 
Osman Canatan 
Hayri Çopuroğlu 
Fazıl Yalçın 

KOCAELİ 
Ömer Cebeci 
Dursun Erol 

KONYA 
A. Fahri Ağaoğlu 
Hamdi Ragıp Atademir 
Osman Bibioğlu 
Ahmet Koyuncu 
Nafiz Tahralı 

KÜTAHYA 
Mehmet Diler 

İ : 73 â7.5 
İbrahim Genneyanoğlu 
S. Sururi Nasuhoğlu 
Emin Topaler 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil SürenkÖk 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Hikmet Bayur (1.) 
Semi Ergin 
Orhan Oeakoğlu 

MARAŞ 
Kemal Aksüyek 
Kemali Bayazit 
Nusret Durakbaşa 
Hasan Fehmi Evliya 
Halil Gürün 
Hilmi Soydan 
Emin Soysal 
Mehmet Şişman 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Mehmet Kâmil Boran 
Vahap Dizdaroğlu 
Şevket Dursun 
Halim Kermooğlu 
Hasan Reşit Tankut 
Selim Telliağaoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Sadi Pekin 

MUŞ 
J&eki Dede 

NİĞDE 
Asım Eren 
Rifat Gürsoy 
Ali Gürün 
İsmail Güven 
Vedat Mengi 
Şefik Refik Soyer 

ORDU 
Eşref Ayhan 

1959 Ö : 1 
Münir Ekşi 
Ferda Güley 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 
Arif Hikmet Onat 
Kahraman Sağra 
Muammer Tekin 
Atıf Topaloğlu 
Hüsrev Yürür 

RİZE 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAKARYA 
Hamdi Başak 
Rifat Kadızade 

SAMSUN 
Naci Berkman 

SİİRD 
Suat Bedük 
Veysi Oran 
Fikri Şendur 

SİVAS 
Hali in Ateşalp 
Rahmi Çeltekli 
Nüzhet Çubukçu 
Hasan Değer 
Turhan Feyzi oğlu 
Necati llter 
Edip İmer 
Ahmet Kangal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Yalçın Kocabay 
Şinasi Moran 
Cemil özcan 
Süleyman özsever 
Nazmi Yaraş 
Ahmet Yılmaz 

TEKİRDAĞ 
Ali Çakır 
İsmail özdoyuran 
Ahmet Paker 

TOKAD 
Faruk Ayanoğlu 
Sıtkı Eken 
Ahmet Ispirli 
Şahap Kitapçı 
Mustafa Lâtifoğlu 

Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Rıza Ulusoy 
Dâniş Yurdakul 

TRABZON 
Halûk Çulha 
Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu (Rs. 
V.) (î.) 
Fikri Karanis 
Hasan Polat 
Salih Zeki Ramoğlu 
M. Reşit Tarakcıoğlu 
(D 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Hızır Aydın 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan < 
Atalay Akan 
M. Yaşar Alhas 
Aziz Gökkan 
1. Etem Karakapıcı 
E. Mahmut Karakurt 
Abdullah Köksel 
Abdurrahman Odabaşı 
Ömer Yüksel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Adnan Çalıkoğlu 
Rıza Salıcı 
Avni Ural 

VAN 
Abdülvahap Altınkay-
nak (1.) 
Tevfik Doğuışıker 
Sait Erdinç 
Feri d Melen 

ZONGULDAK 
Necati Diken 
Mustafa Saraç 
Avni Yurdabayrak 
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İ : 73 27.5.1959 Ö : İ 

[Münhal mebusluklar] 
Ankara 
Artvin 
Aydın 
Bursa 

6 
İ 

1 
1 

Edirne 
Eskişehir 
İstanbul 
Kastamonu 

1 
1 
2 
1 

Kırklareli 
Kocaeli 
Konya 
Muğla 

1 
1 
1 
1 

Sinob 
Van 
Yozgad 

i 
1 
1 
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Devre : XI 
îçtima: 2 S. S A Y I S I : 

Limanlar inşaatı hakkındaki 6237 sayılı Kanuna ek kanun lâyi
hası ve Nafıa ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/216) 

18 . Yi . 1958 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Nafıa Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi tcra Vekilleri Heyetince 9 . VI . 1958 
tarihinde kararlaştırılan Limanlar inşaatı hakkında 6237 sayılı Kanuna ek kanun lâyihasının, 
esbabı mucibesi ile birlikte, sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MIUCÎŞE. 

6237 sayılı Kanunla yapılacak iş ve hizmetler için yıllık ödeme miktarı 30 milyon lirayı 
aşmamak üzere 300 milyon liraya kadar gelecek yıllara geçici taahhütlere girişmeye ve faizleriy
le birlikte bu meblâğın % 50 sini geçmemek üzere bono çıkarmaya yetki verilmiştir. 

Bu yetkiye dayanılarak 1954 yılı başından itibaren 5414 sayılı Kanunla başlanmış mev
zulara devam edilerek ikmal edilmiş; yeniden pek çok liman, iskele ve barınaklar ele alınmış, 
bunlar için muktazi etüdlere geniş ölçüde devam edilmiş ve 195$ den itibaren de yeniden bir
çok mevzuların ele alınması kararlaştırılmıştır. 

6237 sayılı Kanun, Miletlerarası Banka kreddisinden de faydalanmak suretiyle ele alınan 
(5) ana liman ile hususi kredi ile yaptırılmakta olan Mersin limanı dışında kalan bilûmum 
liman ve kıyı tesislerini şümulü içine almakta olup, yapılan hesaplara göre ele alınmış, alın
makta ve alınacak işlerin bedelleri tutarlarının bugünkü tahminlerimize göre (500) milyon li
raya varacağı anlaşılmıştır. 

Bu kanun şümulü içindeki mevzuların muayyen bir zaman zarfında tamamlanarak hizmete 
sokulabilmelerinin memleket ekonomisine yapacağı hizmet aşikârdır. Memleketimizin geniş 
ölçüdeki kalkınma hareketlerinin bütçemize tahmil eylediği ağır malî fedakârlıklar da göz 
önünde tutularak bu programın tahakkuku için yıllık ödeme miktarının (5.0) milyon liraya çı
karılması zaruri görülmüştür. 

Mevcut kanunun birinci maddesi yıllık tahsis miktarını 30 milyon lira olarak tahdideylediği 
cihetle bu tahsis miktarı artırılmadığı takdirde ancak devam etmekte olan mevzularla iktifa edi
lerek 1958 yılı içinde dahi ele alınması programlanan işleri taahhüde bağlamak mümkün ola-
mıyacaktır. 

Bu yetki miktarının artırılması ve (50) milyon liraya çıkarılması hususu kanunlaştıktan son
radır ki, 1959 yılından itibaren yeni bir programın tatbikine geçilebilecektir. 

6237 sayılı Kanunun 1 nci maddesinden lüzumlu yerlerde kıyı tahkimatının ele alınabileceği 
mânası istidlal edilebilmekte ise de madde de bu hususta kâfi sarahat olmadığından lüzum ve zara-
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ret duyulan hallerde kıyı müdafaa imalâtın] ve bundan başka gemi inşaiye limanlarımızın programa 
ithali mümkün olamamaktadır. 

6237 sayılı Kanunla emaneten yapılması icabeden işler için vekâlete bir yetki verilmemiş bulun
maktadır. Liman sahasındaki batıkların çnkarılması, umumiyetle ve bilhassa tamirat, bakım, tarama 
ve imlâ, hedim ve temizleme ile makina ve vasıtaların montaj, demontaj, tamir ve nakil işlerin i a 
emaneten yapılmasını teminen bu ek kanun lâyihasına 2 ve 3 ncü maddeler dereedilmiştir. 

Nafıa Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Nafıa Encümeni 
Esas No. 1/216 
Karar No. 10 

6 . 1 . 1959 

Yüksek Reisliğe 

Limanlar inşaatı hakkındaki 6237 sayılı Ka
nuna ek kanun lâyihası, encümenimizde Hükü
met temsilcilerinin de iştirakiyle tetkik ve müza
kere edildi; 

Bundan önce 6237 sayılı Kanunla yapılacak 
iş ve hizmetler için yıllık ödeme miktarı 30 mil
yon lirayı aşmamak üzere 300 milyon liraya ka
dar gelecek yıllara geçici taahhütlere girişmeye 
ve faizleriyle birlikte bu meblâğın % 50 sini geç
memek üzere bono çıkarmaya yetki verilmiş idi. 
Bu yetkiye dayanılarak 1954 yılı başından beri 
5414 sayılı Kanunla başlanmış ve mevzulara de
vam edilerek ikmâl edilmiş, yeniden ele alman 
liman, iskele ve barınakların proje, ve etüdleri 
yapılmış halen de birçoklarının etüdleri yapıl
makta olduğu öğrenilmiştir. Ayrıca 6237 sayı
lı Kanun, Milletlerarası Banka Kredilerinden 
de faydalanılarak ele alman beş ana limanla, 
hususi krediyle yaptırılan Mersin Limanı hariç 
diğer işlerin bedellerinin 500 milyon liraya baliğ 
olacağı anlaşılmıştır. 

Bu kanun şümulü içindeki muayyen mevzu
ların belirli müddet zarfında ikmâl edilerek mem
leket hizmetine girebilmesi, kalkınma hareket
lerinin bir an önce tahakkuku için şart olduğu
nu encümenimiz gözönünde bulundurarak 1 nci 
maddedeki yılık ödeme miktarının 30 milyon li
radan 50 milyon liraya çıkarılması iktisadi ve 
para kıymeti bakımından mahzurlu görülmüş fa
kat başlanmış işlerin bitmesini temin için 300 
milyon liranın 500 milyon liraya çıkarılması za
ruri görülmüştür. Aynı mülâha)za ile bono ihraç 

salâhiyeti 'de (200) milyon yerine (150) milyon 
liranın (kâfi geleceği salahiyetli Hülkümet tem
silcisinin izahatından anlaşılmış olduğundan 
1 nci madde bu tadilleriyl'e birlilkjte ıkahul edil
miştir. 

2 nci maddedeki ıgemi yapım tâbirine daha 
vuzuh vermek bakımından (Greımi yapım limanı) 
şeklinde değiştirilerek ni'adde hu tadille birlikte 
kabul edilmiştir. 

3 ncü maddede emaneten yapılması derpiş 
edilen işler meyanmda bulunan inşaatın şümullü 
bir mâna ifade etmesi Ibakımından /mahzurlu gö
rülerek maddenin (h) fıikrası âzami (500) bin 
liraya 'kadar inşaat işleri şeklinde tadili uygun 
görülmüş ve 'kanun lâyihasının diğer 4 ncü ve 
5 nci maddeleri aynen ve ittifakla kabul: edil
miştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 
buyurulmaik üzere Yüfeefe Riyasete arz olunur. 

Nafıa Encümeni Reisi 
Gazianteb 

S. Kuranel 

Kâtip 
Bilecik 

M. Erdem 
Denizli 

O. Ongan 
Kayseri 
D. Turan 
Samsun 

N. Berkynan 

M. M. 
Afy^on K. 
O. Uygun 

• 
Arfftvin 

M. Bumin 
Güımüşane 

N. Sargtnalp 
Konya 

O. Bibioğlu 
Urfa 

ö. Yüksel 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. : 1/216 
Karar No. : 89 

30 . V . 1959 

Yüksek Reisliğe 

Limanlar inşaatı hakkındaki 6237 sayılı 
Kanuna ek olarak Nafıa Vekâletince hazırla
nan ve Yüksek Meclise arzı İcra Vekilleri He
yetince kararlaştırılıp Başvekâletin 18.VI.1958 
tarihli ve 71-745/2022 sayılı tezkeresiyle gön
derilen kanun lâyihası Nafıa Encümeni maz-
batasiyle birlikte encümenimize havale edilmiş 
olmakla Maliye ve Nafıa Vekâletleri mümes
silleri hazır oldukları halde tetkik ve müzake
re edildi. 

Kanun lâyihası, gerekçesinde yazılı mucip 
sebeplere istinaden 6237 sayılı Kanunun birin
ci maddesiyle verilen 300 milyonluk sâri taah
hüt yetkisinin 500 milyon liraya ve yıllık te
diye miktarının da 30 milyon liradan 50 mil
yon liraya ve bono ihracı salâhiyetinin de faiz
leriyle birlikte 200 milyon liraya çıkarılmasını 
temin maksadiyle izhar ve sevk edilmiş bulun
maktadır. 

Lâyihayı bidayeten tetkik eden Nafıa En
cümeni sâri taahhüt salâhiyetinin 500 milyon 
liraya çıkarılması hakkındaki hükmü kabul 
etmiş ve fakat yıllık ödeme miktarı ile bono 
ihracına dair olan miktarların tezyidine müta-
allik hükümleri iktisadi ve para kıymeti bakı
mından mahzurlu telâkki ederek kabule şayan 
görmediğini mazbatasına dercetmiştir. 

Lâyiha üzerinde encümenimizde cereyan 
eden müzakerelerde Hükümet mümessilinin 
verdiği mütemmim izahata nazaran gerek in
şası hitam bulan limanların teçhizatının ikma
li ve gerek inşasına başlanmış olanların tamam
lanması ve ehemmiyet arz eden bâzı liman, is
kele ve barınakların yeniden inşası için halen 
sâri taahlhüt yetkisinin 500 milyon liraya iblâ
ğı zaruretinde bulunduğu anlaşılmış ve lâyi
hanın sevkını mucip sebepler yerinde görüle
rek Nafıa Encümeninin tâdilen kabul etmiş ol
duğu metin üzerinden maddelerin görüşülme
sine geçilmiş ve birinci madde yıllık ödeme 
miktarı Hükümetin teklifi veçhile 50 milyon 
lira olarak tadilen ve madde metni redal;*iyon 

bakımından değiştirilmek suretiyle kabıü edil
miştir. 

İkinci madde, metinde (Gemi yapım limanı) 
olarak yer almış olan ibarenin (Gemi yapım li
manı etüt ve projesi) olarak değiştirilmesi su
retiyle, üçüncü madde, (d) fıkrasının (vekâle
te ait inşa) ibaresinden sonra mevcut virgül 
kaldırılmak suretiyle ve mütaakıp maddeler 
Hükümetin teklifi veçhile aynen kabui edil
miştir. 

Kanun lâyihası, Umumi Heyetin tasvibine 
arz edilmek üzere, Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reisvekili 
Muğla 

N. özsan 
Ankara 

t. Seçkin 
Tmzada bulunamadı 

Mazbata M. 
izmir 

B. Bilgin 
Afyon K. 

M. Â. Ülgen 
Artvin 

H. Çeltikçioğlu 

Artvin Çorum Çorum 
Y. Gümüşel H. Bulgurlu Y. Gürsel 

Diyarbakır Elâzığ 
ff. Turgut H. Müftügil 

tmzada bulunamadı 
Gazianteb İsparta istanbul 
E. Cenanı T. Tığlı M. Erdener 
istanbul istanbul izmir 

N. Ktrşan N. N. Yücel D. Akbel 
Kastamonu Konya Kütahya 

M. îslâmoğlu M. Bağrtaçık S. 8. Nasuhoğlu 
Nevşehir Niğde 

N. önder R. Gürsoy 
tmzada bulunamadı 

Ordu Rize 
A. H. Onat / . Akçal 

İmzada bulunamadı 
Rize Siird Siird 

M. Önal B. Erden M. D. Süalp 
Sinob Trabzon Yozgad 

Ö. özen î. Şener T. Alpay 
Zonguldak 
ff. Timur 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Limanlar inşaatı hakkında 
6237 sayılı Kanuna ek kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — Limanlar inşa
atı hakkındaki 6237 sayılı Ka
nunun birinci maddesiyle veri
len 300 milyon liralık sâri ta
ahhüt salâhiyeti (500) milyon 
liraya, yıllık ödeme miktarı 
(30) milyon liradan (50) milyon 
liraya ve faizleriyle birlikte bo
no ihracı salâhiyeti de (200) 
milyon liraya çıkarılmıştır. 

MADDE 2. — iktisadi ve 
teknik zaruretlerle deniz iti-
kâllerine karşı korunması gere
ken kıyıların müdafaası ve kum 
hareketlerinin tevkifi ve buna 
mümasil ihtiyaçlar için gerekli 
imalâtın yapılması, gemi ya
pımı, bakım ve tamirlerine 
muktazi imalât ve tesislerle bu 
hizmetlerle ilgili tamir ve ba
kım işleri de 6237 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesi şümulü 
içine alınmıştır. 

MADDE 3. — Bu kanun hü
kümleri dairesinde aşağıda ya
zılı işlerin emaneten yapılma
sına Nafıa Vekili salahiyetlidir. 

a) inşaat, tevsiat ve tara
ma için batıkların çıkarılması, 
hedim, enkaz kaldırılması, na
kil ve temizlenmesi işleri; 

b) inşaat, tamirat ve ba
kım işleri; 

c) Tarama ve imlâ işleri; 
d) Vekâlete ait inşa mafci-

na ve vasıtalarının bakım ve 
tamiratı ile montaj ve demon-
taj ve nakliye işleri. 

MADDE 4. — Bu kanun neş
ri tarihinde meriyete girer. 

NAFIA ENCÜMENİNİN 
TADİLİ 

Limanlar inşaatı hakkında 6237 
sayılı Kanuna ek kanun lâyihası 

MADDE 1. — Limanlar inşa
atı hakkındaki 6237 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesiyle verilen 
300 milyon liralık sâri taahhüt 
salâhiyeti (500) milyon liraya, 
yıllık ödeme miktarı (30) mil
yon liraya, ve faizleriyle birlik
te bono ihracı salâhiyeti de 
(150) milyon liraya çıkarılmış
tır. 

MADDE 2. — iktisadi ve 
teknik zaruretlerle deniz iti-
kâllerine karşı korunması gere
ken kıyıların müdafaası ve kum 
hareketlerinin tevkifi ve buna 
mümasil ihtiyaçlar için gerekli 
imalâtın yapılması, gemi yapım 
limanı, bakım ve tamirlerine 
muktazi imalât ve tesislerle bu 
hizmetlerle ilgili tamir ve ba
kım işleri de 6237 sayılı Kanu
nun birinci maddesi şümulü içi
ne alınmıştır. 

MADDE 3. — Bu kanun hü
kümleri dairesinde aşağıda ya
zılı işlerin emaneten yapılması
na Nafıa Vekili salahiyetlidir. 

a) inşaat, tevsiat ve tarama 
için batıkların çıkarılması, he
dim, enkaz kaldırılması, nakil 
ve temizlenmesi işleri, 

b) 500 bin liraya kadar- in
şaat, tamirat ve bakım işleri, 

e) Tarama ve imlâ işleri, 
d) Vekâlete ait inşa, maki-

na ve vasıtalarının bakım ve 
tamiratı ile montaj ve demon-
taj ve nakliye işleri. 

MADDE 4. — Hükümetin. 4 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN 
TADİLİ 

Limanlar inşaatı hakkında 6237 
sayılı Kanuna ek kanun lâyihası 

MADDE 1. — Limanlar inşa
atı hakkındaki 6237 sayılı Ka
nunun; 1 nci maddesiyle verilen 
300 milyon liralık sâri taahhüt 
salâhiyeti (500) milyon liraya, 
yıllık ödeme miktarı (50) mil
yon liraya çıkarılmış ve bono 
ihracı salâhiyeti de faizleriyle 
birlikte (150) milyon lira ola
rak ipka edilmiştir. 

MADDE 2. — iktisadi ve 
teknik zaruretlerle deniz iti-
kâllerine karşı korunması gere
ken kıyıların müdafaası ve kum 
hareketlerinin tevkifi ve buna 
mümasil ihtiyaçlar için gerekli 
imalâtın yapılması, gemi yapım 
limanı etüd ve projesi, bakım 
ve tamirlerine muktazi imalât 
ve tesislerle bu hizmetlerle ilgi
li tamir ve bakım işleri de 6237 
sayılı Kanunun birinci madde
si şümulü içine alınmıştır. 

MADDE 3. — Bu kanun hü
kümleri dairesinde aşağıda ya
zılı işlerin emaneten yapılması
na Nafıa Vekili salahiyetlidir. 

a) inşaat, tevsiat ve tarama 
için batıkların çıkarılması, he
dim, enkaz kaldırılması, nakil 
ve temizlenmesi işleri, 

b) 500 bin liraya kadar in
şaat, tamirat ve bakım işleri, 

c) Tarama ve imlâ işleri, 
d) Vekâlete ait inşa maki-

na ve vasıtalarının bakım ve 
tamiratı ile montaj ve demon-
taj ve nakliye işleri, 

MADDE 4. — Hükümetin 4 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 
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Hü. 

MADDE 5. — Bu kanunun 
hükümlerini icraya İcra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

9 .VI .1958 

Başvekil 
A. Menderes 
Devlet Vekili 

Devlet Vekili 
E. Kalafat 

Devlet Vekili ve 
Çalışma V. V. 
M. Kurbanoğlu 
Adliye Vekili 
E. Budakoğlu 

Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

Na. E. 

MADDE 5. — Hükümetin 5 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Sıh 

Dahiliye Vekili 
İV. Gedik 

Hariciye Vekili 
F. R. Zorlu 

Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Maarif Vekili 
C. Yardımcı . 
Nafıa Vekili 

T. İleri 
Ticaret Vekili 

A. Aker 
ve îç. Mua. Vekili 
Dr. L. Ktrdar 

B. E. 

MADDE 5. — Hükümetin 5 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Güm. ve înh. Vekili 
H. Hüsman 

Ziraat Vekili 
N. Ökmen 

Münakalât Vekili 
F. Uçaner 

Çalışma Vekili 

Sanayi Vekili 

Bas. - Yay. ve Turz. Vekili ve 
Sanayi V. V. 

S. Yırcalı 
îmar ve İskân Vekili 

M. Berk 

mmm 
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Devre : XI 
ÎÇtima: 2 S. S A Y I S I : 

Kocaeli Mebusu Sadettin Yalım ilıe Tunceli Mebusu Aralan Bora'-
nın, Maarif Vekâletine bağlı teknik okullarında yetiştirilecek askerî 
mühendisler hakkındaki 4779 sayılı Kanuna ek kanun teklifleri ve 

Maarif, Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(2/193, 2/196) 

Kocaeli Mebusu Sadettin Yalım'in, Maarif Vekâletine bağlı teknik okullarında yetiştirilecek 
askerî mühendisler hakkındaki 4779 sayılı Kanuna ek kanun teklifi (2/193) 

5 . VI . 1958 
Yüksek Riyasete 

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı teknik okullarında yetiştirilecek askerî mühendis hakkındaki 
4779 sayılı Kanuna ek Kanun teklifimi mucip sebepleriyle birlikte ilişik olarak sunuyorum. 

Gereğinin ifasına müsaadelerini saygılarımla arz ve rica ederim. 
Kocaeli Mebusu 
Sadettin Yalım 

ESBABI MUCÎBE LAYİHASI 

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı teknik okullarında ytiştirilecek askerî mühendisler hakkındaki 
4779 numaralı Kanun memleketimizde meveudolan ve açılacak bulunan teknik okullarında Millî 
Müdafaa ihtiyaçlarının icabettirdiği sayıda askerî mühendis yetiştirme salâhiyetini Millî Müda
faa Vekâletine sağlamak maksadiyle ısdar edilmiştir. Bu kanunun neşrinden evvel yabancı mem
leketlerde yetiştirilen askerî mühendisler yurt dâhilinde de yetiştirilmeye başlanmıştır. 

Kanunun 4 ncü maddesine muvaffak olamıyanlar hakkında gerekli cezai ahkâm konulduğu 
gibi ayrıca geçici birinci maddesinde kanunun neşrinden evvel askerî sanat lisesi mezunların
dan teknik okullarında tahsil ettirilenler hakkında da bu kanun hükümlerine uyulacağı derpiş 
edilmiş ve bunlardan askerî mühendis yetiştirilenlerin intibaklarının ne şekilde yapılacağı göste
rilmiştir. 

Ayrıca bu geçici maddeye; « ancak teknik okulundaki tahsil sırasında sınıfta ka
lanların tekrarladıkları yıllar kıdemlerinden dü sürülür» şeklinde cezai ahkâm konulmuştur. 

Kanunun geçici 2 nci maddesi kanunun neşrinden evvel teknik okullarında tahsilde bulunan sa
natkâr askerî memurlar hakkında olup bu maddede bu gibilerin yükselmelerinin nasıl yapılacağı 
açıklandığı gibi ayrıca bu maddeye de cezai ahkâm olarak; « bunlardan bir yıldan 
fazla sınıfta kalanlar tahsillerine son verilerek orduya geri gönderilirler ve ordudaki eşitlerine 
göre iki sene geri bırakılır hükmü vazedilmiştir. 

Millî Müdafaa Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise sunulan tasanda muvakkat mad
deler ıııevcudolmadığı halde, kanunun Meclis komisyonlarında tetkiki sırasında mezkûr geçici 
maddeler Millî Eğitim Komisyonunca konulmuştur. Aneâk; Millî Eğitim Komisyon raporunun : 
İlga edilmiş bulunan askerî sanat liselerinin halen Millî Müdafaa Vekilliği hesabına teknik okul
larda tahsilde bulunan mezunları vardır. Bunların da kıdem ve maaş bakımından haklarını koru
mak için lâyihaya hususi ve muvakkat hükümler konması icabetmiş ve bu maksatla muvakkat 
madde ilâve olunmuştur. Şeklinde olan 5 nci maddesinin tetkikinden de anlaşılacağı veçhile ge-
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cici maddeler sırf eskiden kıdem ve maaş bakımından haklarının da korumak gayesini güttüğü 
halde cezai ahkâmı ihtiva, etmektedir. 

Yukarda açıklanan ve geçici madde olarak konulan cezai hükümler aşağıda gösterilen sebep
lerle gayriâdil antidemokratik hükümler olduğundan kaldırılması ve bu hükümlere göre yapılan 
muamelelerin ıslahı suretiyle mağduriyetleri telâfisi hak ve nasi'ete uygun düşer. 

1. 1 Temmuz 1945 tarihinde yürürlüğe giren 4779 sayılı Kanuna daha evvel ve hiçbir taahhü
dü tazammun etmeden tahsile başlamış olanlar hakkında makable şâmil cezai hükümler konulması 
kanun tekniğine aykırıdır. 

2. Bu cezai hükümler Millî Eğitim Komisyonu raporunu yukarda açıklanan f> nci maddesin 
de zikredilen geçici maddelerin maksadına ve maksadı gösteren; « bunların da kıdem 
ve maaş bakımından haklarını korumak için ibaresine uygun değildir. 

3. Kanunun neşrinden sonra bu mektebe gireceklerden muvaffak olamıyanlar hakkında ka
nunun 4 ncü maddesine konulan cezai ahkâm ile ! ve 2 nci maddedeki cezai ahkâm arasında bir 
benzerlik ve eşitlik yoktur. 

4. Millî Müdafaaya veya Maarife ait okullarda tahsil yapmakta bulunanlardan muvaffak 
olamıyanlar hakkında (4779 sayılı Kanun hariç) bu şekilde kıdem tenzilim1 âmir her hangi hır
kamın mevcut değildir. 

5. Ve nihayet geçici 1 ve 2 nci maddeler evvelce tatbik edilmekle ordunun mühim teknik iş
lerinde çalışan bir zümre mağdur duruma düşmüş olup halen bu maddelerin tatbik mahalli de kal
mamıştır. Esasen ordunun teknik eleman ihtiyacım karşılamak maksadiyle j^etiştirilmiş olan bu 
elemanlar teknik okullardan mühendis çıkmamış olmalarına rağmen teknik bilgilerini artırmış ol
maları bakımından maksattan uzaklaşmış değillerdir. 

Yukarda zikredilen sebeplerle 4779 sayılı Kanunun geçici maddelerinin değiştirilmesi muvafık 
olur. 

KOCAELİ MEBUSU SADETTİN YALIM'IN 
TEKLtF t 

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı teknik okullarında 
yetiştirilecek askerî mühendisler hakkındaki 4779 

sayılı Kanuna ek kanun teklifi 

MADDE 1. — 4779 sayılı Kanunun geçici 
1 nci maddesi mucibince ve teknik okulların
daki tahsil sırasında sınıfta kalmaları sebebiyle 
tekrarladıkları yıllar kıdemlerinden düs ilen
ler ile. ayrı T kanunun geçici 2 nci maddes; mu
cibince ve iki yıldan fazla sınıfta kalmaları 
sebebiyle tahsillerine son verilerek orduya geri 
gönderilenlerden ordudaki eşitlerine göre yük
selmeleri iki sene geriye bırakılanların işbu 
kıdemlerinden düşme ve eşitlerine göre iki se-
ne geriye bırakılmaları muamelesi kaldırılarak 
durumları evvelki hale ıslah ve nasıp! an tas
hih edilir. 

MADDE 2. — İşbu nasıp tashihinden dola
yı maaş farkı verilmez. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini 
icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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Tunceli Mebusu Arslan Bora'nın, Maarif Vekâletine bağlı teknik okullarda yetiştirilecek askerî 

mühendisler hakkındaki 4779 sayılı Kanuna ek kanun teklifi (2/196) 

10.VI.19Ö8 

T. B. M. Meclisi Yüksek Riyasetine 

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı teknik okullarında yetiştirilecek askerî mühendisler hakkındaki 
4779 sayılı Kanuna ek kanun teklifimle esbabı mucibe lâyihası ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin ifasına delâletlerinizi saygılarımla dilerim. 
Tunceli Mebusu 

Artlan Bora 

ESBABI MUCİBE LÂYİHASI 

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Teknik okullarda yetiştirilecek askerî mühendisler hakkındaki 
4779 numaralı Kanun, memleketimizde mevcudolan ve açılacak bulunan teknik okullarında Millî 
Müdafaa ihtiyaçlarının icabettirdiği sayıda askerî mühendis yetiştirme salâhiyetini Millî Müdafaa 
Vekâletine sağlamak maksadiyle ısdar edilmiştir. Bu kanunun neşrinden evvel yabancı memleket
lerde yetiştirilen askerî mühendisler, yurt dâhilinde de yetiştirilmeye başlanmıştır. Bu kanun 
tasarısı Millî Müdafaa Vekâletince hazırlanmıştır. 

Kanunun 4 ncü maddesine muvaffak olamıyanlar hakkında gerekli cezai ahkâm konulduğu gibi, 
ayrıca geçici 1 nci maddesinde, kanunun neşrinden önce Askerî Sanat Lisesi mezunlarından teknik 
okullarında tahsil ettirilenler hakkında da bu kanun hükümlerinin uygulanacağı derpiş edilmiş ve bun
lardan askerî mühendis yetişenlerin intibaklarının ne şekilde yapılacağı gösterilmiştir. 

Ayrıca işbu geçici maddeye; «... ancak Teknik okulundaki tahsil sırasında sınıfta kalanların 
tekrarladıkları yıllar kıdemlerinden düşülür» şeklinde bir cezai ahkâm konulmuştur. 

Kanunun geçici 2 nci maddesi, kanunun neşrinden önce Teknik okullarında tahsilde bulunan 
sanatkâr askerî memurlar hakkında olup, bu maddede de bu* gibilerin yükselmelerinin nasıl yapıla
cağı açıklandığı gibi, ayrıca bu maddeye de cezai ahkâm olarak; «... bunlardan bir yıldan fazla 
sınıfta kalanlar, tahsillerine son verilerek orduya geri gönderilirler, ve ordudaki eşitlerine göre iki 
sene geri bırakılır» hükmü vaz'edilmiştir. 

Millî Müdafaa Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise sunulan tasarıda muvakkat maddeler 
mevcudolmadığı halde, kanunun Meclis komisyonlarında tetkiki sırasında mezkûr geçici maddeler 
Millî Eğitim Komisyonunca konulmuştur. Ancak, Millî Eğitim Komisyonu raporunun «İlga edil
miş bulunan askerî sanat liselerinin halen Millî Müdafaa Vekilliği hesabına Teknik okullarda tahsil
de bulunan mezunları vardır. Bunların da kıdem ve maaş bakımından haklarını korumak için bu 
lâyihaya, hususi ve muvakkat hükümler konması ieabetmiş ve bu maksatla muvakkat madde ilâve 
olunmuştur.» şeklinde olan 5 nci maddesinin tetkikinden de anlaşılacağı veçhile, geçici maddeler 
sırf eskilerin kıdem ve maaş bakımından haklarım korumak gayesini güttüğü halde cezai ahkâmı 
da ihtiva etmektedir. 

Yukarda açıklanan ve geçici madde olarak konulan cezai hükümler aşağıda gösterilen sebeplerle 
gayri âdil ve antidemokratik hükümler olduğundan kaldırılması ve bu hükümlere göre yapılan mu
amelelerin ıslahı suretiyle mağduriyetlerinin telâfisi hak ve nasfetle uygun düşer. 

1) 1 Temmuz 1945 tarihinde yürürlüğe giren 4779 sayılı Kanuna, daha evvel ve hiçbir taah
hüdü tazammun etmeden tahsile başlamış olanlar hakkında makable şâmil cezai hükümler konulma
sı kanun tekniğine aykırıdır. 
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2) Bu cezai hükümler. Millî Eğitim Komisyonu raporunun yakarda açıklanan 5 nci maddesinde 
zikredilen geçici maddelerin maksadına ve bu maksadı gösteren; «... bunların da kıdem ve maaş 
bakımından haklarını korumak için ...» ibaresine uygun değildir. 

3) Kanunun neşrinden sonra bu mektebe gireceklerden muvaffak olamıyanlar hakkında kanu
nun 4 ncü maddesine konulan cezai ahkâm ile 1 ve 2 nci maddedeki cezai ahkâm arasında bir ben
zerlik ve eşitlik de yoktur. 

4) Millî Müdafaa veya Marife ait okullarda tahsil yapmakta bulunanlardan muvaffak olamı
yanlar hakkında (4779 sayılı Kanun hariç) bu şekilde kıdem tenzilini âmir her hangi bir kanun 
mevcut değildir. 

5) Ve nihayet, geçici 1 ve 2 nci maddeler evvelce tatbik edilmekle, ordunun mühim teknik iş
lerinde çalışan bir zümre mağdur bir durama düşmüş olup, halen bu maddelerin tatbik mahalli de 
kalmamıştır. Esasen, ordunun teknik eleman ihtiyacını karşılamak maksadiyle yetiştirilmiş olan 
bu elemanlar; Teknik okuldan mühendis çıkamamış olmamalarına rağmen, teknik bilgilerini artır
mış olmaları bakımından maksattan uzaklaşmış da değillerdir. 

Yukarda zikredilen sebeplerle 4779 sayılı Kanunun geçici maddelerinin değiştirilmesi muvafık 
olur. 

Maarif Encümeni mapbatası 

T, B. M. M. 
Maarif Encümeni 29 .1.1959 

Esas No : 2/196, 2/193 
Karar No : 10 

Yüksek Reisliğe 

Encümenimize havale duyurulan Tuiiceli 
Mebusu Arşlan Bora'nın, «Maarif Vekâletine 
bağlı teknik okullarda yetiştirilecek askerî anü-
hendMer hakkındaki 4779 sayılı Kanuna ek ka
nun teklifi» ile Kocaeli Melbusu Sadettin Ya
lım'm, «Maarif Vekâletine foağlı teknik okullar
da ^ett ir i lecek: 'askerî ım/ülhendislıer hakkındaki 
4779 sayılı Kanuna ek kanun teklifi»; Maliye, 
Maarif ve Millî Müdafaa Vekâletleri mümessi]-
ıleri de hazır bulundukları halde tevMden ve gö
rülmeye esas Aralan Bora'nın teklifi alınarak 
tetkik ve müzakere edildi : 

Kanun teklifi, 4779 sayılı Kanunun geçici bi
rinci maddesinin cezai hükmünün kaldırılın asını 
mutazamamndır. 

4779 sayılı Kanunun 4 ncü ımaddesinde bu 
husus için gerekli cezai ahkâm konulduğu halde 
ayrıca geçici birinci madde de kanunun neşrin
den önce askerî sanat lisesi mezunlarından tek
nik okullarda tahsil ettirilenler hakkında da İm 
kanun hükümlerinin uygulanacağı derpiş edil-

'miş ve bunlardan askerî mühendis yetişenlerin 
intibaklarının ne şekilde yapılacağı ıgösterilmiş-
tir. Ayrıca geçici bu maddeye «Ancak teknik 
okulundaki tahsil sırasında sınıfta kalanların 
tekrarladıkları yıllar kıdemlerinden düşülür» 
şeklinde bir cezai 'hüküm eklenmiştir. 

Kanunun geçici 2 nci maddesinde ise, kanu
nun neşrinden önce teknik okullarında tahsilde 
bulunan sanatkâr askerî memurların yükselme
lerinin nasıl yapılacağı açıklanmışken »bu madde
ye de cezai ahkâm olarak «Bunlardan bir yıldan 
fazla, sınıfta kalanlar tahsillerine Son verilerek 
orduya geri gönderilirler ve ordudaki eşitlerine 
göre iki sene geri bırakılırlar» kaydı 'konulmuş
tur. 

Bu «hususlar da nazarı itibara alınarak kanu
nun es-babı mucibesinde tafsilen gösterilen 'mu
cip sebepler- encümenimizde de yerinde görüle
rek 4779 sayılı Kanuna ek kanun teklifi aynen 
ve ittifakla ka'bul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Millî Müdafaa Encümeni-
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ne tevdi buyuruİmaik ikere Yüksek Reisliğe su
nulur. 
Maarif Encümeni Reisi M. M. 

Bisşe Bunsa 
A. Morgu H. Ülman 

Afyon K. 
O. Kökten 
İstanbul 
H. Giray 

tçel 
8. Göknar 

tşparta 
A. Lâtifaoğlu 

t«tan)bul 
M. F. Gürtunca 

İmzada bulunamadı 
Konya 

H. Â. Keymen 
tmzada bulunamadı 

Maraş 
//. Gürün 
Traibzon 

M. R. Tarakçıoğlu 

tamir 
V. Tay§i 

OBonya. 
M. Runyun 

Mardin 
Ş. Dursun 

Urf a 
M. Y. Alhas 

Milli Müdafaa İnoümeni maabatası 

T. B. M. M. 
Millî Müdafaa Encümeni 
Esas No. 2/196, 2/193 

Karar No. 19 

24 . II . 1959 

Yüksek Reisliğe 

Encümenimize havale buyurulan Tunceli 
Mebusu Arslan Boraî'nm, Maarif Vekâletine 
bağlı teknik okullarda yetiştirilecek Askerî mü
hendisler hakkındaki 4779 sayılı Kanuna ek 
kanun teklifi ile Kocaeli Mebusu Sadettin Ya
lım'm Maarif Vekâletine bağlı teknik okullar
da yetiştirilecek Askerî mühendisler hakkındaki 
4779 sayılı Kanuna ek kanun tekliflerinden 
Maarif Encümenince görüşmeye esas olarak 
tutulan Arslan Bora'nuı teklifi ilgili Vekâlet 
temsilcilerinin de iştirakleriyle encümenimizde 
tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun teklifinin mucip sebepleri encümeni-
mizce de yerinde mütalâa edilerek teklifin bi
rinci maddesindeki (Islah) kelimesi yerine (ir
ca) ; ikinci maddesindeki (tarihinden) kelimesi 
yerine (tashihinden) kelimeleri konularak mad

delerin mânalaıı daha vazıh bir hale getirilmiş 
ve bu tadili şekilleriyle kabul edilmiştir. Kanun 
teklifinin 3 ve 4 ncü maddeleri ise aynen ka
bul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Riyasete sunulur. 

M. M. En. Reisi 
Nevşehir 
Z. Üner 

Kâtip 
Muş 

§. Ağaoğlu 
istanbul 

T. Yazıcı 
Tekirdağ 
N. Aknot 

M. M. 
tçel 

Y. Karabulut 

Erzurum 
M. Zeren 

İzmir 
F. TJçaner 

Tunceli 
A. Bora 
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6 
Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 

Ems No. 2/193, 2/1M 
Karar No. 90 

20 . V . 1950 

Yüksek Reisliğe 

Kocaeli Mebusu Sadettin Yalım'm, Maarif 
Vekâletine bağlı teknik okullarda yetiştirilecek 
askerî mühendisler hakkındaki 4779 sayılı Ka
nuna ek kanun teklifi ile Tunceli Mebusu Aralan 
Bora'nın, aynı mevzua dair kanun teklifi ve bu 
teklifleri tevhiden tetkik ve müzakere eden Maa
rif ve Millî Müdafaa, encümenleri mazbataları 
encümenimize havale Duyurulmuş, olmakla Milli 
Müdafaa ve Maliye vekâletleri mümessilleri ha
zır oldukları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun teklifleri, 1.942 senesinde askerî mü
hendis yetiştirilmek maksadiyle sanat lisesi 
mezunları arasından tefrik edilerek teknik okul
lara gönderilenlerden muvaffak olamıyanlar 
hakkında 1945 senesinde kabul olunan 4779 sa
yılı Kanunun muvakkat birinci maddesi sınıfta 
kalmaları sebebiyle tekrarladıkları senelerin kı
demlerinden düşülmesi ve aynı kanunun muvak
kat ikinci maddesi ise iki yıldan fazla kalanların 
tahsillerine fcon verilerek orduya iadeleri hük
münü ihtiva etmekte olduğundan bu kanunun 
mevkii meriyete girmesinden üç sene evvel em
sali arasındia temayüz etmek suretiyle tefrik 
edilen bu kimselerden bilâhara orduya iade edi
lenler hakkında bu kanun hükümlerinin tatbiki 
neticesi kıdemlerinin tenzili suretiyle eşitleri
ne nazaran iki sene geriye bırakılmaları, yedi-
ihtiyarmda olmıyan sebepler dolayısiyle ve tah
silleri sırasında da cezai hükümleri ihtiva eden 
böyle bir kanunun mevcudolmadığı cihetle, ada
let kaidelerine tevafuk etmediğinden Mansıpları
nın tashihini istihdaf etmektedir. 

Tekliflerin sevkını mucip .sebepler encümeni-
mizce de yerinde görülerek Millî Müdafaa En 

cümeniniıı tadilen kabul ettiği metin üzerinden 
maddelerin müzakeresine geçilmiş birinci madde 
aynen, ikinci madde kelime ilâvesiyle ve mü-
taakıp maddeler ise şeklen değiştirilmek sure
tiyle kabul edilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üze
re Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Vekili 
Muğla 

N. Özsan 
Ankara 

1. Seçkin 

Mazbata M. 
İzmir 

B. Bilgin 
Artvin 

//. Çeltikçioğlu 
İ mzada bulunamadı 

Çorum 
//. Bulgurlu 

Elazığ
l ı . Müftügıl 

yorum 
Y. Gürsel 

Gazianteb 
E. Cenanı 

imzada bulunamadı 

İstanbul 
M. Er dener 

İzmir 
D. Akbel 

Küt ah v a 

İstanbul 
N. Kır şan 

Kastamonu 
M. tslâmoğlu 

Nevşehir 

Afyon K. 
M. A. Ülyen 

Artvin 
Y. Gümüşel 

Diyarbakır 
H. Turgut 

İsparta 
T. Tığlı 

İstanbul 
.V. iV. Yücel. 

Konya 
M. Bağnaçık 

S. S. Nasuhoğlu N. Öndeı R. Gürsov 
İmzada bulunamadı 

Ordu Rize Rize 
A. H. Onat /. Akçal M. önal 

t mzada bul unamad ı 
Siird Siird Sinob 

B. Erden M, D. Süalp Ö. özen 
Trabzon Yozgad Zonguldak 
/. Şener T. Alpay H. Timur 
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TUNCELİ MEBUSU ARSLAN BORAN'İN 
TEKLİFİ 

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı teknik okulların
da yetiştirilecek askerî mühendisler hakkındaki 

4779 sayılı Kanuna ek Kanun 

MADDE 1. — 4779 sayılı Kanunun geçici 1 
nci maddesi mucibince ve teknik okullarındaki 
tahsil sırasında sınıfta kalmaları sebebiyle tek
rarladıkları yıllar kıdemlerinden düşülenler ile, 
aynı kanunini geçici 2 nci maddesi mucibince 
ve iki yıldan fazla sınıfta kalmaiları sebebiyle 
tahsillerine son verilerek orduya geri gönderi
lenlerden ordudaki eşitlerine göre yükselmeleri 
iki sene geriye bırakılanların; işbu kıdemlerin
den düşme ve eşitlerine göre iki sene geriye 
bırakılmaları muamelesi kaldırılarak durumla
rı evvelki balo irca, ve tıaspları tashih edilir. 

MADDE 2. — îşbu nasp tashihinden dolayı 
maa§ farkı verilmez. 

MADDE o. -—• Bu kanun neşri tarihinde yü
rürlüğe girer . 

MADDE 4. —- Bu kanunu Millî Müdafaa ve 
Millî Eğitini Vekâletleri yürütür. 

MAARİF ENCÜMENİNİN TADÎLÎ 

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı teknik okulların
da yetiştirilecek askerî mühendisler hakkındaki 

4779 sayılı Kanuna ek Kanun 

MADDE 1. -
kabul edilmiştir. 

Teklifin 1 nci maddesi aynen 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi aynen 
kabnI edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 neü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Teklifin 4 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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MÎLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENÎNÎN 

TADÎLİ 

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı teknik okulların
da yetiştirilecek askerî mühendisler hakkındaki 

4779 sayılı Kanuna ek Kanun 

MADDE 1. — 4779 sayılı Kanunun geçici bi
linci maddesi mucibince ve teknik okullarında
ki tahsil sırasında sınıfta kalmaları sebebiyle 
tekrarladıkları yıllar kıdemlerinden düşülenler 
ile, aynı kanunun geçici ikinci maddesi muci
bince ve iki yıldan fazla sınıfta kalmaları sebe
biyle tahsillerine son verilerek orduya geri gön
derilenlerden ordudaki eşitlerine göre yüksel
meleri iki sene geriye bırakılanların, işbu kı
demlerinden düşme ve eşitlerine göre iki sene 
geriye bırakılmaları muamelesi kaldırılarak du
rumları evvelki hale irca ve nasplan tashih edi
lir. 

MADDE 2. — îşbu nasp tashihinden dolayı 
maaş farkı verilmez. 

MADDE 3. — Kanun teklifinin 3 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Kanun teklifinin 4 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

BÜTÇE ENCÜMENÎNÎN TADÎLİ 

Maarif Vekâletine bağlı teknik okullarında ye
tiştirilecek askerî mühendisler hakkındaki 4779 

sayılı Kanuna ek kanun teklifi 

MADDE 1. — Millî Müdafaa Encümeninin 1 
nci maddesi aynen Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — îşbu nasp tashihinden dolayı 
geçmiş maaş farkı verilmez. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükmünü icraya 
Millî Müdafaa ve Maarif Vekilleri memurdur. 

üMaM» 
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Devre : XI 
İçtima: 2 S. S A Y I S I : 

Orta - Doğu Teknik Üniversitesi kanunu lâyihası ve Muvakkat 
Encümen mazbatası (1/357) 

T. C. 
Başvekâlet - - •- 20. V .1959 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71-914/1129 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Maarif Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi îcra Vekilleri Heyetince 13.V.1959 
tarihinde kararlaştırılan Orta - Doğu Teknik Üniversitesi kanunu lâyihasının, esbabı mucibesiyle 
birlikte, sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

Orta - Doğu Üniversitesi kuruluş kanun lâyihası 

ESBABI MUCİBESÎ 

Hükümet, diğer öğretim derecelerine olduğu gibi yüksek öğretime de hususi bir ehemmiyet 
vermiş bir yandan mevcut üniversiteleri geliştirirken öte yandan da memleketimizin muhtacol-
duğu yeni üniversiteler kurmuştur. 1950 yılında mevcudolan 3 ünivernitemiz türlü bakımlardan 
kuvvetlendirilmiş, bunlara verilen ödenekler esaslı surette artırılmış ve birçok yeni ilâvelerle ihti
yaçları tatmin olunmuştur. Diğer taraftan da Ankara'da Orta*- Doğu, izmir'de Ege, Erzurum'
da Atatürk üniversiteleri açılmış, Trabzon'da da Karadeniz Teknik Üniversitesi kurulması ile ilgili 
çalışmalar ilerlemekte bulunmuştur. 

Bilindiği gibi Orta - Doğu Teknik Üniversitesi ilk önce,, 15 Kasım 1956 tarihinde mimari ve 
şehircilik fakülteleriyle; Orta - Doğu Teknoloji Enstitüsü adı ile Ankara'da, Birleşmiş Millet
lerin temin ettiği 2 kıymetli profesör ve 4 Türk öğretim görevlisinden müteşekkil bir kadro ve. 
50 öğrenci ile faaliyete geçmiştir. Bilâhara 23 Ocak 1957 tarih ve 6887 sayılı Kanunla müesse
senin üniversite olarak kuruluşu ile ilgili hazırlıklara başlanmıştır. Bu kanunla birlikte Yük
sek Meclis, yatırım ve diğer kuruluş" masrafları karşılığı olarak müesseseye 1957 yılında 4 mil
yon; 1958 yılında 12,5 milyon; 1959 yılında1 ise 13,5 milyon lira tahsis etmiştir. Üniversitenin 
Ankara civarında kurulması için 45 bin dönümlük bir arsa tedarik edilmiş ve bugüne kadar 
büyük bir kısmının istimlâk muameleleri ikmal edilmiştir. 

2 Ekim 1957 tarihinde ise üniversitenin bu arsalarda ilk temel atma töreni yapılmıştır. 
Bu arada Birleşmiş Milletler bugüne kadar 800 bin dolar, İngiltere Hükümeti 45 bin İngiliz 

lirası nispetinde bir yardımda bulunmuştur. Holânda Hükümeti ise 2 profesör göndermek sure
tiyle müesseseye alâka göstermiştir. Bunlardan başka Avrupa Konseyi 20 senelik bir vâde ile 
1,5 milyon dolarlık bir kredi açmış; Birleşmiş Milletler yeniden 1,5 milyon kîolâr ayırmış (bulunmak
tadır. Ayrıca Amerika'da Mr. Stassen'in başkanlığında Orta - Doğu Teknik Üniversitesine Yardım 
Cemiyeti teşekkül etmiştir, 
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Üniversite bugün, Mimari, Mühendislik (Makina, İnşaat, Elektrik, Kimya) ve İdari, İlimler fa-

ikülteleri halinde 'çalışmakta olup, '325 öğrencisi vardır. Bunlardan 37 si yabancıdır. Müessesede 55 
Türk, 16 yabancı profesör çalışmaktadır. 

Halen Ibu dunumda hulunan Orta - Doğu Teknik Üniversitesinin kesin 'olarak taazzuv etmesini 
temin Ibakımmdan, müessesenin muhtaJç bulunduğu esas kuruluş kanun lâyihası ihzar ve yüksek 
tetkik: ve [tasviplerine arz lolunmuştur. 

Orta - Doğu Teknik Üniversitesinin hedefleri aşağıdaki esaslarda toplanabilir : 
a) Yüksek sayıda Türk gencinin umumiyetle İngilizce ile teknik ve meslekî 'öğretimini sağ

lamak, 
!b)' Türkiye için büyük eheımımiyeti haiz iktisadi, teknik ve sair sahalarda 'araştıraE'alar yap

mak, 
c) Bilhassa Orta - Doğu memleketlerinden gelecek öğrencileri kabul etmek ve bütün öğrencile

rini aynı hür insanlık idealine 'göre yetiştirerek milletlerarası anlayışı .kuvvetlendirmeye yardım 
etmek, 

d) Genel olarak her üniversite gibi1, ilmî hakikatlerin 'araştırılması yolunda çalışmalar yapmak. 
Bu maksatlara en uygun bir bünyede teşekkül etmesi ieaheden üniversitenin, muhtar üniversite

lerin en salim işleme yolu olan Mütevelliler Heyeti nezaretinde idaresi uygun görülmüştür. 
Memleketimizin dünya ile münasebetleri genişlemiştir. Ve yarın daha da genişliyecektir. Bu 

münasebetleri idame etımek için bir (kısıım gençlerimizi îngilizceyi mükemım'elen yazıp Ikonuşacak 
şekilde yetiştirmek mecburiyetindeyiz. Yalnız siyasi sahada değil bütün ilim kollarında ve her 
türlü iş sahasında bu dilden faydalanmak ihtiyacındayız. Geniş ölçüde bilinen milletlerarası bir 
dille memleket irfanının ve Türk medeniyetinin tanıtılması ve savunulması gerekmektedir. Bu 
bakımdan bütün liselerimizde İngilizce okutulmakla beraber ayrıca bu dili hakkiyle öğretecek 
olan 8 kolejimiz mevcuttur. 

önümüzdeki yıllarda bu kolejlerden mezun olacak öğrencilerimiz yüksek tahsillerini Orta - Do
ğu Teknik Üniversitesinde yapabileceklerdir. Şüphesiz yabancı memleketlerde tahsil faydalı ve 
zaruridir. Buna her zaman ihtiyacımız olacaktır. Fakat bir kısım öğrencilerimizin de aynı imkân
ları memleket içinde bulabilmeleri gerek iktisadi bakımdan, gerek kültürümüz bakımından fay
dalıdır. 

Müessese ile Birleşmiş Milletlerin alâkalanışı, müessese gayelerinin bizzat bu teşekkülün ga
yeleri ile mutabakatından ileri gelmektedir. Bu alâkanın zamanla büsbütün artacağı muhakkak-
tJ r. Birleşmiş Milletlerin hür insanlar arasında temin etmek istediği şey insanların birbirlerini 
arılamalarıdır. Bu hedef bir fikir olmakla kalmayıp memleketimizde kurduğumuz Orta - Doğu 
Teknik Üniversitesi gibi müesseselerle gerçekleşebilir. Terbiye unsurunun bu bakımdan birinci 
âmil olması tabiîdir. Çünkü : Ancak, okullardan ve bir terbiye vahdetinden gelerek birbirlerini 
anlıyan ve birbirlerini seven muhtelif milletlere m er sup insanları birbirine yaklaştırmak müm
kündür. Üniversitemizin Orta - Doğu gençlerini de kabul edip memleketimizde böyle bir tahsile 
tâbi tutması, ilerde o memleketlerin problemlerinin de Türk problemleri ile beraber bu müesse
seye gelmesini mümkün kılacaktır. İstikbal için böyle bir -yakınlığın iyi bir terbiye ve sulh âmili 
olması icabettiğinde şüphe yoktur. Diğer taraftan bu neviden bir üniversitenin ilk önce Ankara'
da açılması Türkiye'nin umumi prestiji bakımından da büyük ehemmiyet taşır. Bâzı komşuları
mızın da bu neviden üniversiteler açmak istediği ifade olunmaktadır. 

Lâyihanın maddeleriî hakkındaki izahata gelince: 
Lâyihanın kuruluşa mütaallik birinci maddesi, bünye itibariyle tamamiyle muhtar bir müessese 

olarak kurulmakta olan Orta-Doğu Teknik Üniversitesine, bu kanun (hükümleri dairesinde ida
re edilen bir hükmi şahsiyet vermektedir. 

Lâyihanın üniversitenin gayelerini gösteren ikinci maddesi hakkında gerekli izahat yukarı
da arzolunmuştur. Ancak, bu maddenin A bendinde geçen bâzı tadillerin mânalarını ayrıca be
lirtmek yerinde olacaktır: 
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«Muayyen evsafı haiz» tâbirinden maksat; bu üniversiteye alınacak öğrencilerin üniversite

nin hususiyet arz eden tedrisatını takibedebilecek iktidar ve ehliyetteki gençlerden seçileceğine; 
«Bilhassa» tâbirinden maksat; bütün üniversite öğretimimin esas itibariyle meslekî ve teknik sa
halarda yapılmakla beraber üniversitenin inkişafına göre yalnızca bu sahalara inhisar etmiyerek 
diğer ilim sahalarına da teşmil edilebileceğine; «Umumiyetle» tâbirinden maksat ise üniversitedeki 
öğretim dilinin esas itibariyle İngilizce olmakla beraber icabettiği takdirde bunun yanında di
ğer dillere de yer verilebileceğine işaret teşkil etmektedir. 

Lâyihanın 3-7 nci maddeleri üniversitenin organları ile bunların vazife ve salâhiyetlerini gös
termektedir. Bu maddelere göre, Orta-Doğu Teknik Üniversitesinde, esas itibariyle, beş türlü or
gan bulunmaktadır : 

1. Mütevelli Heyeti (Madde 3 ve 6) 
2. Rektör (Madde 4) . , / • 
3. Müşavir Rektör (Madde 5) 
4. öğretim Kurulları (Madde 7) . . • 
5. öğretim Konseyi (Madde 7) 
Mütevelli Heyeti, bu organlardan başka ithtiyaca göre diğer tâli organları teşkile salahiyetli 

kılınmıştır. (6 ncı maddenin D bendi) 
Bu maddelerin tetkikinden anlaşılacağı üzere ; bir Türk müessesesi olarak kurulmakla beraber 

Milletlerarası bir karekter taşıyacak olan Orta - Doğu Teknik Üniversitesi Üniversiteler Kanu
nuna göre teşekkül etmiş olan mevcut üniversitelerimizin eğitim idaresi metot ve yollarından tama-
miyle farklı ve daha ziyade Amerikan Devlet Üniversiteleri tipinde bir idare ve işleyiş sistemini haiz 
bir bünyeye sahibolacaktır. 

Lâyihanın üçüncü maddesi, üniversitenin en yüksek sevk ve idare organı olan 9 kişiden mü
rekkep Mütevelli Heyetinin tâyin usulünü, heyet azalarında aranacak vasıfları âzalıktan ayrılış 

\ sebeplerini, kaç âzanm aynı zamanda âmme hizmeti gören şahıslardan olabileceğini; her hangi bir 
sebeple inhilâl. eden âzalığa ne suretle tâyin yapılacağını, heyet başkanının seçim şeklini ve Mü
tevelli Heyeti azalarına bu vazifeleri dolayısiyle yaptıkları zaruri masraflardan başka hiçbir ücret 
verilmiyeceğini belirtmektedir. 

Burada bilhassa tebarüz ettirilmesi lâzım gelen nokta; İcra Vekilleri Heyetinin kararı ve Reisi
cumhurun tasdiki ile muayyen bir müddet için tâyin edilecek olan Mütevelli Heyeti âzalarının, 
üniversiteden maddi hiçbir menfaat beklemiyen ve gençliğin yetiştirilmesine alâka göstermiş olan 
memleketin en seçkin ve kültürlü vatandaşları arasından seçilmeleri keyfiyetidir. 

Lâyihanın dördüncü maddesi, üniversitenin başlıca icra organı olan rektörün Mütevelli Heyeti 
tarafından müddetsiz olarak ne suretle seçileceğini, hizmetten ayrılış sebep ve usulünü üniversite 
öğretim üyeleri ile diğer personelin üzerinde haiz olduğu murakabe salâhiyetini ve bilhassa bütün 
faaliyet ve gayretlerini üniversiteye hasretmesi gerektiğini göstermektedir. Rektörün bütün faaliyet 
ve gayretlerini üniversiteye hasretmesi hükmünden normal mesai zamanları kasdedilmekte olup, 
bittabii rektörlük mesaisine engel teşkil etmiyecek'konferans ve buna mümasil ilim ve ihtisası 
dahilindeki sair faaliyetleri de icra edilecektir. 

Lâyihanın beşinci maddesi; Üniversitenin Milletlerarası karakterine uygun olarak «Müşavir 
,. Rektör» adı altında ilimde ve teknik öğretimde müstesna tecrübeye sahip bir yabancının rek

töre başlıca müşavir olmak üzere tâyinini istihdaf etmektedir Uhdesine verilecek araştırma 
ve öğretimle ilgili işleri sevk ve idare edecek ve rektöre en büyük yardımcı olacak bu zeva
tın üniversiteye en yeni bilgi ve motodları getirebilecek kimseler arasından seçilmelerini sağ
lamak üzere bütün hizmet müddeti yekûnunun beş seneden fazla olamıyaeağı kaydı bilhassa bu 
maddede tasrih olunmuştur. 

Lâyihanın altıncı maddesi, Mütevelli Heyetinin vazife ve salâhiyetlerini göstermektedir. Bu 
madde, üniversitesinin bünyesine uygun olarak Mütevelli Heyetine çok geniş salâhiyetler tanı
makta ve icabında bu salâhiyetlerinden lüzum gördüklerini kendi arasından seçeceği tâli ko
misyonlara, rektöre, öğretim kurullarına veya üniversitesinin diğer idarecilerine verebilmesine ve 
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tekrar geri alabilmesine imkân sağlamaktadır. Bu suretle üniversite idaresinde elestikiyet ve de
vamlılık temin edilmiş olacaktır. 

Mütevelli Heyeti, üniversite hükmi şahsiyetinin temsilcisi sıfatiyle bütün dünyadan yapıla
cağı tahmin olunan her türlü yardım, vasiyet ve bağışları kabule ve bunlar üzerinde üniversite 
menfaatlerine en uygun şekilde hukuki tasarruflarda bulunmaya salahiyetli kılınmaktadır. Bu 
suretle iktisabolunan gayrimenkul mallar Orta -Doğu Teknik Üniversitesi adına tapu siciline kay
dolunacaktır. Mütevelli Heyeti bu gibi bağış ve vasiyetlerden zamanında Maarif Vekâletine 
bilgi verecektir. Bundan maksat, memleketin veya üniversitesinin yüksek menfaatleri bakımın
dan her hangi bir vasiyet veya bağışın veya şartların kabulünde bir mahzur görüldüğü takdirde 
Hükümetin müdahalesini temin etmektir. 

Ayrıca, bütün üniversiteye Hükümetçe tahsis edilmiş veya edilecek olan gayıimenkul mallar 
üniversitenin ihtiyacı bulunduğu müddetçe onun istimal ve intifama bırakılacaktır. 

Mütevelli Heyeti, üniversitenin idaresi için lüzumlu ve uygun göreceği kaide ve usulleri ve 
tâli organları istediği gibi tanzim, tesbit ve teşkil edebilecek ve bunları zaman zaman değiştirip 
yenileyebilecektir. 

Mütevelli Heyeti, üniversiteye öğretim üyesi, idareci veya memur olarak Türk veya yabancı 
şahıslardan, mukavele ile istediği personeli tâyin ve bunların ücret ve sair haklarını bizzat tesbit 
edebilecektir. 

Ancak, öğretim üyeliklerine yapılacak tâyinlerde Türkiye ve diğer memleketlerdeki bellibaşlı 
üniversitelerin seviyelerine eşit seviyelerin muhafaza edilmesi esası bu maddeye sarahatle vaz'-
olunmak suretiyle üniversite öğretim heyeti seviyesinin mümasil üniversitelerden dun bir hale 
düşmemesi istihdaf olunmuştur. 

Burada bilhassa ehemmiyeti haiz olan nokta şudur : 
Altıncı maddenin (F) bendi ile Mütevelli Heyetine verilen mukavele ile personel istihdamı 

salâhiyeti, bu üniversitedeki bütün vazifelilerin memleketimizdeki memur rejiminden hariç tutul- / 
masını gerektirmekte ve bu durum yukarda üniversitenin bünyesi ve idaresi hakkında verilen 
izahata mutabık bulunmaktadır. Bu üniversitede kadro 7e binnetice maaş veya ücret baremi ba
his mevzuu değildir. Üniversitenin ilmî, teknik ve milletlerarası mahiyeti göz önünde tutulmak 
suretiyle Mütevelli Heyeti tarafından vaz olunacak usul ve kaidelere uygun şekilde hizmetin ica
bına ve şahsın ehliyet ve liyakatine göre mukavele ile muayyen bir ücret verilecektir. Bu esas, 
Üniversitede, ehliyetli ve verimli şahıslar, n toplanmasına ve Üniversiteye gerekli faydayı sağ-
lamıyan kimselerin kolaylıkla hizmetten çıkarılmalarına imkân sağlıyacaktır. Bittabi mukavele 
ile istihdamın neticesi olarak, Orta - Doğu Teknik Üniversitesinin bütün personeli memurin hu
kukundan faydalanamıyacaklardır. 

Bu itibarladır ki, mukavele ile verilecek ücret miktarları kanunda gösterilmemiş ve ancak Türk 
vatandaşlarından olan öğretim üyeleri için âzami bir hat tesbit olunarak onun dâhilinde Mütevelli 
Heyeti serbest bırakılmıştır. Bu âzami had, birmci derece Devlet memurunun alabileceği aylık ve 
sair munzam istihkakları yekûnudur. Böyle bir had konulmasının sebebi, memlekette cari maaş ve 
ücret muvazenesinin bozulmaması içindir. Bittabi bu miktar yalnız mukavele ücretidir. Diğer haklar 
bunun haricindedir. 

öğretim üyeleri için ücret bakımından bu şekilde âzami bir had konulmuş olmakla beraber di
ğer taraftan bütün faaliyet ve gayretlerini üniversiteye hasredecek öğretim üyelerine verilecek ücret 
miktarları bu hadden istisna edilmiştir. Zira, memurin haklarından faydalanmıyaeak olan bu gibi 
zevatın bütün mesailerini üniversiteye hasredebilmcleri kendilerine tatminkâr bir ücretin verilebil
mesine bağlıdır. 

Lâyihanın öğretim kurullarına ait yedinci maddesi, Mütevelli Heyetine uygun gördüğü öğretim ku
rul veya öğretim bölümlerini teşkile salâhiyet vermekte, üniversite konseyi ise öğretim kurullarının 
toplantısından vücuda gelmektedir. 

Lâyihanın, derece ve unvanlara dair sekizinci maddesi, üniversiteye ait tahsil dereceleri fahrî 
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unvanlar, diplomalar ve sertifikaların Mütevelli Heyetince hangi esaslara göre verileceğini tesoit 
etmektedir. 

Lâyihanın dokuzuncu maddesi, Orta - Doğu Teknik Üniversitesinin Milletlerarası karakterine 
uygun olarak, Mütevelli Heyeti tarafından ders yılı içerisinde üniversiteyi bir hafta için müştere
ken ziyarete davet edilecek olan bir «Milletlerarası Müşavirler Heyeti» toplantısını tanzim etmekte
dir. Bu heyet üniversiteye ehemmiyetli miktarda öğrenci göndermiş olan memleketler ile üniversits-
nin kaynaklarına yardım etmiş Milletlerarası teşekküllere mensup seçkin birer ilim adamından 
veya terbiyeciden teşekkül edecektir. Heyetin vazifesi üniversitenin öğretim programı ve araştırma 
projeleri hakkında Mütevelli Heyetine tavsiyede bulunmaktır. Bu heyetin azasına seyahat ve ika
met masraflarından başka her hangi bir meblâğ ödenmiyecektir. 

Lâyihanın onuncu maddesi, Mütevelli Heyeti tarafından Maarif Vekâletine verilecek yıllık rapor
lara dairdir. Mütevelli Heyeti tarafından tanzim edilecek olan bu raporlardan birincisi, malî yılı baş
lamadan önce ve en geç Ağusttos ayının birine kadar Maarif Vekâletine verilecek ve üniversi
tenin bir yıllık öğretim, araştırma ve gelişme faaliyetleri ile üniversitenin ihtiyaçlarını ve malî 
hususlarını ihtiva edecektir. Maarif Vekâleti, üniversitenin bütçesine, faaliyet ve gelişmesine 
ait malûmatı tetkik ettikten sonra üniversiteye Devletçe verilecek tahsisatı kendi bütçesi ile 
teklif edecektir. 

Yıllık raporlardan ikincisi, Umumi Heyete tevdi edilecek olan kesin hesaplar hakkında olup 
en geç malî yılm hitamını takibeden 15 Haziran tarihine kadar Maarif Vekâletine verilecektir. 

Lâyihanın 11 - 16 ncı maddeleri malî hükümlere dairdir. Ezcümle, 11 nci madde Orta - Doğu 
Teiknik Üniversitesinin gelir kaynaklarını göstermekte; 12 nci madde bu üniversiteyi bünyesine 
uygun olarak Artırma, Eksiltme ve ihale kanunları hükümlerinden ve Divanı Muhasebat vize ve 
murakabesinden istisna etmektedir. 

13 ncü madde Orta - Doğu Teknik Üniversitesinin hesaplarını ve her nevi muamele ve kararla
rını tetkik ve murakabe etmek üzere üç kişiden mürekkep (Birisi ecnebi olabilir.) bir muraka
be heyeti teşkil etmektedir. Bu heyet üç ayda bir Maliye ve Maarif Vekâletlerine üniversite 
muamelâtı hakkında rapor verecektir. Bu raporların birer sureti Umumi Heyete tevdi olunacak 
yıllık rapora bağlanacaktır. 

14 ncü madde, murakıplar heyetinin verecekleri yıllık rapor ile mütevelli heyetinin yıllık ra
porlarını Maarif Vekâletinin bu husustaki mütalâası ile birlikte Umumi Heyetin tasvibine sunul
mak üzere 15 Ağustos tarihine kadar Başvekâlete gönderileceğini belirtmektedir. 15 nci madde 
ise Büyük Millet Meclisi Bütçe, Hariciye, Maarif ve Divanı Muhasebat encümenleri azasının top
lantısından vücuda gelecek olan Umumi Heyette üniversite hesaplarının tetkikine ait hüküm 
sevk etmektedir. 

Bu sistem, Orta - Doğu Teknik Üniversitesinin malî bünyesine en uygun görülen Maden Tet
kik ve Arama Enstitüsünün kuruluşuna ait 2804 numaralı Kanun esas tutulmak suretiyle hazır
lanmıştır. 

Lâyihanın 16 ncı maddesi, Orta - Doğu Teknik Üniversitesine yapılacak bağış ve vasiyetlerin vergi, 
resim ve harçlardan mutaf tutulmasını istihdaf etmekte ve bu şekilde bir muafiyet böyle bir ilim 
müessesesinin iyi işlemesi bakımından zaruri görülmektedir. 

Lâyihanın müteferrik hükümlere dair 17 nci maddesi Orta - Doğu Teknik Üniversitesi mensup
larının halk ile ve mensuboldukları üniversite ile muamele ve münasebetlerinde hususi hukuk hü
kümlerine tâbi olacaklarını, Memurin muhakematı Kanunu ile Memurin Kanunu ve Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine tâbi olmıyacaklarmı; üniversite mallarının „ Devlet 
malı hükmünde bulunduğunu tasrih etmektedir. 

Lâyihanın 18 nci maddesi, Orta - Doğu Teknik Üniversitesinin kuruluş ve hazırlıkları hakkın
daki 6887 sayılı Kanuna 1 Mart 1960 tarihinden itibaren ihtiyaç kalmıyacağından, mezkûr kanunun 
ilgasını derpiş etmektedir. 

Lâyihanın 19 ncu maddesi kanunun yürürlüğüne dair olup; bir hazırlık devresi geçirilmek ve büt-
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çe intikallerine mahal kalmamak üzere malî hususatla ilgili hükümlerinin önümüzdeki malî yılda 
ve diğer hükümlerinin kanunun neşri tarihinde meriyete gireceğini hükme bağlamaktadır. 

Lâyihanın 20 nei maddesi kanun hükümlerinin îcra Vekilleri Heyetince yürütüleceğini belirt
mektedir. ,< 

Muvakkat Encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Muvakkat Encümen 

Esas No : 1/357 
Karar No : 2 

26 . V . 1959 

Yüksek Reisliğe 

Çağımızda ulusların (kalkınmalarında varlık
larını korumada (milletlerarası itibar sağlamasın
da eriştikleri ilmî seviyenin müstesna toir te
siri bulunmaktadır. 

İnsanlığın en övünülecek başarısı olan ilmin 
değerini hakikiyle takdir eden Hükümetimiz bil
hassa 1950 senesinden T>u yana Eıge ve Atatürk 
üniversitelerini kurmak, mevcutlarını ıslah et
mek yolundaki hayırlı gayretlerine Ibir yenisini 
ve çok önemlisini ilâve etmek iimaksadiyle Or
ta - Doğu Teknik Üniversitesine dair kuruluş 
kanun lâyihasını Yüksek Meclis Riyasetine sun
muş (bulunmaktadır. 

Bilindiği ıgibi Orta - Doğu Teknik Üniversi
tesi bidayette 15 Kasım 1956 tarihimde Anka
ra 'da Orta T Doğu Teknoloji Enstitüsü adı ile 
faaliyete (geçmiş,1 bilâhara 23 Ocak 1957 tarih 
ve 6887 sayılı Kanunla müessesenin üniversite 
olarak kuruluşu hazırlıklarına başlanmış idi. O 
'günden beri müesseseye kuruluş masrafları, 
45 000 'dönümlük arsa temin edilerek hizmet
lerin artırılması cihetine 'gidilmiş, (hattâ bu ar
sa üzerine ilk temeller dahi atılmıştır. 

Kanun lâyihasında ve Hükümet eisbabı muci
zesinde de söylendiği ve sayıldığı gibi Orta -
Doğu Teknik Üniversitesinin hedefleri aşağıda
ki esaslarda toplanabilir : 

a) Yüksek sayıda Türk öğrencilerinin umu
miyetle İngilizce ile te'knik ve meslekî öğretimi
ni sağlamak, 

b) Türkiye için büyük ehemmiyeti haiz, 
teknik ve sair sahalanda araştırmalar yapmak, 

c) OBilhassa Orta - Doğu (memleketlerinden 
gelecek öğrencileri kabul etmek ve bütün öğren

cilerini aynı hür insanlık idealine ^öre yetişti
rerek milletlerarası anlayışı 'kuvvetlendirmeye 
yardım etmek, 

d) Genel olarak her üniversite ıgibi ilmî ha-
ikikatlerin araştırılması yolunda çalışmalar yap
mak. 

Üniversitenin bu hedefleri en iyi Ibir şekilde 
tahakkuk ettirebilmesi için idari ve ilmî anuMa-
riyetinin tam (bir teminatı olarak müesseseyi 
geniş yetkilerle teçhiz edilmiş bir Mütevelliler 
Heyetinin nezareti ile idare eylemek yönüne gi
dilmiştir. 

Üniversitede öğretim umumiyetle İngilizce 
diliyle yapılacaktır. Lâyihada ileride ilim dili 
hüviyetini haiz diğer dillerle de öğretim yapı
labilmesi imkânı muhafaza edilmiştir. 

- Başından beri Birleşmiş Milletler kendi gaye
lerine uygun bulduğu için üniversite ile alâka-
lanmıştır. Orta - Doğu milletleri arasında tah
sil ve terbiye yoliyle kardeşlik duygularının te
essüsünde büyük hissesi olacak Üniversitenin 
memleketimize temin edeceği prestij de gözden 
uzak tutulmamamıştır. Bilhassa araştırma yoliy
le ilmî hakikatlere varacak müesseseye büyük 
ümitler bağlanmaktadır. 

Maddeler hakkında izahat : 
Lâyihanın 1 nei maddesi aynen kabul edil

miştir. 
Madde 2. — Üniversitenin gayelerini göste

ren bu maddenin bilhassa (A) bendi Muvak
kat Encümende uzun tartışmalara yol açmıştır. 
Hükümet Üniversitenin faaliyet sahalarında bir 
daraltmayı mucibolması için (A) bendinin ay
nen kabul edilmesi yolunda pek çok gayret 
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sarf etmiş ise de komisyonumuz ilmî, teknik ve 
meslekî sahalarda yayılacak çalışmaların mües
seseye istediği faaliyet imkânını sağlryaeağanı 
düşünerek daha vazıh bir metne varmak için 
Balıkesir Mebusu Halûk Timurtaş'ın yaptığı ta
dil teklifini ittifakla kabul etmiştir. (B) ben
dine bir mümasil kelimesi ilâve, gençlerine ke
limesi öğrenicilerine tebdil ve mümasil yerine 
eşit kelimesi konulmak suretiyle kabul olunmuş
tur. (C) bendi aynen, (D) bendine İsparta Me
busu Ali Lâtifaoğlu'nun teklifi üzerine ve yay
mak kelimesi ilâve edilmiştir. 

Madde 3. — Lâyihanın 3 ncü maddesi (F) 
fıkrası değiştirilerek aynen kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Lâyihanın 4 ncü maddesinin (E) 
bendinde fazla görülen (Mütevelli Heyetinin) 
kelimeleri çıkarılarak aynen kabul edilmiştir. 

Madde 5 — Lâyihanın 5 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir 

Madde 6 — Lâyihanın 6 ncı maddesinin (D) 
fıkrasındaki uygun olarak kelimeleri tevfikan 
ve kaide kelimesi esasa çevrilerek (F) fıkrasın
da ise de redaksiyon bakımından (Mütevelli He
yeti) kelimeleri başa geçirilerek ve üniversite 
kelimesi çık'arllarak madde aynen ka,bul edilmiş
tir 

Lâyihanın 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 nci 
maddeleri aynen kabul edilmiştir 

Madde 16. — Lâyihanın 16 ncı maddesi 

Antalya Milletvekili Ahmet Tokuş'un teklifi 
üzerine tadilen ve 17, 18, 19 ve 20 nci maddeler 
aynen kabul edilmiş ve lâyihanın takdimen ve 
müstaceliyetle görüşülmesi kararlaştırılmıştır. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üze
re Yüksek Reisliğe sunulur. 

Muvakkat En. Reisi Mazbata Muharriri 
Antafya Antalya 

B. Onat , A. Selekler 
Kâtip 
İsparta Antalya 

Ali Lâtifaoğlu A. Tokuş 
İmzada bulunamadı 

Balıkesir Çanakkale 
M. H. Timurtaş N. Togay 

Denizli Diyarbakır 
M. Karasan , Söz hakkım mahfuzdur. 

H. Turgut 
İçel İstanbul Kırklareli 

S. Göknar N. Ktrşan A. Sokman 
Manisa Sakarya 

S. Akdağ H. O. Erkan 
İmzada bulunamadı 

Trabzon Yozgad 
H. Polat T. Alpay 

İmzada bulunamadı 
Zonguldak 

A. Akın 
İmzada bulunamadı 
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HÜKÜMETIN TEKLIFI MUVAKKAT ENCÜMENIN TADILI 

Orta - Doğu Teknik Üniversitesi kanun lâyihası 

I. 

Kuruluş 

MADDE 1. — Gençliğin eğitinjini temin et
mek, araştırmalar yapmak ve bu kanun hüküm
leri dâhilinde idare edilmek üzere Ankara'da 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesi adı ile hükmi 
şahsiyeti haiz bir Üniversite kurulmuştur. 

n. 
Gayeler 

MADDE 2. — Orta - Doğu Teknik Üniversi
tesinin gayeleri şunlardır : 

A) Muayyen evsafı haiz Türk gençlerine, 
biJnassa ilmî, teknik ve meslekî sahalarda ve 
fakat bunlara inhisar etmeksizin umumiyetle in
giliz dilinde ileri bir öğretimi temin edecek ge
niş imkânlar sağlamak. 

B) Diğer memleketlerin evsafı haiz gençle
rine, müracaatleri ve talebe olarak kabul edil
meleri üzerine mümasil imkânlar temin eylemek. 

C) Türkiye ve Orta - Doğunun kaynakları
nın inkişafına ve iktisadi meselelerinin halline 
bilhassa ehemmiyet verilmek üzere, Türk Mille
tine ve diğer milletlere fayda sağlıyacak tatbi
ki araştırmalar yapmak. 

D) Hakikati aramaya ve insanlığın bilgisi
ni artırmaya matuf temel araştırmalar yapmak. 

III . 

Mütevelli Heyeti 

MADDE 3. — Orta - Doğu Teknik Üniversi
tesi aşağıdaki şekilde seçilen 9 kişiden müte
şekkil bir Mütevelli Heyeti tarafından sevk ve 
idare olunur: 

A) Orta - Doğu Teknik Üniversitesinin Mü
tevelli Heyeti âzası, icra Vekilleri Heyetinin ka
rarı ve Reisicumhurun tasdiki ile altı yıllık bir 
müddet için tâyin olunur. Ancak, ilk Mütevelli 
Heyeti azasının tâyinleri, üçü iki yıllık, üçü dört 
yıllık ve geri kalan üçü ise altı yıllık bir devre 
için yapılır; böylece mütaakıp her iki yılda üç 
âza yenilenmiş olur. 

Orta - Doğu Teknik Üniversitesi kanun lâyihası 

1 

Kurulu§ 

MADDE 1. — Hükümetin birinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

I I 

Gayeler 

MADDE 2. — Orta - Doğu Teknik Üniversi
tesinin gayeleri şunlardır : 

A) Muayyen evsafı haiz Türk öğrencilerine 
ilmî, teknik ve meslekî sahalarda umumiyetle 
ingiliz dilinde ileri bir öğretimi temin edecek 
geniş imkânlar sağlamak. 

B) Diğer memleketlerin mümasil evsafı ha
iz öğrencilerine müracaatleri ve talebe olarak 
kabul edilmeleri üzerine eşit imkânlar temin ey
lemek, 

C) Türkiye ve Orta - Doğunun kaynakları
nın inkişafına ve iktisadi meselelerinin halline 
bilhassa ehemmiyet verilmek üzere, Türk mille
tine ve diğer milletlere fayda sağlıyacak tatbiki 
araştırmalar yapmak. 

D) Hakikati aramaya ve insanlığın bilgisi
ni artırmaya matuf temel araştırmalar yapmak 
ve yaymak. 

III 

Mütevelli Heyeti 

MADDE 3. — Orta - Doğu Teknik Üniver
sitesi aşağıdaki şekilde seçilen 9 kişiden müte
şekkil bir Mütevelli Heyeti tarafından sevk ve 
idare olunur : 

A) Orta - Doğu Teknik Üniversitesinin 
Mütevelli Heyeti âzası, icra Vekilleri Heyetinin 
'kararı ve Reisicumhurun fta'sdifeı ile 6 yıllık bir 
müddet için t'âyin olunur. AncaJk, ilk Mütevelli 
Heyeti azasının tâyinleri, üçü iki yıllık, üçü dört 
yıllıik ve geri kalan üçü ise altı yıllık bir dev
re için yapılır; böylece ımütaakıp her iki yılda 
üç âza yenilenmiş olur. 
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B) Mütevellilerden her biri gençliğin yetiş
tirilmesine alâka göstermiş olan, geniş kültür 
anlayışına sahip, iyi karekterde, seçkin Türk 
vatandaşları arasından seçilir. 

C) Mütevellilerden hiç birisi Orta - Doğu 
Teknik Üniversitesinde öğretim üyesi, idareci ve 
müstahdem olarak vazife alamaz. 

D) Mütevelli Heyeti âzasından en çok üçü
nün, Türkiye Devletinde seçimle iktisabedilen 
bir âmme hizmetinde bulunanlardan veya Dev
let memurlarından seçilmesi caizdir. 

Mütevelli Heyeti âzasından üçünün bu kabîl 
bir hizmeti bulunduğu sırada diğer azadan her 
hangi birisi böyle bir hizmet kabul ederse, Mü
tevelli Heyeti âzalığmdan istifa etmiş sayılır. 

E) Mütevelli Heyeti azasının Türkiye Dev
letinde seçimle iktisabedilen bir âmme hizmeti
ne aday gösterilebilmeleri için seçimlerden en 
az altı ay önce Mütevelli Heyeti âzalığından isti
fa etmeleri şarttır. Şu kadar ki, Mütevelli Heye
ti âzalığma tâyinlerinde seçimle iıktisabedilen 
ibir âmme (hizmetinde (bulunuyorlar ise işgal et
mekte oldukları yere tekrar aday gösterebilme
leri için Mütevelli Heyetinden istifa etmelerine 
lüzum yoktur. 

P) Mütevellilik sıfatı istifa ile veya her 
hangi 'bir mütevellinin bu sıfatının ıkalikmasımn 
üniversitenin yüksek menfaatleri bakımından 
faydalı olduğunun tesbiti üzerine mütevelliler
den en 'az altısının bu husus lehine rey vermesi 
suretiyle alınacak kararın Maarif Vekili tara
fından tasvibedilmesiyle 'ortadan kalkar. Müte
vellilik sıfatı başka türlü kalkmaz. 

G) Hizmet müddeti biten âzanm yeniden 
tâyinleri mümkündür. Her hangi bir sebeple 
in'hilâl eden âzalığa A bendindeki usule .göre ve 
•bu âzalığa ait müddeti tamamlamak üzere tâ
yin yapılır. 

H) Mütevelli Heyeti 'âzası iki yılda bir ara
larından birini ilki yıl müddetle toplantılarına 
riyaset etmek üzere başkan seçerler. Aynı kim
senin iıki defa üst üste başkan seçilmesi caiz de
ğildir. Başkanın bulunmadığı hallerde heyet, 
'âzasından birini o toplantıya riyaset etmek üze
re başkan vekili seçer. 

I)! Mütevelli Heyeti azasına mütevellilik 
hizmeti dolayısiyle yaptıkları zaruri masraflar-

Muvakkat E. 

B) Mütevellilerden her biri gençliğin ye
tiştirilmesine alâka göstermiş olan, geniş kül
tür anlayışına sahip, iyi ıkaraJkterde seçkin Türk 
vatandaşları arasından seçilir. 

C) Mütevellilerden hiçbirisi Orta - Doğu 
Teknik Üniversitesinde öğretim üyesi, idareci 
ve müstahdem olarak vazife alamaz. 

D) Mütevelli Heyeti âzasından en çok üçü
nün, Türkiye Devletinde seçimle iktisabedilen 
bir âmme hizmetinde bulunanlardan veya Dev
let memurlarından seçilmesi caizdir. 

Mütevelli Heyeti âzasından üçünün bu kabîl 
bir hizmeti bulunduğu sırada diğer azadan her 
hangi birisi böyle bir hizmet kabul ederse Mü
tevelli Heyeti âzalığından istifa etmiş sayılır. 

E) Mütevelli Heyeti azasının Türkiye Dev
letinde seçimle iktisabedilen bir âmme hizmeti-

m ne aday gösterilebilmeleri için seçimlerden en 
az altı ay önce Mütevelli Heyeti âzalığından is
tifa etmeleri şarttır. Şu 'kadar İki, Mütevelli He
yeti âzalığma tâyinlerinde seçimle iktisabedi
len bir âmme hizmetinde bulunuyorlar ise işgal 
etmekte oldukları yere tekrar aday gösterilebil
meleri için Mütevelli Heyetinden istifa etmele
rine lüzum yoktur. 

F) Mütevellilik sıfatı ölüm veya istifa ile 
veya her hangi bir mütevellinin bu sıfatının 
kalkmasının ancak üniversitenin yüksek men
faatleri bakımından faydalı olduğunun mütevel
lilerden en az altısının kararı ile tesbiti ve bu 
(kararın Maarif Vekili tarafından tasvibi ile »or
tadan kalkar. 

G-) Hizmet müddeti biten azanın yeniden 
tâyinleri mümkündür. 

Her hangi bir sebeple inhilâl eden âzalığa 
A bendindeki usule ıgöre ve bu âzalığa ait müd
deti tamamlama/k üzere tâyin yapılır. 

H) Mütevelli Heyeti âzası aralarından bi
rini iki yıl müddetle toplantılarına riyaset et
mek üzere başkan seçerler. Aynı kimsenin iki 
defa üst üste başkan seçilmesi caiz değildir. 
Başkanın bulunmadığı hallerde heyet, âzasın
dan birini o toplantıya riyaset etmek üzere 
başkanvekili seçer. 

I) Mütevelli Heyeti azasına mütevellilik 
hizmeti dolayısiyle yaptıkları zaruri masraf-
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dan (başka, her ne nam ile olursa olsun hiçbir 
ücret verilmez. 

IV. 

Rektör 

MADDE 4. — Rektör Orta - Doğu Teknik 
Üniversitesinin (başlıca icra organıdır. 

A) Rektör, Türk vatandaşları arasından, 
rektör seçimi için toplanan Mütevelli Heyetinin 
tam sayısının üçte iki ekseriyetiyle seçilir. 

B) Rektör bütün faaliyet ve gayretlerini 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesine (hasreder. 

C) Rektör, üniversite öğretini üyeleri1 ile 
diğer (personeli üzerinde doğrudan doğruya mu
rakabe salâhiyetine sahiptir. 

D) Rektör vazifesi (müddetinde âmme hiz
meti ile ilgili 'hiçbir vazifeye talibolamaz ve se
çimle i'ktisab edilen ibir âmme hizmetime aday. 
^gösterilebilmesi için seçimlerden en az altı ay 
evvel rektörlükten istifa etmesi şarttır. 

E) Rektörlük bir .müddetle bağlı değildir. 
Ancak (Mütevelli Heyeti bu maksatla yaptığı 
toplantıda rektörlük vazifesinin ıhita/m müdde
tini tesibit etmenin Orta - Doğu Teknik Üniver
sitesinin yüksek menfaatleri bakımından fayda
lı olduğuna Mütevelli Heyetinin tam sayıda aza
sının üçte iki 'ekseriyetiyle karar verir ve bu 
hugus Maarif Vekili tarafından tasdik olunursa 
rektörlük vazifesi o tarihte sona erer. 

F) Rektör 65 yaşında vazifesinden ayrılır. 
Ancak rektörlük vazifesi, 'her yıl, Mütevelli He
yetinin tam sayısının üçte iki ekseriyetiyle ve
receği kararla, 70 yaşma kadar uzatılabilir. 

V. 

Müşavir rektör 

'MADDE, 5. — Mütevelli Heyeti, ilimde ve 
teknik öğretimde müstesna tecrübesiyle tanın
mış ve temayüz etmiş olan ve Türk vatandaşı 
olmıyan (bir kimseyi müşavir rektör seçer. 

A) Müşavir rektör, ilmî, teknik ve meslekî 
araştırmalar ve öğretim hususlarında rektörün 
başlıca müşaviridir. 

B) Müşavir Rektör, kendisine rektör veya 
Mütevelli Heyeti tarafından tevdi edilecek araş-

( S . Sa; 
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lardan başka, her ne nam ile olursa olsun hiç
bir ücret verilmez. 

IV 

Rektör 

,MADDE 4. — Rektör Orta-Doğu Teknik 
Üniversitesinin başlıca icra organıdır. 

A) Rektör, Türk vatandaşları arasından, 
rektör seçimi için toplanan Mütevelli Heyetinin 
tam sayısının üçte iki ekseriyeti ile seçilir. 

B) Rektör bütün faaliyet ve gayretlerini 
Orta-Doğu Teknik Üniversitesine hasreder. 

O) Rektör, üniversite öğretim üyeleri ile 
diğer personel üzerinde doğrudan doğruya 
murakabe salâhiyetine sahiptir. 

D) Rektör vazifesi müddetince âmme hiz
meti ile ilgili hiçbir vazifeye talibolamaz ve 
seçimle iktisabedilen bir âmme hizmetine aday 
gösterilebilmesi için seçimlerden en az altı ay 
evvel rektörlükten istifa etmesi şarttır. 

E) Rektörlük bir müddetle bağlı değildir. 
Ancak Mütevelli Heyeti bu maksatla yaptığı 
toplantıda rektörlük vazifesinin hitam müd
detini tesbit etmenin Orta-Doğu Teknik Üni
versitesinin yüksek menfaatleri bakımından 
faydalı olduğuna tam sayıda azasının üçte iki 
ekseriyeti ile karar verir. Ve bu husus Maarif 
Vekili tarafından tasdik olunursa rektörlük 
vazifesi o tarihte sona erer. 

P) Rektör 65 yaşında vazifesinden ayrı
lır. Ancak, rektörlük vazifesi, her yıl, Müte
velli Heyetinin tam sayısının üçte iki ekseri
yeti ile vereceği kararla 70 yaşma kadar uza
tılabilir. 

V 

Müşavir. Rektör 

MADDE 5. — Lâyihanın 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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tırma ve öğretimle ilgili vazifeleri ifa ve mesu
liyetleri deruhde eder. 

C) Müşavir Rektörün vazife müddeti seçi
mi sırasında Mütevelli Heyeti tarafından tesbit 
edilir. Bu. müddet bir yıldan az ve beş yıldan 
fazla olamaz. Hizmet müddetinin toplamı beş 
yılı dolduran Müşavir Rektörün yeniden seçil
mesi caiz değildir. 

D) Müşavir Rektör akademik mertebede 
Üniversite Rektöründen sonra gelir. 

VI 

Mütevelli Heyetinin vazife ve salâhiyetleri 

MADDE 6. — Orta - Doğu Teknik Üniver
sitesinin hükmi şahsiyetini Mütevelli Heyeti 
temsil eder. 

A) Mütevelli Heyeti, Orta - Doğu Teknik 
Üniversitesi namına ve üniversitenin menfaat 
ve istimaline arz edilmek üzere, dünyanın her 
hangi bir yerinde hakiki ve hükmi şahıslardan, 
tesislerden, Birleşmiş Milletler Teşkilâtından 
veya dünyanın her hangi bir tarafındaki mil
letlerarası teşekküllerden, nakit, kitap, malze
me ve teçhizat, eşya, arazi ve bina gibi menkul 
ve gayrimenkul mallarla her türlü hakları ba
ğış, temlik, terk veya vasiyet yolları ile alma
ya ve bunları kiraya vermek, işletmek, trampa 
etmek, satmak, devir ve temlik etmek gibi her 
türlü tasarruflarda bulunmaya veya bunları ay
nen muhafaza ederek üniversite için en istifa
deli şekillerde kullanmaya salahiyetlidir. 

Yukarıki fıkraya göre Orta - Doğu Teknik 
Üniversitesince iktisabedilen gayrimenkul mal
lar bu üniversite adına tapu siciline kaydolu
nur. 

Mütevelli Heyeti, üniversitece yapılacak ba
ğış ve vasiyetlerden zamanında Maarif Vekâ
letine bilgi verir. 

Ancak, icra Vekilleri Heyeti, üniversite adı
na yapılacak bağış veya vasiyeti veya şartları
nı uygun görmediği takdirde bu bağış veya va
siyet kabul olunmaz. 

B) Orta - Doğu Teknik Üniversitesine Hü
kümetçe tahsis edilmiş veya yeniden tahsis olu
nacak gayrimenkul mallar üniversitece lüzum. 
görüldüğü müddetçe üniversitenin istimal ve 
intifama terk olunur. 

Muvakkat E. 

VI 

Mütevelli Heyetinin vazife ve salâhiyetleri 

MADDE 6. — Orta - Doğu Teknik Üniversi
tesinin hükmi şahsiyetini Mütevelli Heyeti tem
sil eder. 

A) Mütevelli Heyeti, Orta - Doğu Teknik 
Üniversitesi namına ve üniversitenin menfaat 
ve istimaline arz edilmek üzere, dünyanın her 
hangi bir yerinde hakiki ve hükmi şahıslardan, 
tesislerden, Birleşmiş Milletler Teşkilâtından 
veya dünyanın her hangi bir tarafındaki millet
lerarası teşekküllerden, nakit, kitap, malzeme 
ve teçhizat, eşya, arazi ve bina gibi menkul ve 
gayrimenkul mallarla her türlü hakları bağış, 
temlik, terk veya vasiyet yollariyle almaya ve 
bunları kiraya vermek, işletmek, mübadele et
mek, satmak, devir ve temlik etmek gibi her 
türlü tasarruflarda bulunmaya veya bunları ay
nen muhafaza ederek üniversite için en istifadeli 
şekillerde kullanmaya salahiyetlidir. 

Yukarıki fıkraya göre Orta - Doğu Teknik 
Üniversitesince iktisabedilen geyrimenkul mal
lar bu Üniversite adına tapu siciline kaydolu
nur.. 

Mütevelli Heyeti, Üniversiteye yapılacak ba
ğış ve vasiyetlerden zamanında Maarif Vekâle
tine bilgi verir. 

Ancak, icra Vekilleri Heyeti, Üniversite 
adına yapılacak bağış veya vasiyeti veya şart
larını uygun görmediği takdirde bu bağış veya 
vasiyet kabul olunmaz. 

B) Orta - Doğu Teknik Üniversitesine Hü
kümetçe tahsis edilmiş veya yeniden tahsis olu
nacak gayrimenkul mallar Üniversitece lüzum 
görüldüğü müddetçe Üniversitenin istimal ve in
tifama terk olunur. 
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C) Müteevlli Heyeti, münasip gördüğü şe
kilde ve istediği ibareleri havi bir mühür yap
tırarak istimal eder ve akademik dereceler, dip
lomalar, vesikalar ve evrak bununla mühürle
nerek tasdik olunur. 

D) Mütevelli Heyeti, bu kanuna uygun ola
rak Orta - Doğu Teknik Üniversitesinin idare
si için lüzumlu ve uygun göreceği kaide ve 
usulleri kabul ve tâli organları teşkil eder. Bu 
kaide ve usulleri zaman zaman yenilemek ve 
tadil etmek yetkisine sahiptir. 

E) öğretim üyeliklerine yapılacak tâyin
lerde Türkiye ve diğer memleketlerdeki belli-
başlı üniversitelerin seviyelerine umumiyetle 
eşit seviyeler göz önünde tutulur. 

F) Üniversitenin ilmî, teknik ve milletler
arası mahiyetini göz önünde tutmak suretiyle 
Mütevelli Heyeti; üniversitenin usul ve kaidele
rine uygun şekilde Türk ve diğer devletler 
vatandaşlarından üniversiteye idareciler, öğre
tini üyeleri ve memurlar tâyin ve bunların üc
retlerini, hizmet müddet ve şartlarını ve muka
vele esaslarını, mer'i mevzuat hükümlerine tâ
bi olmaksızın tesbit eder. 

Ancak, Türk vatandaşlarından olan öğre
tim üyelerinden bütün faaliyet ve gayretlerini 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesine hasredenler 
haricolmak üzere diğer Türk vatandaşı öğre
tim üyelerine mukavele ile verilecek ücret mik
tarı birinci derece Devlet memurunun alabile
ceği aylık ve sair munzam istihkakları yekû
nunu tecavüz edemez. 

G) Mütevelli heyeti uygun gördüğü yetki
leri kendi arasından seçeceği tâli komisyonlara, 
rektöre ve öğretim kurullarına veya üniver
sitenin diğer idarecilerine verebilir ve bu yet
kileri her zaman geri alabilir. 

VII 

öğretim kurulları 

MADDE 7. — Mütevelli heyeti uygun gör
düğü öğretim kurullarını veya öğretim bölüm
lerini teşkil etmeye salahiyetlidir. 

A) öğretim kurulları muayyen zamanlarda 
ve ayrıca rektörün, dekanın veya bölüm baş
kanının daveti üzerine toplanır. 

B) Öğretim kurullarında reye iştirak ba-

( S . Sayıı 

C) Mütevelli Heyeti münasip gördüğü şe
kilde ve istediği ibareleri havi bir mühür yap
tırarak istimal eder ve akademik dereceler, dip
lomalar, vesikalar ve evrak bununla mühürlene
rek tasdik olunur. 

D) Mütevelli Heyeti bu kanuna tevfikan 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesinin idaresi için 
lüzumlu ve -uygun göreceği esas ve usulleri ka
bul ve tâli organları teşkil eder. Bu esas ve 
usulleri zaman, zaman yenilemek ve tadil etmek 
yetkisine sahiptir. 

E) öğretim üyeliklerine yapılacak tâyin
lerde Türkiye ve diğer memleketlerdeki bellibaş-
lı üniversitelerin seviyelerine umumiyetle eşit 
seviyeler göz önünde tutulur. 

F) Mütevelli Heyeti Üniversitenin ilmî, 
teknik ve milletlerarası mahiyetini göz önünde 
tutmak suretiyle müessesenin esas ve usullerine 
göre Türk ve diğer Devletler vatandaşlarından 
idareciler, öğretim üyeleri ve memurlar tâyin 
ve bunların ücretlerini, hizmet müddet ve şart
larını ve mukavele esaslarını, mer'i mevzuat hü
kümlerine tâbi olmaksızın tesbit eder. 

Ancak, Türk vatandaşlarından olan öğretim 
üyelerinden bütün faaliyet ve gayretlerini 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesine hasreden
ler haricolmak üzere diğer Türk vatandaşı 
öğretim üyelerine mukavele ile verilecek ücret 
miktarı birinci derece Devlet memurunun ala
bileceği aybk ve sair munzam istihkakları ye-
kûnunu tecavüz edemez. 

G) Mütevelli Heyeti uygun gördüğü yet
kileri kendi arasından seçeceği tâli komisyon
lara, rektöre ve öğretim kurullarına veya üni
versitenin diğer idarecilerine verebilir ve bu 
yetkileri her zaman geri alabilir. 

VII 

Öğretim kurulları 

MADDE 7. — Lâyihanın 7 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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kımından aranacak asgari şartları bu kurul 
kendi tâyin eder. 

C); Üniversite Konseyi, öğretim kurulları
nın toplantısından meydana gelir. Bu konsey, 
üniversitenin bütün profesörleriyle doçent ve 
asistanların her sene kendi aralarından seçe
cekleri mümessillerden teşekkül eder. Doçent 
ve asistan temsilcilerinin yekûnu, profesörler 
yekûnunun yarısından fazla ve üçte birinden 
az olamaz. 

D) Üniversite Konseyi rektöre ve müte
velli heyetine üniversiteyi ilgilendiren öğretim» 
meseleleri hakkında mütalâa verir. 

E) Üniversite Konseyi lüzum gördüğü tak
dirde geçici olarak ve temsilci mahiyette icra 
komitesi veya hususi komiteler teşkil edebilir. 

VIII 

Dereceler ve unvanlar 

MADDE 8. — Mütevelli Heyeti, aşağıdaki 
esaslar dâhilinde, tahsil dereceleri, fahrî un
vanlar, diplomalar ve sertifikalar verir. 

A) Tahsil dereceleri, bu derecelere ehil 
kılan dersleri memnuniyet verici şekilde tamam
lamış ve alacakları dereceye, ilgili öğretim ku
rulu tarafından, usulü gereğince tavsiye edil
miş kimselere verilir.. Tahsil dereceleri Türkiye 
ve diğer memleketlerdeki belli başlı üniversitele
rin lâzimelerinle umumi olarak eşit bir esasa 
dayanılarak ve/ilir. Tahsil dereceleri arasında 
yüksek mimarlık, çeşitli yüksek mühendislik ve 
diğer ihtisas dalları lisans diploması ile doktora 
dereceleri ve zaman zaman muvafık görülecek 
diğer dereceler dâhil olabilir. 

B) Fahrî unvanlar', Mütevelli Heyetinin 
tam sayısının üçte iki ekseriyeti ile alacağı ka
rarla, üniversitede bu maksatla yapılacak me
rasimde bizzat bulunacak, mümtaz şahıslara ve
rilebilir. 

C) Bütün derece ve unvanlar, Mütevelli He
yetinin vereceği salâhiyet üzerine üniversite rek
törü veya vekili tarafından tevcih edilir. 

Muvakkat E. 

vm 
Dereceler ve unvanlar 

MADDE 8. — Lâyihanın 8 nci maddesi 
nen kabul edilmiştir. 
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IX 

Milletlerarası Müşavirler Heyetinin yıllık 
toplantısı 

MADDE 9. — Orta - Doğu Teknik Üniversi
tesi Mütevelli Heyeti Türkiye'den başka üniver
siteye ehemmiyetli miktarda öğrenci göndermiş 
olan memleketlerin her birinden seçkin bir ilim 
adamını veya terbiyeciyi ve Üniversitenin kay
naklarına yardım etmiş milletlerarası teşekkül
lere mensup birer ilim adamını veya terbiyeciyi 
«Milletlerarası Müşavirler Heyeti» nin âzası sı-
fatiyle ders yılı içerisinde bir hafta için Üniver
siteyi müştereken ziyarete davet edebilir. 

A) Milletlerarası Müşavirler Heyetinin âza
sı sıfatiyle yapılacak davet evvelemirde Türki
ye Hükümeti ile ilgili kimselerin mensup bulun
dukları devletlerin veya milletlerarası teşekkül
lerin muvafakati alındıktan soıra yapılır. 

B) Milletlerarası Müşavirler Heyeti, Müte
velli Heyeti ile Rektörden ve Müşavir Rektörden 
malûmat alır ve Üniversitenin öğretim programı 
ve araştırma projeleri hakkında Mütevelli He
yetine tavsiyede bulunabilir. 

C) Milletlerarası Müşavirler Heyetine dâ
hil olan kimselere her yıl (A) bendinde gösteri
len esaslar dairesinde ayrı bir davet yapılır. 

D) Milletlerarası Müşavirler Heyeti azasına 
verilecek olan seyahat ve ikâmet masrafları Mü
tevelli Heyeti tarafından tâyin ve tesbit edilir 
ve kendilerine Orta - Doğu Teknik Üniversitesi 
tarafından ayrıca bir meblâğ tediye edilmez. 

Yıllık raporlar 

MADDE 10. — Mütevelli Heyeti hazırlıya-
cağı bütçeyi, yazılı bir rapor ile birlikte, en geç 
Ağustos ayının birine kadar Maarif Vekâletine 
verir. Bu raporda Üniversitenin bir yıllık öğre
tim, araştırma ve gelişme faaliyetleri, Üniversi
tenin ihtiyaçları ve malî hususlar belirtilir. Ay
rıca malî durumu gösteren izahlı bir cetvel de 
bu rapora eklenir. 

Maarif Vekâleti bütçeyi ve raporu o yıla 
ait umumi bütçenlin ihzarında kabul edilen 
prensipler dâhilinde inceliyerek tesbit ettiği 
miktarı kendi bütçesi ile teklif eder. 

Muvakkat E. 

IX 

Milletlerarası müşavir heyetinin yıllık toplantısı 

MADDE 9. — Lâyihanın 9 ncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Yıllık raporlar 

MADDE 10. — Lâyihanın 10 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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B) Mütevelli Heyeti kesin hesaplar hakkın
daki raporunu, Orta-Doğu Teknik Üniversitesi 
Umumi Heyetine sunulmak üzere en geç, malî 
yılın hitamını takibeden 15 Haziran tarihine ka
dar Maarif Vekâletine verir. 

XI 

Malî Hükümler 

MADDE 11. — Orta-Doğu Teknik Üniversi
tesinin gelir kaynakları şunlardır : 

1. Her yıl Maarif Vekâleti bütçesine konu
lacak tahsisat, 

2. Üniversiteye yapılacak her türlü yardım
lar, bağışlar ve vasiyetler. 

3. Öğrencilerden alınacak harçlar ve üc
retler, 

4. Üniversiteye yaptırılacak olan araştır
ma, danışma ve expertizler vesair her türlü 
hizmetler karşılığında alınacak olan paralar, 

5. Üniversite neşriyatı gelirleri ile üni
versitenin daimî faaliyeti n3ticesi olarak mey
dana gelen zirai ve diğer istihsâl maddelerinin 
satışından, konferanslardan vesair bilcümle fa
aliyetlerinden elde edilecek bütün gelirler, 

6. Üniversiteye ait menkul ve gayrimen
kul malların ve hakların gelirleri. 

MADDE 12. — Orta-Doğu Teknik Üniver-
stesi Muhasebei Umumiye, Artırma, Eksiltme 
ve İhale kanunları hükümlerine, Divanı Mu
hasebat v'ize ve murakabesine tâbi değildir. 

Artırma, eksiltme ve ihale işleri ile hesap 
ve sarf işlerinin ne suretle yürütüleceği ve 
müsbit evrakın şekli ve çeşitleri Mütevelli He
yetince (hazırlanacak bir talimatname ile tesbit 
olunur. 

MADDE 13. — Orta-Doğu Teknik Üniver
sitesinin hesapları biri Maliye ve diğer ikisi 
Maarif Vekâletince her bütçe yılı başında bi
rer yıl için tâyin edilen üç murakıptan mürek
kep bir Murakıplar Heyeti tarafından mura
kabe olunur. 

Murakıplar yüksek tahsil görmüş, Devlet 
muhasebesi ile ticari sınai müesseseler muha
sebesine vâkıf, İngilizce bilir ve bu kanunun 
kendilerine yüklediği vazifeleri hakkiyle ba
şarmağa muktedir kimseler arasından seçilir. 

X I 

Malî hükümler 

MADDE 11. — Lâyihanın 11 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Lâyihanın 12 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Lâyihanın 13 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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Murakıplar birisinin ecnebi olması caizdir. 
Bunlara verilecek ücret her yıl Mütevelli He
yeti tarafından tesbit olunur. 

Murakıplar Üniversitenin varidat ve sarfi
yatını ilgilendiren her nevi muamele ve karar
larını tetkik ve murakabe etmekle mükelleftir. 
Üç ayda bir üniversite muamelâtı hakkında Ma
liye ve Maarif Vekâletlerine bir rapor verir
ler. Bu raporların birer sureti Umumi Heyete 
tevdi olunacak yıllık rapora bağlanır. 

Murakıplık vazifesi muhassas ücreti veril
mek şartiyle aynı vasıfları haiz Devlet memur
larına da gördürülebilir. Müddeti biten mura
kıpların yeniden tâyinleri caizdir. 

MAADE 14. — Maarif Vekâleti, Murakıp
lar Heyetinin yıllık raporu ile Mütevelli He
yetin yıllık raporlarını kendi mütalâası ile bir
likte Umumi Heyetin tasdik ve tasvibine sunul
mak üzere 15 Ağustos tarihine kadar Başvekâ
lete verir. 

MADDE 15. — Orta - Doğu Teknik Üniver
sitesinin Umumi Heyeti Başvekâletten tâyin 
edilecek üç murahhas ile Türkiye Büyük Mil
let Meclisi, Bütçe, Hariciye, Maarif ve Divanı 
Muhasebat Encümenleri azasının toplantısından 
vücuda gelir. Umumi Heyet Başvekâletten gön
derilip T. B. M. M. Reisi tarafından havale edi
len Orta - Doğu Teknik Üniversitesinin bütçe
sine ait kesin hesapları ve Mütevelli Heyetinin 
ve Murakabe Heyetinin yıllık raporlarını Ma
arif Vekâletinin bunlar hakkındaki mütalâası
nı tetkik edip Üniversite kesin hesaplarının 
tasdiki veya reddi hakkında karar verir. Umu
mi Heyetin Üniversite kesin hesabını tasdik 
kararı Üniversite Mütevelli Heyetinin ibrasını 
tazammun eder. 

MADDE 16. — Ortadoğu Teknik Üniversi
tesine yapılacak her türlü bağış ve vasiyetler 
vergi, resim ve harçlardan muaftır. 

Gelir veya Kurumlar vergisine tâbi mükel
lefler tarafından bu Üniversiteye makbuz mu
kabilinde yapılacak nakdî bağışlar yıllık beyan
name ile bildirilecek gelirlerden ve kurum ka
zancından indirilir. 

( S. Say: 

Muvakkat E. 

MADDE 14. — Lâyihanın 14 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Lâyihanın 15 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Orta - Doğu Teknik Üni
versitesine yapılacak bağış ve vasiyetlerle bu 
üniversitenin bütün muamele ve tasarrufları 
faaliyet ve gelirleri her türlü Gümrük ve sair 
vergi, resim ve harçlardan muaftır. 

Gelir veya Kurumlar vergisine tâbi mükel
lefler tarafından bu üniversiteye makbuz mu
kabilinde yapılacak nakdî bağışlar yıllık be
yanname ile bildirilecek gelirlerden ve kurum 
kazancından indirilir. 

ısı : 268 ) 



— 17 — 
Hü. 

xn 
Müteferrik hükümler 

MADDE 17. — Orta - Doğu Teknik Üni
versitesinin Mütevelli Heyeti ile, öğretim üye
leri, idarecileri, memur ve müstahdemleri halk 
ve mensııboldukları üniversite ile muamele 
ve münasebetlerinde hususi hukuk hükümleri
ne tâbi olup haklarında Memurin Muhake-
matı Kanunu ile Memurin Kanunu, Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hüküm
leri tatbik olunmaz. 

Orta - Doğu Teknik Üniversitesine ait mal-
ler Devlet malı hükmündedir. Bunları çalan
lar, ihtilas edenler, zimmetine geçirenler veya 
her ne suretle olursa olsun suiistimal edenler 
hakkında Devlet mallarına karşı işlenen bu çe
şit suçlara ait cezai takibat yapılır. 

MADDE 18. — Orta - Doğu Teknik Üniver
sitesinin kuruluş ve hazırlıkları hakkındaki 
23 . I . 1957 tarihli ve 6887 sayılı Kanun 
1 Mart 1960 tarihinden itibaren meriyetten kal
dırılmıştır. 

MADDE 19. — Bu kanunun 1, 2, 3, 4 ve 5 
nci maddeleri ile, (F) fıkrası hariç 6 ncı mad
desi ve 7, 8 ve 16 ncı maddeleri neşri talihin
den itibaren mer'idir. 

MADDE 20. — Bu kanun hükümlerini ic-
Taya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

13 . V . 1959 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili ve 
~Bas -ffay. ve Turz. V. V. 

A. Aker 
Devlet Vekili ve 

Çalışma V. V. 
/ / . Şaman 

Millî Müdafaa Vekili 
E. 31 ender es 

Hariciye Vekili 
F. R. Zorlu 

Devlet Vekili 

Devlet Vekili ve 
Münakalât V. V. 
M. Kurbanoğlu 
Adliye Vekili 
E. Budakoğlu 

Dahiliye Vekili ve 
Sıh. ve iç. Mua. V. V. 

.V. Gedik 

Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Muvakkat E. 

XII 

Müteferrik hükümler 

MADDE 17. ••— Lâyihanın 17 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

\ 

\ 

MADDE 18. —• Lâyihanın 18 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Lâyihanın 19 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Lâyihanın 20 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Maarif Vekili 
C. Yardımcı 
Ticaret Vekili 
H. Erkmen 

Güm. ve înh. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 

Nafıa Vekili 
T. İleri 

Sıh. ve tç. Mua. Vekili 

Ziraat Vekili 
N. Ökmen 

Çalışma Vekili 

Sanayi Vekili Bas - Yay. ve Turz. Vekili 

imar ve iskân Vekili Koordinasyon Vekili ve 
M. Berk Sanayi V. V. 

S. Ataman 

rttatau 
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Devre : XI 
İçtima: 2 S. S A Y I S I : 

'6165 sayılı İstanbul Opera binası inşaatının Hazinece ikmali ve 
sureti idaresi hakkındaki Kanuna bir madde ilâvesine dair kanun 
lâyihası ve Nafıa ve Bütçe encümenleri mazbataları (1 /303) 

T. C. 
Başvekâlet 14.1.1959 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayt : 71-845/129 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Nafıa Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi İcra Vekilleri Heyetince 27 . XI I . 1958 
tarihinde kararlaştırılan 6165 sayılı İstanbul Opera binası inşaatının Hazinece ikmali ve sureti ida
resi hakkındaki Kanuna bir madde ilâvesine dair kanun lâyihasının, esbabı mucibesiyle birlikte, 
rsunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A, Menderes 

ESBABI MUCİBE 

İstanbul'da Nafıa Vekâleti tarafından inşa edilmekte olan Opera binasının bir kısım inşaatı 
mevcut mevzuat dairesinde yaptırılmış ve yaptırılmaktadır. 

Ancak, opera gibi her bakımdan hususiyet arz eden mühim ve karışık bir inşaatın, bilhassa dış 
menşeli malzeme ve tesisatı ihtiva eden muhtelif sanatkârlar tarafından ve normal taahhütler çer
çevesi dışında yapılması lüzumlu tefriş ve tezyin işleriyle tamamlanması zaruri olan mütebaki kıs
mının süratle ve en iyi bir şeküde yapılması bilhassa 2490 ve 1050 sayılı kanunların koyduğu kayıt
larla mümkün olamamaktadır. 

Bu sebepten işin ehemmiyeti ve müstaceliyeti göz önünde tutularak mütebaki inşaat ile tefriş ve 
tezyin işlerinin 2490 ve 1050 sayılı kanunlara tâbi olunmadan yaptırılması hizmetin bir an evvel 
yapılması bakımından faydalı ve zaruri görülmektedir. ^ 

Bu sebeple 6165 sayılı Kanuna bir madde ilâvesi için ilişik kanun lâyihası hazırlanmıştır. 
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Nafıa Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Nafıa Encümeni 
Esas No: 1/303 
Karar No: 14 

13 . II . 1959 

Yüksek Reisliğe 

6165 sayılı İstanbul Opera binası inşaatının 
Hazinece ikmali ve sureti idaresi hakkındaki 
Kanuna bir madde ilâvesine dair kanun lâyi
hası, encümenimizde Hükümet temsilcilerinin de 
iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Halen inşası devam eden ve Türkiye'de ilk 
defa dünya ölçüsünde tek operamız olacak bu 
binanın her bakımdan hususiyet arz eden mü-' 
him ve karışık inşaat sistemiyle tesisatının ve 
bilhassa sahne tertibatının tezyin ve tefriş işle
rinin usta ellerden çıkmasına ve ihtisas erbabı 
kimseler tarafından yapılmasına zaruret gören 
encümenimiz Hükümet lâyihasını yerinde gör
müş ve bugüne kadar buna benzer işler için çı
karılmış olan 4770, 5011, 5775, 6237 ve 7007 sa
yılı kanunlar misüllû bu iş için de 2490 sayılı 
Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu ile 1050 sa
yılı Muhasebei Umumiye Kanununun 83 ncü ve 
135 nci maddelerinin dışında mütalâa edilmesi 

uygun görülerek lâyiha aynen ve ittifakla kabul-
edilmiştir, 

İşin ehemmiyetine binaen tercihan ve müs-
tacelen görüşülmesi temennisiyle ve Bütçe En
cümenine havale edilmek üzere Yüksek Riyase
te arz olunur. 
Nafıa Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Gazianteb 
S. Kuranel 

Kâtip 
Bilecik 

M. Erdem 
Denizli 

O. Onyan 
Kütahya 
M. Biler 

Afyon K 
O. Uygun 

Artvin 
M. Bumin 
Gümüşane 

N. Sargmalp 
Niğde 

V. Mengi 
Samsun 

N. Doğuyıldızı 
İmzada bulunamadı. 

Çankırı 
N. Fırat 
Konya 

O. Bibioğlu 
Rize 

M. F. Mete 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 

Esas No. : 1/303 
Karar No. : 97 

Yüksek Reisliğe 

25 . V . 1959 

İstanbul Opera binası inşaatının Hazinece 
«ikmali ve sureti idaresi hakkındaki 6165 sa
yılı Kanuna bir madde ilâvesine dair Nafıa 
Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri He
yetince Yüksek Meclise arzı kararlaştırılıp Baş
vekâletin 14 . I . 1959 tarihli ve 71-845/129 
sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun lâyihası 
Nafıa Encümeni mazbatasiyle birlikte encüme
nimize havale edilmiş olmakla Maliye ve Nafıa 
Vekâletleri mümessilleri hazır oldukları halde 
tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihası, esbabı mucibesinde de arz: 
ve izah edildiği üzere inşası 6165 sayılı Kanun
la Nafıa Vekâletine devredilmiş bulunan İstan
bul Opera binası inşaatının mütebakisi ile tef
riş ve tezyin işlerinin 2490 ve 1050 sayılı ka
nunlara tâbi olmadan yaptırılmasını temin mak-
sadiyle izhar ve sevk edilmiş bulunmaktadır. 

Lâyihayı, bidayeten tetkik eden Nafıa En
cümeni mazbatasında •münderiç mucip sebeple
re istinaden işin ehemmiyet ve müstaceliyetine 
binaen adı geçen kanunlar dışında mütalâasını 
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uygun görerek Hükümetin teklifi veçhile ay
nen kabul etmiştir. 

Bu inşaatın bidayeten tahmin edilen mik
tarın oldukça üstünde bir masrafı istilzam ede
ceği ve 25 milyon liralık sâri taahhüt yetki
sinden kullanılmamış olan miktarın (1959 büt
çesine mevzu 5 milyon liralık tahsisat ile bir
likte) 16 milyon lira olduğu, binanın hususi 
malhiyeti itibariyle inşaatın 2,5 milyon dolarlık 
dış tediyeyi icabettireceği ve döviz primleri 
dolayısiyle bu bakımdan da maliyetin 15 mil
yon lirayı mütecaviz bir artış arz edeceği, do
layısiyle İstanbul Belediyesine bir yardım ma
hiyeti arz eden bu tesisin bu şartlar dairesinde 
devamının evvelce tahmin edildiğinden çok 
fazla bir külfeti zaruri kılacağı ve bu sebeple 
daha müstacel ihtiyaçların karşılanmasını te-
minen opera inşaatının tehiri veya hiç olmazsa 
bidayette derpiş edilmiş olan sarfiyat hududu
nu aşmıyacak bir şekle bağlanmasının uygun 
olacağı encümen üyelerinden bir kısmı tarafın
dan ileri sürülmüş ise de bu inşaatın 6165 sayılı 
Kanunla umumi muvazeneye intikal ettirilmiş 
olduğu ve kanun lâyihasının Nafıa Vekâletine 
verilmiş olan yetkinin, inşaatın mahiyeti itiba
riyle emanet şeklinde de istimalinden ibaret ol

duğu ve İstanbul gibi mühim bir turistik şehri
mizde natamam kalmış bu opera binasının bir 
an evvel ikmal inşası, tefriş ve tezyini lüzumu 
ekseriyet tarafından kabul edilmekle lâyihanın 
şevkini mucip sebepler yerinde görülerek mad
delerin görüşülmesine geçilmiş ve Nafıa Encü
menince kabul olunan lâyiha encümenimizce de 
Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmiş
tir. 

Kanun lâyihası, Umumi Heyetin tasvibine 
arz edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Balıkesir 
H. İmre 
Afyon K. 

N. Topçuoğlu 
Çorum 

Y. Gürsel 
İsparta 
T. Tığlı 

Kütahya 
S. S. Nasuhoğlu 

Rize 
M. Önal 
Sinob 

Ö. özen 

Mazbata M. 
İzmir 

B. Bilgin ' 
Artvin 

H. Çeltikçioğlu 
Denizli 

A. R. Karaca 
İstanbul 

N. Kırsan 
Nevşehir 
İV. önder 
Siird 

B. Erden 
Yozgad 
T. Alpay 

Kâtip 
Diyarbakır 

M. H. Ünal 
Balıkesir 

M. H. Timurtas 
Eskişehir 

M. Başkurt 
Kastamonu 

M. tslânıoğlu 
Rize 

/ . Akçal 
Siird 

M. D. Süalp 
Zonguldak 

H. Timur 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

inşaatının 6165 sayılı istanbul Opera binası 
Hazinece ikmali ve sureti idaresi hakkındaki 

Kanuna bir madde ilâvesine dair 
kanun lâyihası 

MADDE 1. — 6165 sayılı İstanbul Opera 
binası inşaatının Hazinece ikmali ve sureti ida
resi hakkındaki Kanuna aşağıdaki madde ek
lenmiştir. 

«Ek madde — 6165 sayılı Kanun mucibin
ce yaptırılmakta olan İstanbul Opera binası 
ikmali inşaatı ile tefriş ve tezyin işlerini toplu 
veya kısımlar halinde 2490 sayılı Kanunla ek 
ve tadillerine ve 1050 sayılı Muhasebei Umu
miye Kanununun 83 ncü maddesinin (H) fık
rasına ve 135 nci maddesine tâbi olmaksızın 
pazarlıkla yaptırmaya Nafıa Vekili mezundur.» 

MADDE 2. 
meriyete girer. 

Bu kanun neşri tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

27. XII . 19b8 

Başvekil Devlet Vekili 
A. Menderes 

Devlet Vekili 
A. Aker 

Devlet Vekili ve 
Münakalât V. V. 

M. Kurbanoğlu 

Devlet Vekili ve 
Çalışma V. V. 

H. Şaman 

Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

Hariciye Vekili 
F. R. Zorlu 

Maarif Vekili 
O. Yardımcı 

Ticaret Vekili 
H. Erkmen 

Güm. ve İnh. Vekili 
U. Hüsman 

Münakalât Vekili 

Adliye Vgkili 
E. Budakoğlu 

Dahiliye Vekili 
Dr. Namık Gedik 

Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Nafıa Vekili 
T. İleri 

Sıh. ve İç. Mua.. Vekili 
Dr. L. Kırdar 

Ziraat Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili 

Sanayi Vekili 

İmar ve İskân Vekili 
M. Berk 

Bas. - Yay. ve Turz. Vekili 
8. Somuncuoğlu 

Koordinasyon Vekili ve 
Sanayi V. V. 

8. Ataman 

•—• mum 
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