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nun Adalet Partisi Grupu adına Türkiye'
nin Ortak Pazara girmesi hakkında An
kara'da imzalanan Anlaşmaya, bu anlaş
maya karşı olduklarını bildiren ve da
ğıtılan bir parti bültenine dair demeci ve, 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sı Ekrem Alican'm bu konuda, Hükümet 
olarak, ana muhalefet partisinin görüşüne 
iştirak ettiklerine dair cevabı. 330:333 

5. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları 333 

1. — 31 . 5 . 1963 tarihli ve 244 sayılı 
Kanunun 3 ncü ve 5 nci maddeleri gere
ğince onaylanarak Resmî Gazetede yayın
lanmak suretiyle yürürlüğe konulmuş bu
lunan 6/2008, 6/2084 ve 6/2120 sayılı ka
rarlarla yürürlüğe giren Andlaşmaların, 
Genel Kurulun bilgisine arz olunmak üzere 
sunulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi 333: 
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46/2; 56; 57; 121; 5, 6, 123/3 ve 238 nci 
maddelerine göre 25 Ekim 1963 tarihine 
kadar çıkarılması gereken kanunlar ve bu 
kanunların zamanında Yasama Meclisle
rinden geçebilmesi için alınacak tedbirler 
hakkında tutanak 334 -336 

3. — Muvazenei Umumiyeye dâhil bâzı 
dairelerin yapı işleri için gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişilmesi hakkın
daki Kanunun 1 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Geçici Komisyon raporu 
(M. Meclisi 1/376, C. Senatosu 1/278) 
(S. Sayısı : 289) 336,372:373 

6. — Görüşülen işler 

1. — Anayasa Mahkemesinin kuruluşu 
ve yargılama usulleri hakkındaki Kanu
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feleri hakkındaki 0973 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinde ye bu Bakanlığa ait 
kadrolarda değişiklik yapılmasına dair 
karnın tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Sanayi ve Tarım ve Bütçe komisyonları 
raporları (M. Meclisi 1/432, C. Senatosu 
1/255) (S. Sayısı : 23.1) 338:3i5f3!369':371 

-'). — 232 sayılı Kanunla, değiştirilen 
(İ085 sayılı Karayolları Trafik Kanununa 
bir madde ilâvesine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık ve 

Sayfa 
Ulaştırma ve İçişleri komisyonları rapor
ları (M. Meclisi 2/350; C. Senatosu 
2/83) (S. Sayısı : 285) 353 r3O0,^74:376 

4. — Karadeniz Teknik Üniversitesi 
adiyle Trabzon'da bir üniversite kurul
ması hakkındaki 0594 sayılı Kanuna ek 
kanun tasarısının Millet Meclisince kaimi 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Mil
lî Eğitim ve Bütçe komisyonları rapor
ları (M.. Meclisi 1/515; C. Senatosu 
.1/280) (S. Sayısı : 291) 360:305,3 77:379 

5. — Tapulama, kanunu tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon 
raporu (M. Meclisi 1/2.11, C. Senatosu 
1/2(50) (S. Sayısı : 280) 3tSi5 :308 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

- İstanbul Üyesi iîii'at Öztürkçine'nin, plân 
için sari' edilen para ile gazete ve mecmua
lara tahsis edilen ilânlara dair sözlü sorusunun 
ikinci kısmı Maliye Bakanı Ferid Melen tara
fından cevaplandı. Birinci kısmına gelecek bir
leşimde cevap verileceği bildirildi. 

İstanbul Üyesi Rii'at Öztürkçine'nin 493G 
sayılı Ünivertiler Kanununun '55 nci madde
sinin niçin tatbik edilmediğine dair sözlü soru
suna Millî Eğitim 'Bakanı İbrahim Öktem; 

İs'tanfbul Üyesi .Üifat Öztürkçine'nin, tek
stil sanayiinde güdülen prensiplere dair sözlü 
sorusuna Maliye Bakanı Feri d Melen; 

İstanbul Üyesi Kifat Öztürkçine'nin, (1374 
sayılı Kanunun 0 nci maddesine dair sözlü so
rusu ile, 

Kayseri Üyesi Hüsnü Dikeçligil'in, öğret
menlik meslekinin cazip bir hale getirilebil
mesi için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair 
sözlü sorusuna, Millî Eğitim Bakanı İbrahim 
Öktem ve 

Trabzon Üyesi Vusul' Demirdağ'uî, Ankara 
ili Camlıdere ilçesi Kaymakamına, dair sözlü 
sorusuna, İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bokata 
cevap verdiler. 

Kastamonu Üyesi Ahmet .Vusret Tuna'nın 
2.1.5 sayılı sözlü sorusu, ilgili Bakan hazır bu
lunmadığından gelecek birleşime bırakıldı. 

Muvazenei Umumiyeye dâhil bâzı dairelerin 
yapı işleri için gelecek yıllara geçici yüklen
melere girişilmesi hakkındaki Kanunun .1 nci 
maddesine bir fıkra, eklenmesine dair kanun 
tasarısının görüşülmesi bitirildi. Yapılan acık 
oylamada, yetersayı bulunmadığından, gele
cek birleşimde tekrar oylanacağı bildirildi. 

Tapulama kanunu tasarısının tümü üzerin
de görüşmelere devanı olundu. Konya Üyesi 
Muhittin Kılıç'm köy tüzel kişilerine ait orta-
mallarınca, ve orman vasfında olduğu iddia 
edilen yerlerin 1 nci maddede yazılı yerlerle 
alâkalı bulunduğu köy tüzel kişiliklerince 
iddia, edilmesi halinde uygulanacak hükümle
rin ilâvesi için tasarının. Komisyona geri veril
mesine dair önergesi kabul ve tasarı Komisyo
na iade edildi. 

Vakit gecikmiş bulunduğundan 17 Bylül 
1903 Salı günü saat 15 te toplanılmak üzere 
birleşime son verildi. 

Başkan 
Başkan vekil i 
Sırrı- Atalaif 

Kâtip 
Kırklareli 

Ahmet Naci An 

Kati]» 
Sivas 

Ahmet Çekemoğlıı 
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SORULAR 

Sözlü soru 
1. —• Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi Cev

det (leboloğlu'nım, Büyükçekmece'de askerî 
birliklerce işgal edilen sahaya dair sözlü soru 
önergesi, Millî Savunma ve İçişleri Bakanlık
larına gönderilmiştir. (6/219) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, plân gereğince Sam-

rf asanlar 
1. — Türkiye ile İran arasında akdedilen 

Kültür Andlaşmasmın onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkındaki kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni (M. Mecli
si : 1/228, C. Senatosu 1/291) (Dışişleri, Ba
sın - Yayın ve Turizm, ve Millî Eğitim komis
yonlarına) 

2. — Türkiye ile Afganistan arasında ak
dedilen Kültür Andlaşmasmın onaylanması
nın uygun bulunduğu hakkındaki kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni (M. Meclisi 1/236, C. Senatosu J/292) 
(Dışişleri, Basın - Yayın ve Turizm ve Millî 
Hğitim komisyonlarına) 

3. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince 
Avrupa fonundan temin olunan kredinin Dev
let borcu olarak Hazine hesaplarına intikali 
ve Türk Llirası karşılıklarının kullanılma şek
li hakkındaki kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni (M. Meclisi 1/248, 
C. Senatosu 1/293) (Düşleri, Basın - Yayın 
ve Turizm, Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe 
komisyonlarına) 

4. — Televizyon filimleri vasıtasiyle prog
ramların mübadelesine dair Avrupa Aııdlaş
masmm onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisin
ce kabul olunan metni (M. Meclisi 1/319, C. 
Senatosu 1/294) (Dışişleri, Basın - Yayın ve 
Turizm ve Millî Eğitim komisyonlarına) 

5. — Kölelik, köle ticareti, köleliğe ben
zer uygulama ve geleneklerin ortadan kaldı
rılmasına dair ek sözleşmenin onaylanması
nın uygun bulunduğu hakkındaki kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni (M. Meclisi 1/350, C. Senatosu 1/295) (Dış-

sım'da inşası karar altına alman kapalı sa
lon inşaatına dair sözlü soru önergesi, Devlet 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/220) 

3. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Özel Şahin giray'm, Atatürk'le ilgili bâzı eser
lere dair sözlü soru önergesi, Millî Eğitim Ba.' 
kanlığına gönderilmiştir. (6/221) 

işleri, Basın - Yayın ve Turizm komisyonlarına) 
6. — Hususi Kredi ve Silâhsızlanma istik

razından doğan İngiliz alacakları bakiyesinin 
tesviyesi için Birleşik Kırallıkla Türkiye ara
sında mektup teatisi yapılan 23 Haziran 1962 
tarihli Andlaşmasmın onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkındaki kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni (M. Mecli
si 1/348, C. Senatosu 1/296) (Dışişleri, Basın 
- Yayın ve Turizm, Malî ve İktisadi İşler ve 
Bütçe komisyonlarına) 

7. — Hazinenin ve İktisadi Devlet Teşeb
büslerinin bir kısım borçlarının tahkimi hak
kındaki Kanunun 6 ncı maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısının Millet Meclisin
ce kabul olunan metni (M. Meclisi 1/393, C. 
Senatosu 1/297) (Bütçe Komisyonuna) 

8. — Millî Eğitim Bakanlığına yaptırılacak 
merkez binası için gelecek yıllara geçici yük
lenmelere girişilmesi hakkındaki kanun tasa
sının Millet Meclisince kabul olunan metni (M. 
Meclisi 1/412, C. Senatosu 1/298) (Millî Eği
tim, Bayındırlık ve Ulaştırma ve Bütçe ko
misyonlarına) 

9. — Anayasa nizamı, millî güvenlik ve hu
zuru bozan bâzı fiiller hakkındaki 5 . 3 . 1963 
tarih ve 38 sayılı Kanunun yürürlükten kal
dırılması hakkındaki kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni (M. Meclisi 
1/289, C. Senatosu 2/109) (Anayasa ve Ada
let Komisyonuna) 

Teklif 
10. — 5027 sayılı Temsil Öden eği Kanu

nunun muhtelif kanunlarla değiştirilmiş veya 
ekler yapılmış bulunan birinci maddesinde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tek
lifinin Millet Meclisince kabul olunan metni 

2. — GELEN KÂĞITLAR 
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O. Senatosu B : 109 
(M. Meclisi 2/88, C. Senatosu 2/110) (İçişle
ri ve Bütçe komisyonlarına) 

Raporlar 
11. — Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu 

ve Yargılama usulleri hakkındaki kanuna ili
şik (1) sayılı cetvele bir kadro eklenmesine 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet ve Bütçe komisyonları ra
porları (M. Meclisi 1/446, C. Senatosu 

17 . 9 .1963 O : 1 
1/281) (S. Sayısı : 290) [Dağıtma tarihi : 
13 . 9 . 1963] 

12. — Karadeniz Teknik Üniversitesi adiy
le Trabzon'da bir üniversite kurulması hak
kındaki 6594 sayılı Kanuna ek kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Büt
çe komisyonları raporları (M. Meclisi 1/515, 
C. Senatosu 1/286) (S. Sayısı : 291) [Dağıt
ma tarihi : 14 . 9 . 1963] 

B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati: 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İhsan Hamit Tigrel 

KÂTİPLER: Ahmet Naci A n (Kırklareli), Macit Zeren (Amasya) 

BAŞKAN —• Birieşiımi açuyorumı. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yıofclanra yapılacaktır. 
(Yioiklamıa yapıldı.) 

BAŞKAN -
lere başlıyoruz. 

Yelter sayı vardır, mıülzalkere-

4. — SÖYLEVLER VE DEMEÇLER 

i . — Samsun Üyesi Fethi Tevetoğlu'nun; 
Adalet Partisi Grupu adına Türkiye'nin Ortak 
Pazara girmesi hakkında Ankara'da imzalanan 
anlaşmaya, bu anlaşmaya karşı olduklarını bil
diren ve dağıtılan bir parti bültenine dair de
meci ve, 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ek
rem Alican'm bu konuda, Hükümet olarak, ana 
muhalefet partisinin görüşüne iştirak ettiklerine 
dair cevabı 

BAŞKAN — Gündem dışı söz Sayın Tevet-
oğlu'nundur, buyurun. 

F E T H Î TEVETOĞLU (Samsun) — Muhte
rem Başkan, çok muhterem Senatör arkadaş
larım. 

Millet ve memleketimizi son derece ilgilendi

ren hayatî bir konu münasebetiyle yüksek huzu
runuzu işgal etmiş bulunuyorum. 

Bu, geçen Perşembe günü Avrupa İktisadi 
Birliği ile Türkiyemizin Ortak Pazara, ortak üye 
olma yolunda anlaşma imzalaması olayıdır. 

Türkiye, Avrupa İktisadi Birliğine katılma 
müracaatını 31 Temmuz 1959 da yapmıştı. 4 yıl 
süren müzakereler sonunda anlaşma 12 Eylül 
1963 de Ankara'da imzalanabilmiştir. 

Birinci günden sonuncu güne kadar bu dâ
vanın bu mertebeye ulaşmasında emekleri geç
miş kendi Devlet ve iş adamlarımızla Avrupa İk
tisadi Birliğindeki bütün dostlarımıza ve bilhas
sa milletimiz ve büyük Atamız hakkında ve ge
leceğimiz için en halisane duygu ve düşüncele
rini belirtmiş misafirlerimize ve bu konuda bize 
yardımcı olmuş diğer NATO devletleri parlö-
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\ O. Senatosu B : 109 
menterlerine duyduğumuz minnet ve şükranı ana j 
muhalefet partisinin bir mensubu olarak belirt
mek istiyoruz. (Bravo, sesleri ve alkışlar) 

Hassaten bugün vazife başında ve nöbette 
olan Başbakan yardımcılarımızı, Hariciye ve Ti
caret bakanlarımızı bu mutlu başarıdan dolayı 
candan tebrik ederken, muhalefet partisinin iç 
ve dış her millî başarıda en az kendileri kadar 
sevinç ve gurur duyduğunu ve bu başarıların 
gerçekleşmesinde iktidara müzahir ve yardımcı 
olmayı borç ve vazife telâkki ettiğimizi ve ede
ceğimizi (bu velsftle ile (bir Ikere dalha (tekrarlamak I 
istiyoruz. (Bravo sesleri ve şiddetli alkışlar) 1 

Avrupa İktisadi Birliği memleketlerine yap
tığımız ihracat, ortalama olarak senelik. umumi 
ihracatımızın % 35 - 40 mı teşkil etmektedir. 
Ortak Pazar memleketlerinden ithalâtımız ise, 
yekûn ithalâtımızın % 34 üdür. Dış ticaretimizin | 
böyle mühim bir nisbetini bu devletlerle yap
mamız, memleketimizin Ortak Pazara katılma 
lüzumunu doğurmuştur. 

Zirai mahsullerimizin satıldığı pazarları ga
ranti altına alarak bunların satışlarını kolaylaş
tırmak ve artırmak ve daha fazla dış yardım ve 
yabancı sermaye yatırımı temin etmek Türkiye'
nin Avrupa İktisadi Birliğine ortak üye olma
sında en mühim ekonomik sebeplerdir. 

Şu noktayı işaret etmeliyiz ki: Biz, Ortak 
Pazara ortak üye olmak yolundaki ilk başarımı
za yalnız (Avrupalı olmanın tescili) gibi bir 
hisle sevinmiyoruz. 

Bize bu mutlu olayın getirdiği ümit: İktidar
la muhalefetin ve bütün milletimizin, ayrı ayrı 
her Türk evlâdının, yarının hür ve müstakil 
ileri Türkiye'si için üzerlerine düşen sorumlulu
ğu takdirle, geçmişteki hataları tekrarlamamak 
üzere, samimiyetle bir ve beraber olmaları im
kanının önümüze serilişi hususudur. (Sağdan 
ve soldan, bravo sesleri ve şiddetli alkışlar) 

Mutlu olduğu kadar zor, çetin bir imtihan 
devresine girmiş bulunuyoruz. Bu kritik ekono
mik ve siyasi devreyi milletçe bir ve beraber, 
birbirimize saygı ve sevgiyle sarılmış bir bölün
mez bütün haline gelirsek başarı ile geçirebile
ceğimizi, aksi halde düşmanlarımızı güldürece
ğimizi, ciddiyetle, ehemmiyetle, bütün vatan ve 
•milletseverliğimizi ortaya koyarak hesaplamamız, 
plânlamamız gerekmektedir. (Bravo sesleri ve al
kışlar) I 

17.9.1963 0 : 1 
Ortak Pazar, şiddeti zamanla artan bir re

kabet esasına dayanmaktadır. Türkiye, ekonomi 
alanında az gelişmiş bir ülke olarak çok güç ve 
müsait olmıyan şartlar içinde Avrupa İktisadi 
Birliğine katılmak durumundadır. Uzunca gö
rünen hazırlık devresi sonunda eğer bir (Japon 
mucizesi), bir (Alman mucizesi) gibi, ekonomide 
de bir (Türk mucizesi) ortaya koyamazsak, şüphe 
yok ki, Ortak Pazara girmek çabamız, dünyanın 
en gelişmiş memleketleri ve ekonomileri ile yan-
yana olmak gayemiz müspet bir sonuca ulaşamı-
yacaktır. 

Memleketimizi dışarıya ucuz ham madde ve 
ucuz emek ihraceden bir Türkiye olmaktan kur
taracak yola bir an önce girmek zorundayız. 
(Bravo sesleri ve alkışlar) 

İmzalanan anlaşmanın hür Batı âlemi ile ka
der birliğimizin bir defa daha teyidi mânasını, 
sevinç ve gururla kabul ederken takabbül etti
ğimiz sorumluluğun, yerine getireceğimiz veci
belerin neler olduğunu da samimiyetle, ciddi
yetle, katiyet ve ehemmiyetle ortaya koymalı, 
belirtmeliyiz. Birbiriyle katı, çözülemez, ayrıla
maz alâka ve münasebetleri bulunan iç - dış ve 
ekonomi politikalarımızda, mensubiyetiyle gu
rurlandığımız Batı âleminin metot ve prensip
lerini tahrif etmeden kullanmaya mecburuz. 
Beklenen iktisadi Türk mucizesi, Büyük Ata
türk'ün eserini tamamlamak, ancak Batı ve de
mokrasi metotları sayesinde mümkündür. (Bra
vo sesleri, şiddetli alkışlar.) 

Mucizemizin gerçekleşmesinde plânlarımı
zın tanzim ve tatbikatında iş birliğini ve yardı
mını gördüğümüz Batı dünyasının metot ve 
prensiplerinden de şaşamayız. Yardımı ve iş 
birliğini Batı'dan Örneği ve metodu Doğu'dan 
veyahut her şeyi Doğu'dan almak istiyen dü
şünce ve temayüllere hep birlikte karşı durmak 
bizi birleştirecek, millet ve memleketimizi bek
lediği, lâyık olduğu saadete ulaştıracak, va
tandaşlarımızı, dost ve müttefiklerimizi, iş adam
larımızı sevinç ve güvençle'bahtiyar edecek 
yegâne yoldur. (Bravo sesleri ve şiddetli al
kışlar.) 

Unutmıyalım ki, Avrupa İktisadi İş Birliği 
yalnız basit (bir ekonomik birleşme demek de
ğildir. Birliğin ekonomik yoldan da varılması 
istenilen ve gerçekleşmesine çalışılan hakiki 
amacı siyasidir ve bu da : (Avrupa Birleşik 
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G. Senatosu B : 109 
Devletleri) dip. Böyle bir federasyon gerçek- I 
leştiği zaman asil üyeler bu federasyonun âza-
•fcın olacaklardır . Bil indiği gibi bu devletler 
halen birbir ler ine benzer demokra t ik siyasi bün- I 
yelero sahipt i r ler ve aynı savunma sisteminin I 
NATO'nun azalarıdır lar . Siyasi rej imleri demok
rat ik olmıyan, dış pol i t ika lar ında tarafsızl ık 
güdenler Avrupa İkt isadi Birliğinin tam üyesi 
olamazlar. Nitekim 1902 yıl ında Mı . Willi Bi>-
kelbach ta raf ından Avrupa Parlâmentosuna. 
sunulan raporda bu husus açıkc/a, belirt i lmiştir . I 

«Hükümet ler i resmen demokrat ik olarak ta- I 
ılınmamış ve haki irinin h ü r bir şekilde seçil- I 
iniş temsilcileri vasıta-siyle Hükümet karar la r ı 
na doğrudan doğruya veya. dol ay isiyle işti- I 
rak etmediği devletler, A v r u p a birliklerini mey
dana getiren milletler topluluğuna kabul edilme 
hakkını ileri süremezler.)» J 

Bu gerçekler karşıs ında, cemiyetimizi Bat ı I 
mant ık ve anlayışına aykı r ı her çeşit muzir 
düşünce ve temayül lerden k u r t a r a r a k milleti
mizi bir an önce gerçek demokrasi düzenine I 
kavuş tu rmak vazifesiyle mükellef bulunuyoruz. 
(Bravo sesleri.) 

B u n a karş ı olacaklar şüphesiz yalnız Bat ı I 
demokrasisin o t a ra f t a r olmıyan, B ü y ü k Ata
t ü r k ' ü n onlara t ak t ığ ı adla «Sebükbağzlar», 
hafif beyinliler, akılsızlardır. (Bravo seslem.) 
Bu noktada, küçümsenemiyeeck b i r menfi ça
bayı , bir muzir p ropagandaya nefretle işaret I 
etmeden geçemiyeceğiz : I 

Basma dağı t ı lan bir bül tende şu yaygara 
koparı lmışt ı r : I 

«İmzalanışına bir bayram havası veri lmek is- I 
teneu Ortak Paza r Andlaşmasma bü tün varlığı
mız ve gücümüzle karşıyız. Sağlıyabilcceği ufak I 
tefek geçici istifadeler, p a r a yardımı ve borç 
umut la r ı gerçekleşse bile - ki, hunharı da ergeç I 
faizleri ile emekçi halkımız ödeyecektir. - Or- I 
t a k Pazar , uzun vadeli b i r teşebbüs olarak I 
bağımsız varl ığımız ve emekçi halkımız alev- I 
hine sonuçlar doğuracaktır.)» I 

«Ortak Paza r Fransız , Batı - Almanya, î ta l - I 
yan, Belçika. Holânda, Lüksemburg malî te- I 
kel lerinin nüfuz ve hâkimiyet i a l t ında bir güm- I 
rük • i t t ihadı (bir ka r t e l ) Andlaşmasıdır . Tür- I 
ki ye gibi geri kalmış bir toplumun böyle bir I 

o r t a k l ı ğ a kat ı lması ve bundan her hangi bir I 
ist ifade beklemesi, k u r t "ağzındaki kuzunun ya- I 
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şama hayal inden faksızdır. Or tak Pazara «Tl.a-
yıi]» diyoruz : (Jünkü Or tak Paza r toplumumu
zun bugüne k a d a r bizi geri b ı rakan ekono
mik ve sosyal yapısının daha da kuvvetlenmesi
ne yol açacakt ı r . Toprak ağalarının servetleri , 
nüfuz hâkimiyet ler i katmerleşecektir . Or t ak 
Pazar'a, «ilayı)]» d iyoruz! (Jünkü Türkiye 'n in 
bağımsız bir varlık olarak kendi gücü, kendi 
imkânlar ı ile ka lk ın ıp ilerlemesini istiyoruz.,» 

Muhterem arkadaışlarım, bu çatlak sesi bir 
Demirperde radyosunun bülteninden almış de
ğiliz. Sosyal leşti ri I me.k islenilen tababetimize 
demokrat ik İsveç, İngi l tere dururken Demir
perde sosyalist memleket ler ini tetkik, örnek ve 
metini sena, eden, yahu t da Devlet kütüphane
ler inden komünist eserler yerine komünizmi 
çürüten millî eserleri toplatan garip vekille
rin beyanat ından pasajlar da, değildir (Sağdan 
bravo sesleri.) 

Bu, âdeta Türk Anayasasını menfaatine 
göre ku l lanmak şfansı kendilerine tanınmış per
vasızlardan birinin imzasını taşıyan, bir part i 
genel başkanlığı bültenidir. Şüphesiz, samimi
yetle alâkası olmıyan bu «muzir» ve «mak
satlı» bildirinin de, bugüne kadar ki, emsalli 
bi ldir i ve makalelerle yapılan yıkıcı propagan
dalar gibi üzerinde durulmıyacakt ı r . 

Bu ve bunun gibi görüş ve propagandalara, 
müsamaha gösteriş, demokrasi icabı olamaz; 
ancak tasvip, i ş t i rak ve ha t l a leşvik demek 
olur ki, bunu asla hiçbir sorumluya yakışt ı r
mıyoruz. (Sağdan bravo sesleri ve alkışlar.) 

Müşterek Pazara, ortaklığa, namzet oluşu
muzun mutlu sevincini, muasır laşmak fikrî
nin kurucusu (lökalp' in, Avrupalı laşmanın ilk 
tatbikç.isi Büyük. Ata tükr 'ün hâ t ı ra lar ım da ta
ziz mânasında millîleştirirken, milletimize ve 
her tü r lü millî menfaatlerimize aykırı cereyan 
ve teşebbüslerin karş ıs ında millî dâvalarımızı 
açıkça teşrih ve tesbit etmenin zamanı çoktan 
geçmektedir . (Bravo sesleri ve şiddetli alkış
la ıv) 

Bu vesile ile koalisyon par t i ler ine sesleni
şimiz ve sorumluları ikaz edişimiz yalnız ve 
yalnız samimiyetimizin bir ifadesidir. 

Tekra r edelim ki : Türk milletinin faydası
na, lı(M* işte İk t ida r ın yanındayız ve yardımcı
sı .vız. Yeter ki, İ k t i da r - Muhalefet münasebet
lerini gerçek demokrasi yolunda ayarlanvasını 
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hilelim.; geçmişte (ha la ) , (\suç) :;aydıklarımızı 
bizzat kendimiz iş lemiydim. Beni dinlemek lût-
funuza şükranlar ımı arz öderim. (Şiddetl i ve 
devamlı alkışlar.) 

B A Ş K A N - - Sayın. Aliean. 
BAŞBAKAN' YAİHVIMCISI KKRKM ALİ( A \ 

(Sakarya) — Sayın arkadaşlar ım, Adalet Par
tili kıymetli senatör arkadaşımı hakikaten zevk
le ve memnuniyetle dinledim. Ortak Pazar la . 
yaptığımız ( ) : iak l ık Anlaşması dolayısiyle kıy
metli a rkadaş nün Türk Par lâmentosunda orta
ya koyduğu millî beraberl ik ve millî bütünlük 
hislerinden <lo!ayı Hükümetiniz adına gerek 
mensubolduğ1! part iye, gerekse şahsan ken
disine şükran ' / rımı ifade etmek isterim. (Alkış
lar) - P>u sevi1'1 i le ; muhalefetle ik t idar arasın
daki münasebetlerin »irmek istidadını gösterdi
ği yeni ve mibî yolu Hükümetiniz olarak ve Hü
kümetinize dâhil par t i ler olarak', aynı hislerle 
karşıladığımı?.' , aynı hislerle cevap vermeye 
amade olduğumuzu beyan etmeyi bir vazife ad
dederim. (Alkış lar) . 'Müşterek Pazarla yapılan 
Anlaşmanın Hükümete ve Hükümete mensup 
par t i lere bâzı vazifeler yüklediğini , arkadaşımın 
ifade ett iği gibi, müdr ik bulunmaktayız . Bu an
laşmanın, bir t a ra f tan Türk Milletini, demokra
t ik avrupa milletleri camiasına mensup bir millet 

olarak bir defa daha tescil ederken diğer taraf
tan da millet olarak yarın için ekonomimizi sıh
hatli ve sağlam bir hale get i rmek bakımından 
üzerimize çok ağır vazifeler yüklediğini bilmek
teyiz, sevgili a rkadaş lar ım. 

Bu vazifelerin bugün için, hazır l ık ve intikal 
devresinde İn "e düşen icaplarını yerine getir
mek suretiyle yarın Ortakl ık Anlaşması tam mâ-
uasiyle tekemmül et t iği zaman Türk ekonomi
sini bu ekon uıdlerle muvazi hareket ettirmek 
imkânına k a v i ş t u r m a k karar ındayız ve bu isti
kamet teki çabşmalarınuzı yerine getireceğimiz
den emin olmalarını temin etmek isterim arka
daşlar. Şüphesiz bu anlaşma dolayısiyle bâzı isa
betli mütalâa i tmediğimiz fikirler de ortaya atı
labilecektir. Takat Hükümet olarak şu kanaa t 
teyiz ki, bu fikirler Türk milletinin nazar ında 
mut lak ekal l iyet tedir ler ve bugün şu mukaddes 
çatının altında bu anlaşma dolayısiyle tezahür 
etmiş olan müıi birlik havası bütün vatan sat
hında da ayv. is t ikamette esmektedir. Arkada
şımın konuşması dolayısiyle Hükümet in iz adına 
hu açıklamayı yapmayı kendime vazife bildim. 
Ye izhar etmiş oldukları güzel hislerin bütün iç 
polit ika hayat .mızda da. hâkim bulunmasını , hâ
kim kılınmasını temenni ederek kendilerine bir 
kere daha şükranlar ımı arz ederim arkadaş lar . 
(Sürekli a lk ış 'a r ) 

5. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KUEIİLA SUNUŞLARI 

BAŞKAN -— (îündeme geçiyoruz. 

/. — 31 .':' . 1963 tarihli ve 2-1 i saydı Kanu
nun 3 ne it ve 5 nci maddileri yereğinee onaylana
rak Resmî (hızetelerde yayınla amal- s it re ti yi e 
yürürlüğe konulmuş bulunan 6/2008, 6/2081 re 
6/2120 sayılı hararlarla yürürlüğe (/iren Anıt
laşmaların, Genel Kurulun bilyisine arz olun
mak üzere sunulduğuna dair Başbakanlık tez
keresi. 

B A Ş K A N Tezkerevi okuvoruz. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

31 . 5 . "1%3 tarihli ve 244 sayılı «Milletler
arası And laşnv la rm yapılması, yürür lüğü ve ya
yınlanması. il" bâzı andlaşmalarm yapılması için 
Bakanlar Kurı ' iuna. yetki verilmesi hakkında Ka
nunun 3 neii ve 5 nci maddeleri gereğince onay
lanarak Resmî (îazetelerde yayınlanmak suretiy

le yürür lüğe k mulmuş bulunan ekli listede yazılı 
Andlaşmalarm Kesini (iazete ile yayınlanan me
tinleri, Cieuel Kuru lun bilgisine sunulmak üze
re, ilişik olarak sunulmuştur . 

("Hereğinin yapılmasını rica ederim. 
ismet İnönü 

Başbakan 

B A Ş K A N -•- Kararnameleri okuyacağız. 

Karar Say^ : : (i/2008 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Milletler
arası Kalkınma Birliği arasında 31 . 5 . 1063 
tarihinde Vaşi^gton'da imzalanan, 20 milyon do
larlık bir krediyi kapsıyan ilişik «Kalkınma 
Kredisi Anlaşması» mn onaylanması ve yayımı 
tarihinde yürür lüğe girmesi; Maliye Bakanlığı
nın 15 . 7 . 1063 tarihli ve 00030 - 3/11/27707 
sayılı yazısı üzerine, 31 . f> . 1063 tarihli ve 244 
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sayılı Kanımın; 3 ncü ve 5 nei maddelerine göre, 
Bakanlar Kuru-unca 26 . 7 . 1963 tarihinde karar
laştırılmıştır., 

Cumhurbaşkanı 
C. Gürsel 

BAŞKAN • — Ittılaınıza sunul muştur. 

Karar Sayısı : 6/2084 

Federal Almanya Cumhuriyeti tarafından, 
radyo tesisatı ve yayınları alanında, Türkiye'ye 
teknik yardım yapılması hususunda Hükümeti
mizi temsilen Dışişleri Bakanlığı ile Federal Al
manya Cumhuriyeti Hükümetini temsilen Anka
ra'daki Feder.t' Almanya Büyükelçiliği arasında 
Nota teatisi suretiyle yapılan 9 Nisan 1963. tarih
li Andlaşmayn ait ilişik metinlerin onaylanması 
ve yayımı tarihinde yürürlüğe girmesi; Dışişleri 
Bakanlığının 6 . 7 . 1963, 25 . 7 . 1963 tarihli ve 
300 - 769 - ÎKT - VI/225, 3/238 sayılı yazıları 
üzerine, 31 . 5 . 1963 tarihli ve 244 sayılı Kanu
nun 3 ncü ve 5 nei maddelerine göre, Bakanlar 
Kurulunca 1.0 . 8 . 1963 tarihinde kararlaştırıl
mıştır. 

Cumhurbaşkanı 
C. Gürsel 

BAŞKAN — Ittılaınıza sunulmuştur. 

Karar Sav<u : 6/2.20 

1 . 6 . 1963 tarihli ve 6/1796 sayılı Karar
name ile veriıen yetkiye dayanılarak Hükümeti
miz temsilcisi de italyan Hükümeti temsilciliği 
arasında 6 250 000 000 ftretlik kredi hakkında 
teati olunan iligik 1.7 . 6 . ı963 tarihli mektuplar
la, İtalyan Bankaları arasında 21 . 6 . 1963 tari
hinde üoma'dd imzalanan ilişik «Malî Andlaşma» 
ve eklerinin ve bu hususla ilgili mektupların 
onaylanması c yayımları tarihinde yürürlüğe 
girmesi; Maliye Bakanlığının 30 . 7 . 1963 tarih
li ve 55815 - 3/30422 sayılı yazısı üzerine, 
31.5.1963 tarih!) ve 244 sayılı Kanunun 3 ve 5 nei 
maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 21.8.1963 
tarihinde kar-.ulaştırılmıştır. 

Cumhurbaşkanı 
C. Gürsel 

BAŞKAN —• Ittılaınıza sunulmuştur. 

2. — Anayasanın 21; 30/son fıkra; 46/2; 56; 
57; 121; 5, 6, 223/3 ve 138 nei maddelerine göre 
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25 Ekim 196 • tarihine kadar çıkarılması gere
ken kanunlar ce bu kanunların zamanında Yasa
ma Meclislerinden geçebilmesi için alınacak ted
birler heıkkınr. tutanak. 

BAŞKAN — Bir tutanak var; okuyacağız 
efendim. 

Bu tutanak 25 Ekim 1963 tarihine kadar çıka
rılması icabednı kanunlar hakkında, grup mümes
silleri ve Mec'.is mümessilleri tarafından tesbit 
edilmiş bir tutanaktır. 

Tutanak 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Partisi 

Grupu adına Cumhuriyet Senatosu Grupu Baş
kanı Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi İhsan 
Sabrı Çağlaıyanğiil, Millet Meclisi Grupu Balkan -
vekilleri Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan ve 
tzmir Milletvekili Ali Naili Erdem; Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi Gru
pu adma Gruj) Başkanvekilleri Cumhuriyet Se
natosu Konya Üyesi Sedat Çumralı, Konya Mil
letvekili Rüştü özal ve Mardin Milletvekili Va-
hap Dizdaroğlu; Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi Grupu adma 
Grup Başkanvekili Sivas Milletvekili Cevad Od-
yakmaz ve Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üyesi 
Bahattin Özbek; Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Millet Partisi Grupu adma Grup Başkanvekili 
ismail Hakkı Akdoğan; Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Yeni Türkiye Partisi Grupu adma Grup 
Başkanvekili Tokat Milletvekili Ali Dizman; 
Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyeleri adma Cum
huriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet Yıldız; 
Cumhurbaşkanınca Seçilen Bağımsız Cumhuriyet 
Senatosu üyeleri adına Cumhuriyet Senatosu 
Üyesi Hidayet Aydmer ve diğer Bağımsız Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyeleri adma Cumhu
riyet Senatosu Zonguldak Üyesi Akif Eyidoğan, 
bugün Millet Meclisi Başkanı Fuad Sirmen'in 
Başkanlığında ve Cumhuriyet Senatosu Başkan
vekili Sırrı Atalay'm ve Hükümet adma Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcıları Hasan Dinçer 
ile Turhan Feyzioğlu ve Devlet Bakanı Raif 
Aybar'm iştirakleriyle toplanarak Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonunun 26 Ağustos 1963 tarihli, 
esas No: 2/177 ve karar No: 40 sayılı mütalâa ra
poru ile Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonunun 29 Ağustos 1963 tarihli, esas 
No: 198 ve karar No: 81 sayılı mütalâa raporunu 
inceleyip, Millet Meclisi Anayasa Komisyonu 
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Sözcüsü İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nm 
izahatını ve Hükümet görüşünü de dinledikten 
sonra, aşağıdaki hususlarda ittifaka varmışlar
dır : 

1. Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonunun bu konudaki görüşü benimsenme
miştir. 

2. Millet Meclisi Anayasa Komisyonunun 
raporunun 3 ncü paragrafının (a), (b) ve (d) 
bendlerinde ve 4, 6 ve 7 nci paragraflarında zik
redilen esasların, Anayasanın 7 nci geçici madde
si gereğince 25 Ekim 1963 tarihine kadar çıka
rılması gereken kanunların tesbitinde uygulan
ması gerekir. Şöyleki kanun insiyatifine sahip 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve Bakan
lar Kurulu ile kanun yapmakta yetkili Yasama 
Meclisleri komisyonları ve Genel Kurulları, bu 
konulardaki kanunları bu tarihe kadar çıkarmak 
için, maddi imkânların müsaadesi nisbetinde tam 
bir iyi niyetle âzami gayreti göstermek durumun
dadırlar. 

Gerçekten, Millet Meclisi Anayasa Komisyo
nu raporunun 3 ncü paragrafının (c) bendinde 
zikredilen kanunlar, Anayasa ile bağlı her han
gi bir merci tarafından değişik sayıda tesbit edi
lebilecek kanunlardan olup, Anayasa'ya aykırı 
hükümler taşımaları halinde ortadan kaldırılma
ları bir kanunla mümkün olduğu kadar, Anaya
sa Mahkemesinin iptal kararlariyle de mümkün 
olan kanunlardandır. Bu hususlarda Anayasa 
Mahkemesinin iştirakleri mevcut ve mer'i usul
lere göre tekevvün etmedikçe bu konuda kesin 
bir fikre sahibolmak imkânsızdır. Bu itibarla, 
Anayasanın 7 nci geçici maddesinde 25 Ekim 
1963 tarihine kadar çıkarılması «emredilen» ka
nunlardan asıl maksat, Anayasada bir kanunun 
kanunla düzenlenmesi şart koşulduğu halde o ko
nuda her hangi bir kanun metninin bulunmadı
ğı şıklarıdır; açıklıkla tesbiti mümkün olan şık
lar sadece bunlardan ibarettir. 

3. Bu durumda, aşağıda zikredilen kanunla
rın 25 Ekim 1963 tarihine kadar çıkarılması için 
âzami gayretin sarfı gerekmektedir. 

a) özel Okullar Kanunu (Any. M. 21); 
b) Anayasanın 30 ncu maddesine aykırı ola

rak tutuklanan veya yakalananların zararlarının 
tazmini hakkındaki Kanun : (Any. M. 30 son 
fıkra); 

c) işçi niteliği taşımıyaıı kamu hizmeti gö
revlilerinin sendika kurma ve sendikalara üye 
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olma hakkına dair Kanun: (Any. M. 46/2); 

d) Siyasi Partiler Kanunu: (Any. M. 56, 
57); 

e) Devlet Radyo ve Televizyon İdaresi Ka
nunu: (Any. M. 121); 

f) Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Türkiye 
Büyük Millet Meclisince Denetlenmesi hakkın
da Kanun: (Any. M. 5, 6, 127/3); 

g) Askerî Mahkemeler ve Askerî Disiplin 
Mahkemeleri Kanunu: (Any. M. 138) 

4. Yasama Meclislerinin yukarda zikredi
len kanunları zamanında çıkarılabilmesi için 
alınması gerekli tedbirler olarak: 

a). Millet Meclisi Genel Kurulun Salı, 
Çarşamba, Perşembe günleri çalışarak gündemi
ni görüşmesi; 

b) Ancak, yukarda zikredilen kanunlar 
Genel Kurul gündemine alınır alınmaz bun
ların diğer bütün işlere takdimen ve ivedilikle 
görüşülerek ve araya başka her hangi bir kanu
nun görüşülmesi sokulmaksızın Pazartesi, Salı, 
Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri çalışıl
ması suretiyle sonuçlandırılması; 

c) Bu kanunların, gerekiyorsa geçici ko
misyonlara havalesiyle bunların havale edildi
ği komisyonların devamlı olarak her gün sabah
tan akşama kadar çalışmalarının sağlanması; 

d) Millet Meclisi Anayasa Komisyonunun 
raporunda zikredilip de yükardaki listede yer 
almıyan diğer kanunların da, Genel Kurul gün
demine girdikçe diğer işlere takdimen, öncelik
le ve ivedilikle sonuçlandırılması ve bu kanun
ların komisyonlarca da öncelikle ve çabuk bir 
tarzda sona erdirilmesinin uygun olacağı üze
rinde ittifaka varılmıştır. 
Millet Meclisi Başkanı Cumhuriyet Senatosu 

Fuad Sirmen Başkanvekili 
Sırrı Atalay 

T. B. M. M. Adalet Partisi Grupu adına 
Bursa C. •Senatosu Balıkesir Milletvekili 

Üyesi Cihat Bilgehan 
İhsan Sabri. Çağlayangil 

İzmir Milletvekili 
Ali Naili Erdem 

T. B. M. M. Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
adına 

Konya C. Senatosu Üyesi Konya Milletvekili 
Sedat Çumralı Rüştü özal 

Mardin Milletvekili 
Vahap Dizdaroğlu 
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T. B. At. Al. Oumhuriyctci Köylü Millet Part isi 

( î rupu adına. 
Kütahya P. Senatosu. Sivas Milletvekili 

Üyesi Cevad. Odyakıııaz 
Paha t t in Özbek 

T. B. Al. Al. Millet Partisi (.Jnıpıı adına. 
Yozgat; Milletvekili 

İsmail l.la'kkı Akdoğan 

T. P>. Al. Al. Yeni Türkiye Part isi P r u p u adına 
Tokat Milletvekili 

İT. Ali Dimi a n 

Pımıhuriyel Senatosu Tabiî Üyeleri, adına 
P. Senatosu Tabiî Üyesi 

Ahmet, "S'TIdI>Î 

('uıııhurbaşkanlığınca, se<;ilen bağımsı/ P. Sena
tosu üyeleri adına 

Cumhuriyet Senatosu (jyesi 
Hidayet Aydı ne r 

rl\ B. Al. M. Bağımsız üyeleri adımı 
P. Senatosu Zonguldak Üyesi 

Akil' V) v i doğan 

Hükümet adına 
Devlet Kakanı ve Pas- Devlet Bakanı ve Baş

bakan Yardımcısı bakan Yardımcısı 
Masan P ince r Turhan Peyzioğlu 

Devlet Bakanı 
Hail' Ay bar 

Al. Meclisi Anayasa Komisyonu Sözcüsü 
İstanbul Milletvekili 

( 'oskun Kırca 

Not : P. Senatosu Anayasa, ve Adalet Komis
yonu Başkan, ve Sözcüsü meşguliyetleri dola-
yisiyle toplantıda, bulunamamışlardır . 

BAŞKAN 111 ilamıza, arz edilmişlir. 

.V. - - Mıtrazı lui i'mumiyeye dâhil bâzı dai
releri)! yapı isleri irin yetecek yıllara yecici 
yüklen melere yirisiimesi hakkınd-uki Kını unun. 
t ııei maddesi ııe bir fıkra, e İden meşine 'dair l;u-
n\ıu tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni re Cumhuriyet ^cnıdosu. Geçici Komis
yon raporu (M. Meclisi I/.Vb, C. Senatosu 
1/-J7H) (S. Sayısı : 2X9) 

BAŞKAN İkinci defa olarak acık oyunuza 
arz edilecektir, -efendim. 

6. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

B A Ş K A N --- Şimdi gündem hakkında, bâzı 
takr i r ler vardır. Bunlar ı okutacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Bir defa görüşülecek islerin 1 numarasında 

kayıtlı 2î)0 sıra sayılı Kanun tasarısının önce
likle görkşülmesini arz ederim. 

( Vmlmrbaş'kaıııııca, S. I ' . 
Âmil Art us 

(huniniriyet Senatosu Başkanlığına, 
(dindenim ikinci görüşülmesi yapılacak isler 

kısmında bulunan Sanayi Bakanlığı Kuru luş 
ve Vazifeleri hakkındaki (>İ)'7İÎ sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinde ve bu Bakanlığa ait kadro
la rda değişiklik yapıl masına dair kanun tasa
rısının öncelikle! görüşklmeşini arz ve teklif ede-
r'ıııı. 

Sanayi ve Tar ım Komisyonu 
Başkam 
Muğla 

Muallâ, Akarca 

Yüksek Başkanlığa, 
'l'.Vl sayılı Kanunla değiştirilen ÖOSö sayılı 

Karayolları Trafik Kanununa bir madde ilâvesi
ne dair kanun teklifinin öncelikle, ivedilikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederini. 

İçişleri Komisyonu Paşkanı 
Muğla 

1 laldım Alentesoğlu 

Sayın Pumhıır iyet Senatosu Başkanlığına 
• Umdemin birinci defa görüşülecek işlerin. 

4 ncü sırasında kayıtlı '2!)1 nolıı Karadeniz Tek
nik Üniversitesi kanununun öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesinin oya, arzını 1 eki i t! ederim. 

Komisyon Sözcüsü 
Siirt, 

Lâtif Aykut 

Yüksek Başkanlığa 
( tündenim öncelikle görüşülmesi kararlaştı 

rılan işler arasında. 1 No. da yazılı (Tapulama 
kanunu tasarısı) mu sorulardan önce vo ikinci. 
defa ova, konulacak isleri teşkil eden -Si) sıra 
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sayılı tasarının oylanmasından sonra görüşül
mesinin Genel Knrnlnn tasvibine arz edilmesi
ni rica ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Uşak 

Kâmil Coşkunoğl u 

BAŞKAN —• Muhterem arkadaşlar; gündem
de bulunan bütün kanunların öncelikle görü
şülmesi hakkında önergeler verilmiştir. Han
gisinin öncelikle görüşülmesi hususu takdirini
ze kalmıştır. Gündemdeki kanunların hepsi 
için öncelik önergesi vardır. (Tapulama knaıı-
nu tasarısını görüşelim, sesleri) Başkanlık Di
vanı şöyle mütalâa etmektedir: Tapulama Kanu
nu 100 maddeden ibarettir. Bunun müzakeresi 
takdim edilirse, diğer kanunların müzakeresi 
geri kalacaktır. Ye bunlardan bir kısmı Millet 
Meclisince kabul edildiği İnilde bizim Komis
yonumuzca reddedilmiş bulunmaktadır. Müza
kere zamanı geçirildiği takdirde, bu reddin ve 
mütalâanın da hiçbir değeri kaLmıyaeaktıı. Du
rumu bu şekilde takdirlerinize arz ediyorum. 

Şimdi Ibeş tane soru vardır. Sorulara cevap 
verecek Sayın Balkanlar da buradadırlar. So
rulardan evvel görüşülmesi hususunıı oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler.'.. (Anlaşılama
dı sesleri) 

Efendim, gündemimizde beş tane soru Nar
dır. Bu soruları cevaplandırmak üzere bakan
lar da gelmiş bulunmaktadırlar. Vaka t diğer 
taraftan soruların geri bırakılması ve kanun
ların müzakeresinin yapılması hakkında da tak
rirler vardır. Soruların geri bırakılması ve ka
nunların müzakeresine geçilmesi teklifini reyi
nize sunuyorum. Kabul edenler.. Ktmiyenler.. 
Soruların müzakeresi geri bırakılmışı ir. Sayın. 
bakanlara teşekkür ederiz. Yalnız bir daha ba
kanlar gelmiyor demeyin, onu da süyliyeyim 
(Gülüşmeler) 

Efendim, gündemde, sırada bulunan kanun
lar birer, ikişer maddeden ibarettir ve bir kıs
mının birinci müzakeresi de yapılmıştır. Mü
saade ederseniz bunları sırasiyle müzakereye 
devam edelim. (Muvafık sesleri.) 

Başkanlığın bu husustaki teklifini kaimi eden
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Bunlar yarını saat içinde biter ve Tapula
ma kanununa geçeriz. 

/. — Anayasa Mahkemesinin Intruluşu re 
yargılama usulleri hakkındaki Kanuna ilişik 
(1) sayılı ecirde bir kadro cklcnm<sine dair 
kanun- tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan mchıi re. Cumhuriyet Senatosu, Anayasa re 
Adalet re Bütçe .komisyonları raporları (M 
Meclisi 1/iUi, C. Senatosu 1/281) (S. Sayısı ! 
290) 

•SİRKİ AT ALAY (Kars) — Usul «hakkında 
söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAX — Buyurun efendim. 
ıSCRRE ATALAY (Karls) — Bu raporun 

okımmaısı lâzımdır. Günkü 2 mü-spet imza, o mu
halif imza vardır. Bu sebeple rapor mualleldir. 
Bütçe Komisyonu raporu yerinde değildir. 2 
müspet imza var, 3 muhalif imza var. 

BAŞKAN — Sözcü burada mı efendim. 
BÜTOF KOMİSYONU SÖZCÜSÜ LÂTİC 

AYKUT (•Sürt) —Durumu arz edeyim efendim. 

BAŞKAN — Buyurun ellendim. 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ LÂTİF 

AYKUT ('Siirt) — Şimdi efendim, mazbatanın 
tetkikinden anlaşıldığı üzere bu kanun mazba
tada gösterilen, esbabı mucibe tahtında reddedil
miş bulunuyor-. Filhakika Sırrı Atalay arkada
şımız bu şekilde redde taraftar olan eşhastan 
iki kişinin imzasının bulunduğunu ve diğerinin 
de imzasının bulunmadığı esbabı mucibesiyle 
ekseriyetin kabul merkezinde olması lâzımgcl-
diğini ileri sürdüler. Fakat komisyonda cere
yan eden müzakereler sonunda her 'üç. arkadaşın 
bu kanunun reddi taraftarı bulunduğunu ve fa
kat imzada taraftarlardan birisi bulunan Kud
ret Bayhan Bey arkadaşımızın imza vsıraısında 
bulunmadığını yani müzakeratın sonuna kadar 
müzakeratı takibettiğini ve «kanunun reddi» 
re}' ve mütalâasında olduğunu ifade etmek iste
rim. Ancak esbabı mucibeli karar bir gün 
sonra, yazıldığı cihetle o gün Kudret Bey ar
kadaşımız bulunamamış ve bu sebeple kendisine 
rapor imzalattırılanlamıştır. 

Şimdi şu hale ıgöre, mesele şu oluyor; yani 
bir tefeir meselesi oluyor. Reyi ve mütalâası 
kanunun reddi mahiyetinde olan bu arkadaşın, 
mazbata altında imzasının bulunmaması yani es
babı mucibeli karar yazıldığı zaman imza et
memiş olması, bulunmaması hasebiyle, imza 
etmemesi keyfiyeti menfi olarak mı tefsir edik 
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mek lâzımgelk, yoksa takablbül mahiyetinde I 
mi tefsir edilmek lâzımgelir? Bu cihetin tef si
ren ve yahut da (bundan evvel geçmiş olan em
sal (nazara alınara'k Ihalli iktiza -eder. Bizim 
'kanaatimizce üç arkadaşın mütalâası menfi, I 
(Başkanın da menfi tara-fa iltihak etmesi hase
biyle kanunun reddi yolunda telâkki olunmak 
iktiza eder. Takdir Heyetinizindir. 

ıSIRRI ATALAY (Kars) — Efendim, ko
misyon 'bunu geri alfsın, ısiibhatli 'bir şekilde ge- I 
tirsin. (Geri alsın isesleri) I 

ıBÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ LÂTÎF 
AYKUT (ıSiirt) —Geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon 'geri aldı. Komisyona I 
'geri'verilmiştir. I 

2. — Sanayi Bakanlığı kuruluş ve vazifeleri I 
hakkındaki 6973 sayılı Kanunun bâzı maddele- I 
rinde ve bu Bakanlığa ait kadrolarda değişiklik I 
yapılmasına dair kanun tasarısının Millet Mec- I 
lisince kabul olunan metni ve Cumihuriyet Se- I 
natosu Sanayi ve Tarım ve Bütçe komisyonları I 
raporları (M. Mecldsi 1/432, C. Senatosu 1/255) 
(S. Sayısı : 231) (1) 

CAHİT ORTAÇ (Bursa) — ıSöz istiyorum. 
BAŞKAN — Ne hakkında efendim ? 
CAHİT ORTAÇ (Buma) — Heyeti umura i-

yesi hakkında. 

BAŞKAN — Birinci müzakeresi yapılmıştır. 
Heyeti umumiyesi 'hakkında yeni müzakere ce- I 
reyan edemez. Maddenin tadili 'hakkında bir I 
teklifiniz varsa reye 'konur. I 

CAHİT ORTAÇ ((Bursa) — Efendim takri
rim var. Konuşmıyacak mıyız Reis Bey? I 

NÜYlT YETKİN (Malatya) — Efendim, bir 
tadil teklifim vardı. I 

BAŞKAN — Tadil teklifiniz ikinci madde 
'hakkında mı efendim ? I 

NÜV'ÎT YETKİN (Malarya) — Evet efen
dim. I 

BAŞKAN — İkinci maddeye geldiğimizde 
okutacağım. Birinci maddeyi okutuyorum. I 

(1) 106 S. Sayılı basmayazı 22 . 3 .1963 ta
rihli 98 nci Birleşim tutanağı sonunûadır. 

Tasarının birinci görüşülmesi ise 5.9. 1963 
günlü 106 nci Birleşimdedir. 

17 . 9 1963 O r 1 
Sanayi Bakanlığı kuruluş ve vazifeleri hak
kındaki 6973 sayılı Kanunun bâzı maddelerin
de ve bu Bakanlığa ait kadrolarda değişiklik 

yapılmasına dair Kanun 

MADDE 1. — 6973 sayılı Kanunun 2 nci ve 
3 ncü maddelerinin (A) fıkraları aşağıdaki şe
kilde değiştiril mistir : 

Madde 2. — A) Müsteşarlık:; 
Madde 3. — A) Müsteşarlık : Müsteşar, 

Bakanın müşavir 've yardımcısı olup Bakan 
adına ve Kakanın direktiflerine göre Bakan
lığa ait işleri mevzuat dâJhilinde tanzim ye ida
re eder ve gereken emirleri 'verir. 

Müsteşar yardımcıları, (Bakanlık idlerinin 
yürütülmesinde Müsteşara yardım eder. 

BAŞKAN — Tadil .teklifi yok. Maddeyi oy
larınıza sunuyorum. Kaibul edenler... Etmiyen
ler... Kaibııl edilmiştir. 

MADDE 2. — 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Sanayi Bakanlığı kısmına 
6973 ve 7347 sayılı kanunlarla eklenen kadro
lardan ilişik (1) sayılı cetvelde g'öst'erilen kad
rolar çıkarılmış ve aynı cetvele, ilişik (2) sa
yılı cetvelde derece, aded ve unvanları yazılı 
kadrolar eklenmiştir. 

BAŞKAN — Tadil teklifi -vardır. Okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
231 sevk sayılı Kanun teklifinin ikinci mad

desine bağlı 1 sayılı cetvel yerine ekli (1) sa
yılı cetvelin, 2 sayılı cetvel yerine de ekli (2) 
sayılı cetvelin kalbulünü arz ve 'teklif ederim. 

Malaltya 
Nüivit Yetkin 

(1) sayılı cetvel 
D. Memuriyetin unvanı Aded Maaş 

6973 sayılı Kanunla eklenen kadrolardan 
Merkez teşkilâtı 

Hukuk Müşavirliği 
6 Raportör 1 9ö0 

Sanayi Dairesi Reisliği 
5 Mühendis (Kimyager olabi

lir) (İhtisas yeri) ,1i 1 100 
7347 sayılı Kanunla eklenen kadrolardan 

Enerji Dairesi Reisliği 
8 Yüksek Mühendis, <Mülhen-

dis (İhtisas yeri) 1 700 
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(2) Sayılı cetvel I 

D. Memuriyetin unvanı Aded Maaş 

3 Müsteşar Muavini 2 1! 500 
3 Bakanlık Müşaviri 3 1 500 

BAŞKAN — Buyuran Sayın Nüvit Yetkin. 
NÜVİT YETKtN (Malatya) — Muhterem 

Başkan, kıymetli arkadaşlarım; Sanayi Vekâ
letinin kuruluş ve vazifeleri (hakkındaki Ka
nuna 'bağlı cetvellerde değişiklik yapılmasını 
istihdaf eden bu kanımda bizim Cumlhuriyet 
Senaitosu komisyonlarından geçerken kaldırı
lan bir sayılı cetvelde kadro ve .maaş tutar
ları değişmeksizin sadece unvanlar yönünden 
bir hata yapılmış kanunun sevk edildiği 'zaman
ki kadrolara nazaran Millet Meclisinden geç
miş bulunan kadrolarda unvan değişikliği se-
beibiyle 1 sayılı cetvelin değiştirilm'eısini teklif 
ediyorum. Zira »orada, asıl Millet Meclisinden 
gelen metinde kaldırılmak istenen kadrolar da 
ihtisas yerleridir. İhtisas yerleri olarak teklif 
edilmiş 'bulunmaktadır. Fakat bizim komisyon 
bu ihtisas kelimesini unuttuğu için komisyonun 
'bir sayılı cetvelinde sadece bir tane 950 maaş
lı raportör, 'bir tane de mühendis 5 nci dere
ceden, bir tane de 8 nci dereceden -mühendis 
denilmiştir. Halbuki bu mühendisin, her iki 
mühendisin ihtisas 'yeri olduğu tasrih edilmesi 
iktiza eder. Ayrıca .onların kimya'ger de ola
bileceğine dair bir kayıt konulmuştur. Mafbu 
metinde bulunmıyan Ura supleksin bırakılma
mış olması kanaatimizce 'hatalıdır. Ayrıca Sa
nayi Dairesi Reisliği olması lâzımken «Sanayi 
Dairesi» diye 'geçmiştir, bizim Jbir sayılı cet
velde. Bu sebeple 1 sayılı cetvelin, Ibu tashzlh-
leri ihtiva eder tarzda değişik bir metnini sun
muş oluyorum. 

iki sayılı cetvele gelince: iki sayılı cetvelde 
teklif edilmiş olan kadrolar iki tane müsteşar 
muavini, üç tane de bakanlık müşavirliği idi. 
Nitekim müsteşar muavinliklerinin vazifeleri 
demin kabul buyurduğunuz birinci maddede tas
rih edilmiştir. Müsteşara yardımcıdırlar, müste
şarın vazifesini paylaşmaktadırlar, onun göster
diği istikamette. Ancak, müşavirlik kadrosuna 
bilhassa Sanayi Bakanlığı gibi teknik konularda 
yardımcıya çok muhtacolan bir bakanlığın ve ba
husus tetkik kurulu olmıyan bir Bakanlığın tet
kik heyetlerine gördürmesi lâzımgelen birtakım 
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teknik meseleleri danışmak üzere ihtisasların
dan, bilgilerinden faydalanacağı müşavirlere ih
tiyacı olduğu kanaatindeyim. Zira şimdi tatbi
kat şöyledir: Sanayi Vekâleti gerek hazırlanmak 
istenen yeni kanun tekliflerini ve gerekse Yük
sek Senatomuzun Millet Meclisinin sorduğu su
alleri incelemek üzere sadece müfettişlerinden 
faydalanmaktadır. Bir tetkik kurulu olmadığı 
için bunun doğurduğu güçlükleri mütalâa ederek 
Millet Meclisinden gelen metinde mevcudolduğıı 
gibi üç müşavirliğin, yani üç tane 1 500 lira ma
aşlı üçüncü dereceden üç müşavirliğin eklenme
sinin zaruretine inanarak 2 sayılı cetvelle, bu 
ciheti, bu noksanı Millet Meclisinden gelen met
nine ilâvesini teklif etmiş bulunuyorum. Takdir 
Yüksek Heyetinizindir. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Işık. 
FARUK IŞIK (Van) — Muhterem arkadaş

larım, ben yalnız usul cephesinden bir şey ko
nuşmak istiyorum. Nüvit Yetkin Beyefendi Sa
nayi, anladığıma göre komisyonunun tesbit et
tiği 2 No. lu cetvelinin tasrihini istiyorlar. 

Halbuki, bizim Bütçe Komisyonu zaten, Mil
let Meclisince kabul edilen cetveli esas almıştır. 
Ve orada da müşavirlikler vardır. Binaenaleyh 
aynı şeye lüzum yoktur. Üzerindeki şey budur, 
matbuaya göre. Yani, Millet Meclisinin kabul 
ettiği metni, Bütçe Komisyonu kabul etmiş. O 
cetveli de kabul etmiş. Müzakere mevzuu da o 
olduğuna göre, zaten burada iki tane müsteşar 
muavini, üç tane de Bakanlık müşaviri varmış. 
Hürmetlerimle... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Cahit Ortaç. 
CAHlT ORTAÇ (Bursa) — Muhterem ar

kadaşlarım, bundan evvel birinci müzakere sıra
sında esas itibariyle bu cetvellerde bir değişik
lik yapılmış ve bunlar yüksek reylerinizle zaten 
tasvibedilmiştir. Binaenaleyh ikinci defa yapılan 
bu teklifin yerinde olmadığı kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlar; 
Sanayi Bakanlığı bu teklifinde; 3656 sayılı 

Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Sanayi Bakan
lığı kısmına 6973 ve 7347 sayılı Kanunlarla ek
lenen kadrolardan 950 liralık bir raportörlük, 
1 100 liralık iki mühendis veya kimyagerlik, 
1 250 ve 1 100 liralık iki sanayi bölge Müdür
lüğü ile bir aded Sanayi Müdürlüğü, bir aded 
700 liralık yüksek mühendis ve mühendislik, bir 
aded de 500 liralık büro şefliği kadrosunu çıkar-

— 339 — 



O. Senatosu B : 109 
•inak ve bu kadroları karşılık tutmak suretiyle, 
bunların yerine 1 500 lira kadro maaşlı 2 aded 
-müsteşar muavinliği ile üç, aded müşavirlik 
kadrosu ilfıve edilmekte ve İm suretle görünüşte 
bütçeye lıer hangi bir külfet tahmil edilmemiş 
gibi görünmekte ise de; cetveller iyice tetkik edi
lecek olursa, karşılık gösterilmek suretiyle kad
ro cetvelinden çıkarılan bu kadroların doldurul
masına imkân olmadığından, müşavirlik ve müs
teşar muavinlikleri talebi ile senede Bakanlık 
bütçesine 121 500 liralık bir masraf yüklenmiş 
olduğunu görürüz. 

ihsasında kadro cetvelinden çıkarılan (1) sa
yılı. cetveldeki kadroların kaldırılması bir tasar
ruf sayılama/. Çünkü, Sanayi Bakanlığı bugün
kü hayat şartları karşısında 1 100 lira ve 1 250 
lira maaşa mühendis kimyager ve bölge müdürü 
bulaımyacağı. gibi, hele 700 liraya yüksek mü
hendis veya mühendisi de bulmasına imkân yok
tur. Keza, büro şefi en azından 1.0 - 15 senelik 
memuriyet kıdemi olan tecrübeli bir eleman ola
cağına göre, 500 liralık kadroya bu evsafta bir 
büro şefi bulmak da mümkün değildir. Bu sebep
lerle yeniden ihdası düşünülen müsteşar mua
vinliği ve müşavirlik kadrolarına bir karşılık 
gibi gösterilen bu kadroların doldurulamaması ve 
boş kalmaya mahkûm olması hasebiyle, bunların 
kadro cetvelinden çıkarılması bir tasarruf sayı
lamaz. Bu bakımdan hareketsiz kalan bu kadro
larla değiştirilmesi istenilen müsteşar muavinli
ği ve müşavirlik kadroları yeniden kadro ihdası 
mahiyetinde olup, Bakanlık bütçesine % 35 nis-
betinde yapılan zamlar dâhil - 121 500 liralık 
yeni bir külfet tahmil, etmiş olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, gerekçeyi hep oku
duk. Orada gayet esaslı, güzel ve bu ihtiyacı 
belirten sebeplerle biz de «muttali olduk. Takdir 
buyurursunuz ki, Bakanlık teşkilâtında bir tet
kik heyeti ve danışma 'kurulu mevcut değilse 
de Ibugün için dahi buna, ihtiyaç yoktur. Zira 
Bakanlıkta tetkik heyeti ve danışma kurulu 
yerine kaim olmak ve onun vazifelerini görmek 
üzere Sanayi Bakanlığı tarafından, Bakanlığın 
en tecrübeli ve mütehassıs elemanlarından teş-
'kil edilmiş olan bir İlmî Araştırma ve İnceleme 
Heyeti mevcuttur. Ve halen bu vazife görmek
tedir. Halbuki, Bakanlığın bir gerekçe olarak 
öne sürdüğü tetkik heyetleri diğer bakanlıklar
da bugün fonksiyonlarını tam mânasiyle ifa 
edenıiyen birer kızak yeri olmaktan ileri gide-
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nıemektedir. Keza İktisadi Devlet Teşebbüs
lerinin politikalarına istikamet vermeli ve plân
lama işlerini yürütmek üzere yine Sanayi Ba
kanlığı tarafından, İktisadi Devlet Teşekkül
lerinden seçilmiş tecrübeli elemanlarla, Bakan
lık merkezinde Plânlama ve Geliştirme Heyeti 
adiyle bir kurul teşkil edilmiştir. Bu kurul da 
bir seneya yakın bir zamandan beri faaliyette 
ve plânlama işlerini yürütmektedir. Sanayi 
Bakanlığının üç müşavirlik kadrosiyle iki müs
teşar muavinliği kadrosu için gerekçede öne 
sürdüğü işler, isimlerinden de açıkça anlaşıla
cağı üzere bu gayelerle kurulan bu heyet
ler tarafından ifa edilmektedir. Esasen Sanayi 
Bakanlığının temel politikasını teşkil eden İk
tisadi Devlet Teşekküllerine ait tetkik mevzu-
laıiylc plânlama işlerinin üç. müşavir kadro
suyla değil, bu teşekküllerin tecrübe sahibi 
mütehassıs elemanları tarafından yürütülmesi 
elbette akla ve mantığa daha, uygun düşmekte
dir. 

Bu itibarla Sanayi Bakanlığının kadroların
da ki değişiklik teklifi bir sebep ve zarurete isti-
uadet nıemektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, biraz evvel arz et
tiğim gibi, Hükümet merkezî teşkilâtında yakın 
bir gelecekte reorganizasyon yapılacağı mu
hakkak ve mutlaktır. Bu. arada bugünkü icap 
ve zaruretlerle teşkil edilecek bâzı yeni bakan
lıklar nıeyanında Enerji ve Yakıt Bakanlığı da 
kurulacağına göre bakanlık bünyesinden Kü
ba nk, Türkiye Kömür İşletmeleri, Petrol Sir
keli, Elektrik Etüt İdaresi, Petrol Daireli Re
isliği, Enerji Dairesi Reisliği gibi daire ve te
şekküller ayrılacak ve bakanlık bugünkü ehem
miyet ve fonksiyonunu büyük ölçüde kaybet
miş olacaktır. 

Bu sebepledir ki, yakın bir zamanda bünye
sinde vukııbulacak esaslı değişiklikler arifesinde 
yeniden müsteşar muavinliği, ve müşavirlik 
kadroları ihdas etmek tamamen lüzumsuz ve 
fuzuli bir gayret olacaktır. Bundan başka Sa
nayi Bakanlığının bünye ve esasını teşkil edilen 
daire reislikleri, sanayi, maden, enerji ve küçük 
sanatlar dairesi reislikleri müsteşar seviyesin
dedir. Daire reisliklerinin kadro, maaş dere
celeri müsteşarın maaş derecesiyle aynı olup, 
kadro maaşı 1 750 liradır. Binaenaleyh; her 
daire reisi kendi dairesinin şunıül ve sahasına 
dâhil olan işlerde, Bakanın en yakın mesai ar-

340 — 



O. Senatosu B : 109 
kadaşı ve müşaviri du rumundad ı r l a r , Bu 'bakım
dan. müsteşar muavinl iği daire reislikleri ile 
müsteşar arasımla bir kademe olarak işleri uzat
mak tan başka. da bir işe yaramıyacak t ı r . Hal
buki müsteşar muavinlikleri için tasar ıda tâyin 
ve tesbit o lunan 1 500 T. E. lık kadro la r bare
min -'i ncü derecesine tekabül etmesi dolayısiylc 
baremin 2 nei derecesinde bulunan daire reis
liklerinin de 'dûnunda bir makam gibi gbrün-
mektedir . lîıı da, hiyerarşi bakımından büyük 
'bir mahzur teşkil edeı-. .Bundan başka. Sanayi 
Bakanl ığ ı taşıdığı ka rek te r i t ibariyle bir tarafı 
idar i ve ikt isadi bir mahiyet taşıyorsa diğer 
taraf ı teknikt i r , lîıı sebeple, ''bu iki müsteşar 
muavinl iğine mutlak' sure t te lüzum ve zaruret 
va r sa ; bun la rdan birinin idari , diğerinin mut
lak sure t te teknik olması ica'beder. Halbuki 
Bakan l ık teklifinde böyle bir tefrik ve tahsis 
yoktur , yapı lmamışt ı r , lîıı da yukar ıdak i mü-
talâalar ımıza hale verdi rmektedi r . 

Bakanl ık ta bir Tetk ik ve İs t işare Heyet inin 
bulunmaması mucip sebebiyle ta.Iebolıman müşa
virlerden hangi bakanlıkta istifade edilmekte ve 
bun la r akt if vazifede kullanı lmaktadır '? Bu 
sorular ın cevabını, zannederiz ki vermek kolay 
değildir . (Jünkü, hepimiz pek iyi ibiliyorıız ki, 
Devlet Teşkilât ında, müşavir l ik kadrolar ı , as
lında çok mühim vazifeleri olduğu halde, bu 
kadrolar , t a t b i k a t t a pasif vazifeye ak ta r ı lmak 
istenilen âmir mevki indeki memur la r ın .birer 
kızak yeri o larak kul lanı lmaktan ku r tu l ama
mıştır . 

Muhte rem arkadaş lar ım, b u te tk ik heyetle
r ini ve müşavir l ik kadrolar ın ı vekâlet lerden bi
liyoruz, bi lhassa eskiden mensubu bulunduğum 
İçişleri Bakanl ığ ında Merkez valileri vardır . 
Bun la rdan istifade edilmez. Tetkik Heyet i var
dır. B u g ü n k ü yekûnu 20 yi bu lmuştur . Bunlar
dan da istifade edilmez ve zaten bunlara veri
lecek vazifeler de yoktur . Zi raa t Vekâletinde 
keza aynı şekilde umum müdür lük le r v. s. hiz
met le rden a lman kıymetli e lemanlar keza bun
la rda müşavir namı alt ında fakat hiçbir vazife 
ifa. etmeden o tu rmaktad ı r l a r . Bu i t ibarla bu 
müşavir l ik kadro la r ın ın reddini bilhassa, g rup 
adına rica ediyoruz... (Alkışlar) . . . 

BAŞKAN - - Hükümet adına Sayın <_'e-
liklbaş. 

SANAYİ BAKANI EETHİ Ç E E İ K B A Ş 
(Burdu r ) — »Sayın Başkan , değerli a rka- | 

— 341 

17 . 9 .1963 O : 1 
dağlar, huzurunuzda konuşulan tasar ı , mer
kezî H ü k ü m e t hizmetler inin ilgili müesscseler-
ce t e tk ik 'olunup, neticesi or taya çıkıp, '.bu ne
ticesine göre bu 'hizmetlerin reorgan'izasyıonu 
ile alâkalı Hükümet, karar la r ı ve bu ka ra r l a ra 
mmzaf olarak 'bakanlıkların teşkilât lanması işi
nin gecikmesi d ikka te al ınmak suret iyle ve ge
çici ka rak t e rde bir âcil 'îıne's-eleyl İha I maksadı
na. matuf 'olarak sevk edilmiştir. Bâzı arka
daşlarımız, 'bu vesileyle müşavirl iklerin kızak 
yer i te lâkki edildiğini söylediler. Bendeniz, 
aynı kanaa t i pay laşmamaktay ım. Bakanlığı
mız için, bilhassa bunu . şimdi arz edeceğim 
sebeplerle, arkadaşlar ımızın da- kabul ede
ceğini tahmin etmemekteyim, f i l h a k i k a ; bu
günkü müzakerelere başla'madan evvel gün
dem dışı söz alarak' konuşan Sayın Tov eloğlu 
arkadaşımız gayet güzvl 'bir ifadeyle, memle-
ketîmizin Müşterek Pazara girmesinin, tarihi
miz bakımından bir dönüm ııoktası teşkil ede
ceği 'hususunu açıkça ('belirttiler. Bu, a rkadaş 
lar, kendiliğinden meydana gelecek h i r vazi
yet değildir. Bu, Ibütün Hükümet çalışmaları
nın ve bu Hükümet çalışmalarının ışığı altın
da sosyal ve ekonomik 'bünyemizde 'vazifeli 
olanlar ın , resmî ve özel, kâl'fesini muayyen 
bir hedefe tevcih etmemiz-e (bağlı 'bıılunmak'fa-
dır. 

lîıı tasarıyı sevk ettiğimiz sırada memleke
timizde, Bakanl ığımız 'bünyesi bakımından, bir 
tanesi tamamen, bir tanesi çok büyük ölçüde 
ihmal edilmiş olan iki 'boşluğu doldurmak mak
sadı hâkimdi . İktisadi iş 'birliği r e gel iş n re 
teşkilâtı üye devletlerin, hele bu devletler ik-
tisaden az gelişmiş devletlerden ise göstere
cekleri 'bilgili gayre t lere bağlı olarak çeşnili 
imkânlardan kendi memlekdtlerini faydalandı-
raıbümektedir. Bizim (bünyemizde, meselâ Ibu 
teşekkül içinde eskiden beri Sanayi K'omifesi 
((t'upu 'olduğu halde P a r i s ' t e bu teşekkülde bi-
lâıhara Enerj i (Jrııpu kuru lmuş tur . Sanayi 
( ı rupu da teşekkül -vücut bulduktan ' ( ) ay sonra 
kurul'muş'tur. ( lerek enerji ve g'erekse Sanayi 
Bakanlığı. bünyesi içinde yürü tü lmekted i r . 
Özel sektör, resmî sektör. Bu müesseselerin 
mevkuteler inde muntazam neşr iya tmdaki ista-
' t islikleri t e tk ik edilecek' olursa maalesef kom
şumuz Yunan i s t an ' ın dahi verdi'ği birçok bil
giler 'bizim taraf ımızdan zamanında verilme
mektedir . Diğer ta raf tan , Avrupa Ekonomik 
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Komisyonu ise ((Birleşmiş 'Milletler 'Teşkilâtı
nın) Türkiye'nin de dâhil bulunduğu Avrupa 
.memleketleriyle ilgili ımesai yapmaktadır. Çe
şitli grup çalışmaları mevcuttur. Bunların 
neşriyata, zabıtları ve sairesi, üzülerek ifade 
edeyim ki, yeter derecede memleketimizde de-
ğerlendirileımeimektedir. Bu İtübarla, Türki
ye'nin, âzası (bulunduğu hariçteki, milletler
arası teşekküllerin de Bakanlığımız (bünyesin
deki organizasyonumuzu, Teşkilât Kanunu 
sevk edilinciye kadar, sadece daireler içerisin
de yürütmeyi değil, koordiııe olmamaktadır, 
'bir 'müşavirin 'başkanlığı altında idari karar
larla, yanma vereceğimiz arkadaşlarla yür'üt-
m'eyi uygun düşünmekteyiz. Bâzı arkadaşla
rımız ifade ettiler; Tetkik ve Araştırma Kuru
lu vardır, idari bir kararla kurulmuş olan, Ibten 
gelinceye kadar İlmî Araştırma Kurulu diye 
(bir kurul mevcuttu. İdari bir kararla kurul-
muştur. Ben 'geldikten sonra İktisadi Devlelt 
Teşekkülleri Merkez Kurulu diye idari 'bir ka
rarla bir kurul kurdum, onu takiben Plân, Pro
je Kurulu kurduk ive bunu takilb'en de İnsan 
Oücü Eğitim Kurulu kuruldu. Ama bütün ibu 
kurulların başlarında vazife alan arkadaşlar 
İktisadi Devlet Teşekküllerinde kadrfolanmış 
olup sadeoe bugünkü mevzuata imkân Verdiği 
için Ibizde vazife 'görmektedirler. Reoııgani-
zasyon tasarısında bu çeşit 'çalışmaların da ön
lenmesine müncer »olan bir Ih'üküm melVcut ibu-
lımmaktadır. Eğer bu, kanuniyet kazanırsa 
Ibizim bu idari kararlarla kurduğumuz kurul
ların kaffesi dağılır. Bu itibarla, iher Ibakanlı-
ğm kendi çalışmasına göre (müşavirlerin vazife 
bulması 'veya 'bulmaması kızak gibi ibir kenar
da 'oturması mümkündür. Bu ıbir iş tutumu 
meselesidir. «Sanayi Bakanlığı (bünyesi içinde 
çalışacak geniş sahalar vardır. Ve bu safhalar 
Türkiye'nin geleceği ile alâkalı, hayati ehem
miyet taşıyan sahalardır. Ezcümle, sanayi, 
maden, enerji, küçük sanayi ve el sanatları 
m'eöelesinde olduğu gibi... 

Şimdi arkadaşlarınım, «'merkezi Ih'i'zmet ça
lışmalarıma ıgöre nasıl >olsa bölün'eıeek» dediler. 
Bend'erik, Sanayi Bakanlığının Yakıt ve Enerji 
Bakanlığiyle Sanayi Bakanlığı diye ayrılmasını, 
daha bu mesele ortaya çıkmadan evvel dahi tek
lif etmişimdir, 1962 yılının ilkbaharında. Ama 
bütün bu meseleler suhuletle, derhal bugünden 
yarma tahakkuk eden mevzular değildir. Türki-
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ye'nin ise kaybedecek günü yoktur arkadaşlar. 
Bu bakımdan, bilhassa mevzu ile yakından ilgili 
olan Maliye Bakanı arkadaşımla konuşarak, ken
di bünyemiz içerisinde bir tevzi mekanizması 
içinde bu tasarıyı sevk etmiş bulunmaktayız. Bâ
zı arkadaşlarımız, Tarım ve Sanayi Komisyonun
da, «Bakanlık bu tasarıyı sevk etmiştir; çünkü 
Teftiş Heyeti Reisi Bakanlık emrine alınmıştır, 
Devlet Şûrasında dâvası vardır, dâvasını kaza
nırsa onu müşavir kadrosuna aktarmayı düşün
mektedir.» diye ifadede bulundular. 

Muhterem arkadaşlarım, bir tasarının ardın
da bu çeşit düşünceleri düşünmek ve ona göre 
getirilen tasarıyı reddetmeye teşebbüs etmek, hiz
metlerin iyi ifa edilmesi ile ne dereceye kadar 
bağdaşır, bendeniz üzülerek ifade edeyim ki, 
hakikaten tereddüde düştüm. Bu yüzden sureti 
kafiyede muhterem heyetinize ifade etmek is
terim ki, sevk ettiğimiz zamana nisbetle yeni bir 
hizmet daha bize gelmektedir. O da; Müşterek 
Pazarın 5 - 11 yıla kadar sürebilecek hazırlık 
devresinde memleket bünyesinde, bilmukabele 
Brüksel'de de bu hizmetlere mütenazır bir heyet 
kurmak suretiyle Müşterek Pazar nezdinde bu 
çalışmaları takibedebildiğimiz, dokümanları mev
zuat olarak ve tatbikat olarak değerlendirmeye 
muvaffak olabildiğimiz takdirde Sayın Tevetoğ-
lu'nun büyük hulûs ile burada ifade ettiği hedef
lere ulaşabiliriz. Yoksa, bütün bu hedeflere 
ulaşmak kendiliğinden tahakkuk edecek bir konu 
değildir arkadaşlar. Bu yüzden ben Sayın Te-
vetoğlu'nun, bu konuda; bizim mevzuumuza da 
biraz alâka göstermesini rica eder, halisane te
mennilerinin ancak böyle bir reorganizasyon içe
risinde gerçekleşebileceğini; bugün için, merkezî 
hizmet tasarısı, daha doğrusu prensipleri Hü
kümette konuşulup karara bağlandıktan sonra da 
ona göre bakanlıklarca, reorganizasyonun yürü
tülmesiyle neticeyi almamızın kabil olacağını ve 
bu itibarla Cumhuriyet Senatosunda Bütçe Ko
misyonunun kabul ettiği cetvellerin Muhterem 
Heyetinizin kabulüne mazhar olmasını bilhassa 
temenni ve rica etmekteyim. Eğer arkadaşları
mızın bu konuda soracakları başka sualler varsa, 
onu da cevaplandırmaya amadeyim. Sureti ka
fiyede bilhassa Bakanlık mesuliyetini taşıdığım 
müddetçe bendeniz bu milletin imkânlarından 
kızak şeklinde bir müşavirliğin ihdas edilmesine 
taraftar olamıyacağım. Vazifeli arkadaşlar ken
dilerine tevdi edilen vazifeyi de yine kızak telâk-
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ki etmiyerck yürütmeye gayret göstersinler. Bıı 
iki taraflıdır arkadaşlar, vazife verirsiniz, var
dır bende öyle işler, meselâ bir misal vereyim 
açıkça, İstanbul'un, büyük şehirlerin, ulaştırma 
işletmelerinin tasdiki tarifesi v. s. si bizim Ba
kanlığa aittir. Bizim Bakanlığımızın bünyesinde 
tarife işleri ile uzaktan, yakından ilgilenen kim
se yok. Kimse bilmiyor. Tabancı mütehassıs 
getirilmesi için bugüne kadar sarf ettiğimiz gay
retlerden bir netice alamadık arkadaşlar. Bu ba
kımdan ben bilhassa bu tasarının konuşulmasın
da arkadaşlarımızın, ne şartlar içerisinde cere
yan ettiğini bilmediğim (kızaklık) tâbirini Ba
kanlıklar müşavirliğiyle katiyen bağdaştıramıyo
rum. Ve bakanlıklarda bu vazifeyi hüsnü ifa 
etmeye çalışan müşavir arkadaşları da bıı (kızak) 
tâbirinden tenzih etmeyi, mesul bir arkadaşınız 
sıfatiyle vazife bilmekteyim. Maruzatım bundan 
ibarettir. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Çetin.. 
ALÂEDDlN ÇETİN (Çorum) — Çok muh

terem Senato üyeleri, kanunun birinci müzake
resinde durumu arz etmiş ve 'bir de takrir sun
in ustum. Yüksek iltifatınıza ınazhar olup kabul 
edilmişti. Sanayi Komisyonunda, Tarım ve 
Sanayi Komisyonunda 'bu iş enine «boyuna tar
tışıldı, teknik cihetleri tamamen 'görüşüldü ve 
ancak o da vekâletlerin, vekâletin işlerinin ço 
ğaldığı göz önüne alınarak iki müsteşar yar
dımcısının kabulü yelinde görüldü. Üç tane 
müşavirin gerekçedeki iddialarla işin ciddiyeti 
ile kabili telif olmadığı tesbit edildi. Sayın 
'bakanı dinledik. Gerekçeyi de okuduğumuz za
man, çıkan neticeler şudur: Bu üç müşavirin 
vazifeleri. Bunlar 'bir 'kere bakanlık teşkilâ
tında biı- tetkik ve istişare heyeti yokmuş, bu 
•vazifeyi yapacaklar. Bunu sorduğumuz zaman 
bakanlık mensupları da, mümessilleri de fiili
yatta böyle 'heyet kurulduğunu söylediler. İs
tirham ederini arkadaşlar, 'bir Sanayi Bakanlı
ğı düşününüz 'ki, Türkiyeniıı sanayiine istika
met verecek, bunun hiçbir ilmî tetkik 'kurulu 
yoktur. Peki Türkiye sanayiine naisıl istikamet 
verecek bu 'bakanlık"? Fabrikalar ayrı ayrı mı 
çalışır? Bakanlıkta lâalettâyin kimselerin ka
rarı ile veya Bakanın şalhsi kararıyla mı, Tür
kiye Sanayiine istikamet verilir? Bunun itirafı 
feci bir şey olur. O zaman Türkiye Sanayii cid
den gayrilmî usullerle, teknik olmıyan görüş-
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lerle idare ediliyor demek olur. Şu halde bu 
esbabı mucibe, zaten fiilen yerinde değildir. 

İkinci nokta; Kamu İktisadi Teşebbüslerine 
'bir istikamet vermek, geniş çapta !bir Mimari 
heyeti yokmuş, esbabı mucibe (böyle diyor, onu 
da yapacak. Yine bu üç tane müşavir yapacak. 

Üçüncü iddia; esbabı mucibe, Vekâletle 
Devlet Plânlama Teşkilâtına mütenazır olarak 
biı- plânlama ünitesi kurulmak isteniyormuş. 
Yâni Vekâleti, Sanayi Bakanlığı gibi bir Vekâ
leti. Türkiye Sanayiini aşağı yukarı, istikamet-
lendirecek, Devlet Plânlama Teşkilâtına müte
nazır olarak bu hakanlıkta ilk etütlerini yapa
cak, ilk plânları yapacak yine bu üç kişi olu
yor. Ayrıca bir de yine Sayın Bakanın da üze
rinde durduğu gibi Avrupa Ortak Pazarına gi
riyoruz. Yabancılarla iktisadi münasebetleri
miz var ve 'birçok teşekküller var. Bunların 
orada !h e m ahenk olarak çalışabilmesi için bu 
müşavirlere ihtiyaç varmış. Tasavvur buyuru
nuz ki, şu işlerin dev çapındaki azameti, bü
yük ehemmiyeti, ve bunları da 1500 lira maaş 
vereceğiniz 3 tane insana yüklüyorsunuz. Kati
yen bu esbabı mucizelerin (büyüklüğü ile, iddi
anın büyüklüğü ile bu kadrolar kabili telif de
ğildir. Nihayet Sanayi Bakanlığı bir teknik 
'bakanlıktır. 1500 liraya da hiçbir teknik ele
man 'bulunamaz. 

Sayın Bakan, «Bu tasarıyı idari ve şalhsi se
beplerle getirmedik; tamamen ciddi sebeplerle 
getirdik.» diytoıiar. 

Fakat kendilerine şunu arz ederim ki; ma
alesef Iburaya gelecek müşavirlikler şu saydık
ları dört tane büyük işi tedvir edecek durum
da değildir. Eğer mutlak mânada, bu işıleri gö
recek biı- teşekküle ihtiyaç varsa ki, fiilen 'bun
lar 'görülüyor, bunlar muhtelif yollarla kadro
lar temin edilerek, iktisadi teşebbüslerin im
kânlarından istifade edilerek bir çok eleman
larla ve yüksek ücretlerle bu fen işleri 'görülü
yor hâlâ. Eğer bunların muhakkak umumi mu
vazeneye geçirilmeli lazımsa, bu işlerin ciddi
yetine yakışır şekilde bir teklifle gelinmedi .lâ
zımdır. Maalesef evvelce de, Yüksek He
yetinizin kabul ettiği bu kadrolar bizce 
de tamamen Ibelli olmıyan ve işin ciddiye
tiyle kabili telif bulunmıyan (sebeplerle 
teklif edilmiştir, alelacele. Buna lüzum yoktur. 
Bu gibi hâdiseleri biz önlemez isek o zaman ha-
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kikaten Yüksek Meclis şu veya Ibu hissi sebep
lerle ıgelen birço'k kanunlarla tasarılarla meş
gul edilmiş olur. Bu '-sebepledir 'ki, gecende ilti
fatlarınıza ına/Jhar olan takririmin kabulü ile, 
iki tane, o da yardımcıya cidden ihtiyacı ol
duğu için, mümkünise biri teknik olmak üzere, 
iki müsteşar muavininin kabulünü, üç tane mü
şavir kadrolsunun reddini tek rai' arz ve teklif 
ederim. 

BAŞKAN — Muvazenei IJmumiyeye dâhil 
dairelerin yapı işlerine ait kanuna oy vermi-
yen var mr? Y<ok. Oylama muameleli bitmiştir. 

Buyurun Sayın Alpaslan. 
FEHMİ AJ/PASLAN (Artvin) — Sayın ar

kadaşlarını, Sanayi Bakanlığı gibi üzerinde cid
den memleketi:") ekonomik hayatı ile yakından 
alâkalı ve mühim vazifeler bulunan bir Bakanlı
ğın getirmiş t.duğn nihayet ve nihayet iki müs
teşar muavinliği ile üç, tane de müşavirlik kadro
su mevzuunda bâzı arkadaşlarımızın bu kadar 
.hassasiyetle dilenmeleri cidden üzerinde durul-
mâ ya değer bir mevzudur. Bendeniz Sanayi Ko
misyonunda bu kanunun görüşülmesi sırasında 
bulundum, orada muhalif kaldığım için Sanayi 
Komisyonunu ı görüşünün dışında mâruzâtta bu
lunmak imkânına sahip bulunduğumu zannediyo
rum. Arkadaşlar, kanunun reddedilmesine âmil 
olan yegâne stbep; Parlâmentoyu, bakanlığı ol
duğu gibi, oldukça karışık hâdiselere sokmak he
vesinde bulunan eski Teftiş Heyeti Reisi Naci 
Gürol denilen bir adamın yine evrilip çevrilip bu 
işlerin içine girmek suretiyle yaptığı hareketlerin 
mahsulü olduğunu yakînen hissettim, ve onun için 
de üzülüyorum Güya bu müşavirlik kadrosunu 
kabul edecekmiş. Bakanlık, oraya da Naci Gürol 
denilen zatı ;'yin edebileeekmiş. Arkadaşlar, sa
mimiyetle söylüyorum, eğer Naci Gürol tipinde 
çalışan insan La ı için mutlaka böyle bir kızak ye
rine, ihtiyaç varsa, başka esbabı mucibe arama
dan bu kanunu çıkarmak mutlaka faydalıdır. Hiç 
olmazsa Vekâ'etin başına meseleler getiren lü
zumsuz hareketleriyle bu kadar efradı, hattâ 
Meclisin içini dahi karıştırma istidadını gösteren 
bir adama bü' kızak yeri temin edilmiş olsun. 
Yani insan, işemeden, Bakanın buradaki sözünü 
de dikkatle dinledim, «böyle bir şey düşünmüyo
rum» diyor ama, yani istemeden bu yola gitmeye 
mecbur oluyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, şahıslar hak
kında mütalâa beyan etmeyiniz. 

FEHMİ /..l,PASLAN (Devamla) --• Arka
daşlar, meselemin esası İni. Komisyonda bu mevzu
lar aşağı - yıiKii'i havasını bulduğu için, ben 1c-
mas ediyorum. Biraz daha açıklamak için de ko
nuşuyorum, bir şeyden çekindiğim de olmadığı 
için. 

BAŞKAN -— Müdafaa imkânı olmıyan bir 
adam hakkın»'a konuşulamaz burada. 

FEHMİ A'.PASLAN (Devamla) — Ama ko 
ııuşuldu, efendim. Onlar kapalı konuşlu, ben bi
raz daha açık l onuştum. Şimdi aziz arkadaşlarım, 
üe tane müşavir kadrosu Bakanlığın üzerinde bir 
sürü vazife Arar. Şimdiye kadaı- yüzlerce kadro 
kanunu geçiyor, burada. Hâlâ bunun üzerinde du
ruluyor. Bu 1 akikateu üzücü bir hâdise. Kğer 
Sanayi Bakanlığından vazife bekliyorsak; bu 
kadroları kabul etme lüzumunu arkadaşlarımın 
takdir buyuracaklarına, inanıyorum. Hususiyle 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin reorganizasyonıı 
kanunu çıktıktan sonra Bakanlığın bu teşekkül
lerden de faydalanmak imkânı ortadan kalkaca
ğı için sureti mahsusada böyle bir teşkilâta sa-
hibolması lüzumu da kendiliğinden ortaya çık
maktadır. Arkadaşlarınım Millet Meclisinden ge
len metin istikametinde oylarını kullanmalarını 
istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ortaç. 
CAHİT OİiTAG (Bursa) -— Muhterem ar

kadaşlarım; i.)iz deminki mâruzâtımızda Sanayi 
Bakanlığının getirmiş olduğu tasarının eelvellc-
ri üzerinde, yalnız teknik bakımdan ve bugüne 
kadar yapılmış ve kurulmuş bulunan tetkik he
yeti ve müşavirliklerin, kanunlarla getirilmiş 
olan müşavirliklerin ne dereceye kadar fayda 
sağladıklarını misal olarak aldık. Yoksa bizim 
zamirimizde her hangi bir şey yoktur ve olamaz 
da. Yalnız, bbaz evvel Sayın Vekilin ifade et
tikleri, Müşterek Pazarla ilgili işleri ve reorga-
nizasyon mevzularını getirmiş oldukları şu ka
nunun istihda' ettiği bu müşavir heyeti ile hal
ledeceklerine kaani değiliz. Kaani olmadığımız 
içindir ki, bu.ıun aleyhinde konuştuk. 

Şimdi, şu 'loktaları arz etmek isterini : 
I. .1 ııci Koalisyon Hükümetinin kurulması

nı mütaakip, Başbakanlıktan Bakanlıklara gön
derilen bir tamimde; (Hükümet merkezi teşkilâ
tı) yeniden e'" alınıp, reorganize edileceğinden, 
Bakanlıklarca şimdilik yeni teşkilât kanunları 
sevk olunmaması ve yeni kadrolar istenmemesi 
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emredilmiş, id'. Bu sebepledir ki, 1 nei Koalisyon 
zamanında teşkil edilen mütehassıs bir heyete 
ha / ı r l a t t ı r ı l an Bakanlık teşkilât kanım tasarısı 
1)iı sebeple Başbakanlığa sevk edilememiş ve 
el'a.n daha sevk edilememektedir. 

Nitekim, başbakanl ığ ın tamiminde bahsedi
len reorgani ' .asyonun esaslarını tesbit eder ra
por, (Orta - .Doğu Âmme Ens t i tüsü) elemaula-
riyle üniversite profesörlerinden ve bakanlıkla
rın ınütehass.s temsilcilerinden teşekkül eden 
bir heyet ta raf ından, uzun çalışmalar sonunda 
hazırlanmış AV Mayıs 19(j:> ayında Hükümete 
tevdi edilmiş bu lunmaktad ı r . 

Bakanlığın bünyesinde esaslı değişiklik yap
mış olan k a m u tasarısı ile bu raporu ve Başba
kanlığın tamimini bir t a ra fa b ı rakan Sanayi Ba
kanlığının, bâ/i kadro la rda değişiklik yapılması 
hakkındaki bu. kanun teklifinin gerekçesi ola
rak öne sürdüğü bu mucip sebepler asla var i t 
değildir ve gvıçeklerle bir ilgisi yok tu r . : 

Filvaki Bakanlık teşkilâtında bir tetkik He
yeti ve Danışma Kurulu mevcut değilse de, bu
gün için dahi buna ihtiyaç yoktur. Z i ra ; Bakan
lıkta Tetkik Heyeti ve Danışma K u r u l u n u n ye
rine kain. ol.nak ve onun vazifelerini görmek 
üzere. Sanayi Bakanlığı ta raf ından, Bakanlığın 
en tecrübeli ve mütehassıs e lemanlar ından teş
kil edilmiş olan bir filmi Araşt ır ına ve İnceleme 
Heyet i ) mevcut tur , ve halen bu vazifeleri gör
mektedir . Ka ol ki, Bakanl ığın bir gerekçe ola
rak öne sürdüğü (Tetk ik heyetleri) diğer ba
kanl ık larda bugün fonksiyonlarını tanı mânasiy-
l.e ifa edemiyei birer kızak yeri olmaktan ileri 
gidememektedir 

Keza İk t i sadi Devlet Teşebbüslerinin politi
ka la r ına istikamet vermek. 

Sanayi Bakanl ığ ında , te tk ik ve danışma, 
plân ve proje işleriyle İkt isadi Devlet Teşekkül
lerinin bütçe, kadro, iş programlar ın ı ve bun
larla ilgili of'.rak Yüksek Murakabece düzenle
nen raporları t e tk ik ve Bakanın tevdi edeceği 
diğer işleri ifa etmek üzere üç (kurul ) mevcut
tur . 

Bunlar : 
1. İlmî Araşt ı rma ve Geliştirme Kurulu : 
Diğer bakımlıklar teşki lât ında mevcut (Tet

kik ve Danışma Heyet ler i ) vazifelerini götür . 
Bu kurul bir Başkan ve dör t azadan mürekkep
tir. " 

1. Başkan, Yüksek Mühendis. 

2. Âza, Hukukçu ve İktisatçı, 
'•>. Âza, Yüksek Maden Mühendisi, 
4. Âza, Yüksek Kimya Mühendisi, 
5. Âza, \ uksek Mühendis. 
2. Plân w Proje Kurulu : 
Bu k u r u l ; İk t isadi Devlet Teşekküllerinin 

Beş Yıllık Plan ta tb ika t ın ı kontrol , t ak ip ve re-
alize edilmesi hususunda faaliyette bulunu]), Ba
kanl ıkta Devlet Plânlama Teşkilâtına mütena
zır olarak kuru lmuş tur . 

1. Başkan, Yüksek Makimi Mühendisi, 
2. Âza, Yüksek Kimya Mühendisi , 
Ü. Âza 
Bu üyelerin hepsi de muhtelif İkt isadi Dev

let Teşekküllerinin seçkin elemanlarıdır . İkti
sadi Devlet Teşekküller inin işleyiş tarzı , bünye
lerini Bakanl ık mensuplar ından daha iyi bilme
leri dolayısiy.e gerek ilmi araş t ı rma ve plânla
ma işlerini daha iyi yürütecekler i tabiîdir . 

3. İktisadi Devlet Teşekkülleri merkez Ku
rulu Başkanlığı : 

Bu kurul da bir Başkan sekiz üyeden terek-
kübetmiş olup, bu şahıslar Sümerbank, Etibank, 
Şeker Şirketi, Kömür İşletmeleri ve Makin a -
Kimya Kurumu gibi teşekküllerin seçkin, men
suplarıdır . Dokuz kişiden ibaret olan bu heyetin. 
Başkan ve âzası hukukçu, iktisatçı ve teknik ele
manlardır . 

Kurul. İktisadi Devlet. Teşekküllerinin iş 
programlarını , bütçe ve kadrolarını ve bu te
şekküller hakkında Yüksek Murakabe Heyetince 
tanzim olunan raporları tetkik ve Bakanın tevdi 
edeceği diğer işleri ifa eder. Ve bunlar bakan
lığa. ziyadesiyle faydalı oluyorlar. Şu halde muh
terem arkadaşlarım, önünüze getirilmiş olan üç 
müşavirlik kadrosunun bu biraz evvel bahsedi
len ve yüksek murakabeyi, yüksek plânlamayı, 
müşterek pazarı, reorganizasyonu ifa edecek bir 
kudrete malik olacaklarına biz kaani değiliz. Bu 
itibarla Sayın Vekilden rica ediyoruz. Ya esas 
Sanayi Bakanlığının Teşkilât K a n u n u n u buraya 
getirsinler ve Bakanlığına esaslı veçhe versinler 
yahut in t azar buyursunlar reorganizasyon hadi-
sel eri cereyan etsin. Bakanlık ikiye ayrıl acaksa 
o zaman bu işleri burada müzakere ederiz. Hür 
metlerimle. 

B A Ş K A N — Sayın Bakan. 
S A N A Y İ B A K A N I F E T H İ O E L İ K B A Ş 

(Burdur Milletvekili) — Muhterem arkadaşlar, 
Sayın Ortaç arkadaşıma meseleyi biraz daha ac-
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ma imkânını verdikleri iğin teşekkür öderim, t 
Demin konuşurken arz etmiştim. Sanayi Bakan
lığında Bakan mucibi ile kanuni kadrolar halinde 
değil, Bakan mucibi ile kurulmuş, Bakan olduğum
da ilmî Araştırma Kurulu vardı. Üyeleri ve Baş
kanı İktisadi Devlet Teşekküllerinden gelmiş ar
kadaşlardı, Fakat ihtiyaç. Yeni bir devre. Ge
rek iç poltika bakımından, ekonomi politikası ba
kımından, bir devreye girmiş olmamız, gerekse 
milletlerarası müesseselerle olan münasebetleri
mizin gerektirdiği birtakım organizasyonların 
kurulması zarureti karşısında ben de üç kural 
daha kurdum. Birbirinden ayrı tarihlerde. 

Birinci kurul, iktisadi Devlet Teşekkülleri 
Merkez Kurulu, Üyesi ve Başkanı, galiba bir 
üyesi Vekâlet kadrosunda, iktisadi Devlet Te
şekkülleri kadrosunda, Vekâlet kadrosunda de
ğil-

İki; plânlı çalışmalara muvazi olarak bakan
lıklarda da bir plân ünitesi kurulsun diye Baş
bakanlık tamim etti Onun üzerine evvelâ bir 
plânlama müşavirliği, diye kurduk, kâfi gelme
di. Sonra, Plân ve Proje Kurulu diye düzelttik. 
Üyesi, Başkanı İktisadi Devlet Teşekküllerinden 
Nihayet, milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 4 
yıldan beri memleketimizde muayyen bir mesai
yi teknik yardımları ile yapmaya gayret edip de I 
bir türlü netice alamaması karşısında, nihayet 3 
bakanlık bir araya gelerelk, şevki idare Çalışma I 
Bakanlığına aidolmak üzere, Sanayi Bakanlığı 
ile Millî Eğitim Bakanlığı da İcra Heyetine dâ- j 
hil bulunmak suretiyle bir de İnsan Gücü Eği
tim. Kurulu Başkanlığı kurduk. Demin bunları 
söyledim. Bunun başındaki arkadaşlarımız ve 
üyeleri İktisadi Devlet Teşokküllcrindendir. Ar
kadaşımız burasını söylemedi. Başkanlar, kimya- I 
ger, yüksek mühendis.. Ben memnunum, Her 
vesile ile söylüyorum, büyük ölçüde işlerimizin I 
düzelmesine arkadaşlarımız yardımcı olmuştur. I 
Bir ekip çalışması zihniyeti içerisinde. Arkada
şımız buralarda vazife alanların formasyonunu, I 
meslekî durumunu ifade ederlerken nerelerden I 
geldiğine dair tek bir cümleyi dikkat etmek su- I 
retiyle söylemedi. Halbuki, demin ben arz ettim, 
iktisadi Devlet Teşekküllerinin reorganizasyonu I 
ile alâkalı tasarının 32 nci maddesi badema o 
kadrolardan, o kaynaklardan bakanlıkların per
sonel istihdamına cevaz vermemektedir. O tasarı 
ile beraber bizim bütün bu kadroların hepsi bo
şalacaktır. O zaman işleri nasıl yürüteceğiz ar- | 
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kadaşlar? Arkadaşımız diyor ki; bir an evvel 
merkezî hizmet, reonganizasyon, işi halledilsin. 
Kolay değil arkadaşlar. Bir Devletin hizmet re
organizasyonu Orta - Doğu Amme Enstitüsünün 
teklifi, mütehassısların teklifi ve sairenin okun
ması (Hükümette bunun müzakeresi cereyan 
edecek) Hükümet siyasi karar verecek. Orda te
dahül etmiş gibi görünen birçok şeyler, Hükü
met müzakerelerinde tedahül eder değil belki it
mam eder şekilde görünecek. Bu kolay değil. Bu 
bakımdan vakit alacak. Vakit almasın, yapılsın. 
Bu, gayrimümkündür, arkadaşlar. Bendeniz 
1953 yılından beri bilirim, Sanayi Bakanlığının 
kurulmasına takaddüm eden yıllarda bütün me-
sayii ben yaptım. (Sağdan, bravo sesleri) 

Eskiden memlekette sanayiin adı geçmezdi. 
Bu itibarla mesele Hükümette tetkik konusu 
olup, zamana ihtiyaç gösterirken, süratle bâzı 
âcil işlerin ufak kadrolarla halledilmesine çalış
mak ve bilâhara bakanlıkların reorganizasyonun-
da bu ufak kadrolarla kurulan müesseseler bir 
çekirdek vazifesini görsün istemek. Arzumuz bu. 
Bu itibarla; bizim bunu sevk ederken düşündü
ğümüz bir maksat da Sanayi Bakanlığının bün
yesi içerisinde, bilâhara organik gelişmeye ze
min olan bir rüşeym kurulsun. Fakat, kanuni 
olarak kurulsun.. Nasıl kurulsun? Bunun müşa
virleri kadroda olsun. Nasıl olur, diyor arkadaş
larımız. E'k görev vermek suretiyle olur arka
daşlar. Barem mevzuatını Sanayi Bakanlığı 3 
şehirde mi değiştirecek arkadaşlar. O olmasın, 
bu olmasın. Bu takdirde hizmeti istemeyin. Bü
yük meseleler, stratejik kararlar, çok uzun mü
zakereler sonunda verilebilir. 

Bunun böyle bir iddiası yok. Yok canını, 
diyor arkadaşlarım, eğer arkadaşlarımız bu mev
kilerde çalışmış arkadaşlarına biraz sorarlarsa; 
bu işin kolay olmadığını pekâla onlar da teslim 
ederler. Sanayi Bakanlığı tasarısı, çok daha 
evvel hazırlandı. Ama muhterem arkadaşlarım, 
Bakanlık olarak Yakıt ve Enerji Bakanlığı diye 
müstakil bir bakanlık kurulsun derken, onu 
içinde mi tutalım yoksa dışında mı bırakalım? 
Bu Hükümet içinde, Merkezi hizmet reorganis-
yoııunun konuşulması sırasında karara varıldık
tan sonra, bir bakanlığın vereceği kararla te
kemmül etmez. Yani bu kadar açık bir mevzu 
ortada iken, buna muhalif noktai nazar nasıl 
serdedilir, itiraf ediyorum ki ; bendeniz anlıya-
mıyoram, memlekette ana dâvaların ele alın-
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masına bu çeşit ufak meseleler mâni olacak 
olursa, bundan kaybedecek olan yine memleke
tin kendisidir. Bu bir boşluğun doldurulması 
maksadına matuf bir tasarıdan ibarettir. Arka
daşımızın dediği gibi; elbette dört başı memur 
olarak bu hizmetlerin yürütülmasi için bu ka
nuni kadrolar kâfi gelmiyecektir. Ama bugün
künden bir adım ileri götürmek imkânı olacak
tır. Bugün dahi bizim elimizde Sanayi Bakan-
lığiyle alâkalı reorganizasyon tasarısı mevcut
tur. Ama buna muvazi olarak Hükümet, mer
kezi hizmet tasarılarının reorgaize edilmesi va
zifesini Orta - Doğu Âmme Enstitütüne, diğer 
eleman veya müesseselerle işbirliği halinde ça
lışması için vermiş, kalın bir cilt halinde bakan
lıklara tevzi edilmiş, sonra bir özeti gelmiş 
ama bunlar henüz bakanlıkta müzakere edilme
miştir. Ve bunların uzun süreceğini bildiğimiz 
içindir ki, daha erken davranmak suretiyle bu 
boşlukları süratle dolduralım diye biz bu tasa
rıyı sevk etmiş bulunuyoruz. Demin arkadaşın 
izah ederken bâzı hatip arkadaşlar ve dinleyici
ler sinirlendiler, Fehmi Alparslan arkadaşımız 
da. Meseleleri muhterem heyetinizde açıkça 
konuşmakta, zaruret vardır, arkadaşlar. Ko
nuşulan bir meseleyi komisyonda, huzurunuzda 
gizlemekte bendeniz bir mâna göremiyorum. 
Bendeniz, komisyonlara giden memurlarıma ta
mim etmişimdir; konuşulacak tasarılar için 
benden talimat alacaksınız diye. Orada çeliş
meler olmasın diye. Biz bunları çok gördük. 
Hükümetten iki bakanlığı temsilen memur arka
daşlar gelir, bakarsınız bir bakanlık başka türlü 
diğer bakanlık başka türlü konuşur. 

Bu itibarla ben tamim etmişimdir ki; Bizden 
talimat almadan gitmiyeceksiniz. Nihayet Ba
kanlığın da sevk ettiği tasarı sonunda bana not 
gelmiştir. Hepsini okumıyacağım. Ama ma
alesef Komisyon Başkanı Sayın Muallâ 
Akarca arkadaşımız bir soru vesilesi, soru 
mevzuu yaptı konuyu. Bu tasarı müzakere 
edilirken ortaya atmış, Bakanlığın niyeti 
budur. Bu itibarla müşavirler reddedilmeli, 
yardımcılar kabul edilmelidir demişler, arkadaş
lar. Bu mevcut memurlarımın bana getirdiği not
ta. Bu bakımdan komisyonda konuşulan bir me
seleyi Sayın Ortaç veya Sayın Alâattin Çetin 
arkadaşımızın burada kapalı bir şekildeki konuş
malarındaki zarureti bendeniz kabul edemiyo
rum. Bunun için demin söyledim. Bendeniz vnzi-

— 347 

17 . 9 .1963 O : 1 
fe vereceğim arkadaşlarda muayyen vasıflar 
ararım. Burada ismi mevzuubahsedilen arkadaşı
mız, vazife alma durumunda değildir. Sebebi: 
Buraya gelecek arkadaşların bir yabancı dili bil
mesi lâzım ki, yani zaruret, ararım onu, demin 
anlattım muayyen meseleleri tetkik edecek, dokü
manları değerlendirecek, «Sanayi Dairesi şunları 
hazırlasın, Enerji Dairesi bunları hazırlasın, kü
çük sanatlar bunları hazırlasın, veya Ticaret Ma-
kanlığiyle alâkalı bir kısım varsa oraya yazalım.» 
diyecek. Bu, dokümanları okuyup değerlendir
mekle mümkün olur. Bütün bu mevzularda biz 
çalıştıracağımız arkadaşlarda her türlü hissî şey
den azade olarak muayyen vasıflar ararız. Bir 
Bakanın muvaffak olmasının şartıdır bu. Eğer 
Bakan hislerine mağlûp olur da tasarrufta bulu
nursa, peşinen kendisini ademimuvaffakiyete 
mahkûm etmiş demektir. Ama nmvafak olmak, 
hizmet gördürmek istiyen Bakan bu hislerin ze
bunu olmaz arkadaşlar. 

Arkadaşlar bendenizin ölçüsü bu. Bu bakım
dan böyle bir düşünce mevzuııbahis değildir. Çok 
endişe ediyorum. İktisadi Devlet Teşekkülleri re-
organizasyon tasarısı, kaııuniyet kazandığının 
ertesi gününde bizim bütün bu kadrolarımız boşa
lacaktır arkadaşlar. Bu itibarla, reorganizasyon 
tasarımız hazırlanıncaya kadar fevkalâde mühim 
bir boşluğu doldurmak maksadına matuf olan 
bir şeyi lütfedin, Sayın Yetkin arkadaşımızın 
getirdiği tadil teklifini kabul buyurun. Bu Mil
let Meclisinde kabul edilen cetvellerdir. Bu, Büt
çe Komisyonunda kabul edilen cetvellerdir. Ama 
bu muayen bir mevzuu, soru mevzuu haline ge
tirmiş olan ve fakat Sanayi ve Tarım Komisyo
nunun Başkanı bulunmuş bulunan Sayın Muallâ 
Akarca arkadaşımızın, Komisyonda sarahaten be
yanda bulunması neticesinde tadil edilmiş olan 
bir cetveldir. 

Efendim benim mâruzâtım budur. Memleke
tin bir ihtiyacına cevap vermektedir. Aynen ka
bul edilmesini rica ederim arkadaşlar. 

BAŞKAN — Sayın Turhangil. 
FİKRET TURHANGtL (Aydın) — Muhte

rem senatör arkadaşlar, bu kanunun görüşülme
sinde, konuşmayı düşünmüyordum. Fakat benden 
evvel konuşan bir arkadaşım o şekilde cümleler 
sarf etti ki, benim buraya çıkıp sizi rahatsız et
mek mecburiyetini hissetmeme sebebiyet verdi. 
Bu hassasiyet ve direnme nedir? Muhterem ar-



O. Senatosu B : 109 17 . 9 . 1963 O : 1 
kadarlarım, bir Bakanlığa verilecek bir kadro bi
ze verilmiyor. Biz bir hassasiyet gösteriyorsak 
inanıyoruz ki, bir vazife yapmaktayız. Aynı ar
kadaşını yine cümlesinin arasında bir isimden 
bahsetti. İsim şimdi aklımda değil. Sanayi Ba
kanlığında ismi söylenen bir şahıs. Eğer dedi bu 
şahsa bir kızak yeri lazımsa müşavirliğe lüzum 
yoktur, demek suretiyle Sanayi Bakanlığının 
önümüze getirdiği kadronun müşavirlik kısmının 
kızak olduğunu kendisi de ikrar etti ve zabıtla
ra geçti. 

Biz işte bir kızak kadroya malikiz. Biz müs
teşara, müsteşar yardımcısına muhalefet etmiyo
ruz. Ve dedik ki, Sanayi Bakanlığından iş isti
yorsanız bu kanunu kabul ediniz, ("/ok büyük laf 
arkadaşlar. Eğer Sanayi Bakanlığı üç. müşavirle 
yürüyecekse demek ki, bugüne kadar batmış ça
lışmamış, yürümemiş demektir. Bu kadar büyük 
lallarla da, Yüksek Muhterem Heyetinizi tesir al
t ında bırakmak doğru olmasa gerektir. Sayın Ba
kanı dikkatle dinledim. O arkadaşımın konuşma
sı bana bir hassasiyet verdiği için onun da ne 
demek istediğini dikkatle takibetmek zaruret ini 
hissettim. Biz müsteşar ve müsteşar muavinine 
muarız değiliz. Ancak ben şahsan burada da 
üzüntü duyuyorum. Sanayi Vekaletinin bir ida
ri fonksiyonu, bir de teknik fonksiyonu olsa ge
rektir. 

Müsteşar yardımcı lar ından birinin hrçol-
mazsa teknik müsteşarlık olarak ihtisas mev
kii kadrosu olarak gelmesi ve teknik işleri en 
yetkil i b ir şahısla polit ik bir hakan yanında 
idare etmıesi arzu edilir b i r yol idi. Sayın Sa
nayi Bakanı diyor ki, ben bir çekirdek kuru
yorum. Ne çekirdeği bu ruyor l a r a rkadaş la r? 
ıTç müşavir çekirdeği. Olmaz arkadaşlar . Üç 
müşavir ne çekirdeği kuracak"? Sana>yi Hakan
lığımı bağlı sümme tedar ik akh'ma gelenleri 
yazdım, SümeHbank, Htibank, Kömür İşlet
meleri, Ener j i Dairesi, Petrol Dairesıi, Makina 
Kimya Endüstr is i v'e aklımıza gelmiyen 'belki 
on - onbeş İane İkt isadi Devlet Teşekkülü var
dır. Üç. İane müşavirliği kaç parçaya ayrıla
caktır'? TTangi 'çekirdeği teşkil edecektir? Sü-
merbank tesislerinin mi çekirdeği olacak mü
şavirin biri? Hnerji Dairesinin .çekirdeği mi 
olacak? Yoksa Kömür İşletmelerinin çekirdeği mi 
olacak? Yoksa kaç parçaya bölünecek üç 'mü
şavir de Sayın Bakanın emrinde, emri alt ında 
bulunan bütün İktisadi 'Devlet Teşekküllerinin 

çekirdeğimi teşkil edecek ve ileride gelecek re-
organizasyon kanununa da 'bir çekirdek ola
rak hizmet, edecek? Hayır, eğer Bakan bura
ya kaç tane İktisadi Devlet Teşekkülü, emrin
de ise o k a d a r müşavirlikle gelip deseydi ki 
İven 1 I müşavirl ik kuruyorum ; h u •müşavirlerin 
hepsi emrim alt ında bulunan İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin birinin mütehassısı, yürütücüsü 
•ve yanımda müşaviri olacak; Iben onunla isti
şarede bulunacağını ; nıalûmuâlinıiz Hariciye
de bir Ataşe Konıersial, bir Ataşenıil'i'ter var, 
'bir Basın Ataşesi vardır, 'hepsinden ayrı ay r ı 
malûmat alınır. B i r ataşe konup da Ih Cm as
kerl ik malûmat ı hem şu malûmat ı hem hu ma
lûmatı 'ondan istemek 'olmaz. 'Ihı itibarla, bu 
kanun teklifinin esasen sakat olduğu da ba
nk bir şekilde, müdafaadan aciz, meydandadır . 
İş te bizim hassasiyetimiz, ister Ahmet ' in kıza
ğı ister MeİYme't'in yeri olsun ne olursa olsun, 
!bk diyoruz ki, Sanayi 'Vekâletinin çekirdeği de 
olsa esası da, olsa. 3 müşavirliğe iht iyaç y o k t u r 
ve bir faydası da. yoktur . 'Ben şimdi Sayın 
Bakan ın izahat ından ileriye, (geriye kendisinin 
i c raa t ından 'bahsieden 'beyanı yanında isterdim, 
ki, ben b u 3 'miuşaıvire şu .vazifeleri yapt ı ra
cağım ve Sanayi Vekâle t ine bu yolla faydalı 
kı lacağını ; ben, kendiler inden şu şu yollarda 
istifade letmeyi düşünüyorum diye gelseydilcr 
ve b i r şahsın tü r yere getir i lmesinden kendile
ri de bahset meşelerdi asla kendilerime cevap 
vermek ihtiyacını da hisset miyeeektim Bir 
Sanayi Bakanlığı camiasının İktisadi Devlet 
Teşekküller inden müteşekkil o lduğunu hepi 
m k biliyoruz. Pek tabiî o la rak elemanlarını 
da onların içinden alacak, onlar ı b i r araya ge
t irecek ve bu suretle kendisi de bu işlerin en 
iyi şekilde yürü tü lmes in i ancak bu ^şekilde te
min edecektir . Bendemizin kanaa t i üç. kişinin 
üzerinde değil fakat Sayın Hakanın ve o fikri 
müdafaa edenlerin, Sanayi Hakanlığının iş ya
pabilmesi için ıbu üç, müşavire de ih t iyaç bu
lunduğu kanaa t inde değilim. Maruzatım bun
dan ibaret t i r . Hepinizi hürmet le selânı lanm. 

BAŞKAN — Sayın Yetkin . 
NÜVTT Y E T K İ N (Malatya) — MuihHerem 

arkadaş lar ım, endeki ibic ciheti arz 'edeyim ki, 
b u kanun tasarısının eneümenlerdeki müzake
resi ve ıbu müzakerelerde eereya.n etmiş olan 
isimler, şahıslar, za'n lirleri e hiçbir a lâka 've ma
lûmatlım yoktur . Bendeniz bu teklifi yapar -
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ken de ne Fethi Çelikbaş'ı 'gördüm ne görüş
tüm, ne noktayı nazarını aldım, ne de böyle 
bir kadronun 'verilmesine muhalif »olan arka
daşlarla görüştüm. Kendi fikrimle, kendi insi-
yatifimle hareket ettim ve düşündüm ki, 'bir 
Sanayi Vekâleti demin Fikret "Turİıangıil arka
daşımın ifade ettiği gibi aşağı - yukarı 24 sa
nayi müessesesini 'bünyesinde toplamış ibir ve
kâlet kalkıyor geliyor Meclis Ihuzuruna ve 2 ta
ne müsteşar ımuavinliği ile 3 müşavirlik isti
yor. Ve bunlara da, Vekâletinin deruhte ettiği 
ağır mesuliyeti yürütebilmek (bakımından, «ih
tiyacım vardır 'bu elemanlara, teknik eleman 
olarak kullanacağım istişare etmek için kulla
nacağım» diyor. Şimdi burada tutuyor, müs
teşar muaviniiğin'in adedini tartışıyoruz, mü
şavirlik adedini tartışıyoruz. Yalnız bunu, 
Hükümet teklif etmiştir. Hükümetten gelen 
fon teklif Sayın Ca'hit Ortaç arkadaşımın foalh-
settiği, vekâletlerin teşkilât ^genişletmemeleri 
teşkilât teklifleri yapmamaları hususundaki 
kararından sonra olmuştur. Ve 'buna rağmen 
de zannediyorum bundan sonra olmuştur. Ve 
bu takdirde, 'buna rağmen de Hükümet demek 
ki, Sanayi Vekâletinde müstacelen Ibıı kadınla
rın eklenmesine lüzum ve zaruret ıgörerek ibu 
prensibinden istisna yapma hu kanun tasarısın 
Meclise sevk etmiştir. Ayrıca Milleit Meclisi 
çeşitli komisyonları da üzerinde durmuş tale
bi 'haklı bulmuştur. Bizim komisyonlarımızda 
da bizim Senatomuzun komisyonlarında da de
min kıymetli Bütçe Komisyonundan Reeai Bey 
arkadaşımızın da burada ifade ettiği giibi Büt
çe Komisyonu, Hükümet teklifini ve Millet 
Meclisinin teklif ettiği kadrolarla tamamen 
mutabakat halinde son komisyon olarak Yük
sek Meclise Hüküımlet teklifini ve Milleit Meclisi 
teklifini aynen getirmiştir. Arada Sanayi Ko
misyonunun esbabı mııeibesini gördüm, oku
dum. Bu gerektirici sdbeplere dayanarak müs
teşar muavininin adedini üçe çıkararak, teklif 
edilen müşavirlikleri kaldırmıştır. Nbkiai na
zarlarına Öıürmıetkârım. Sadece en son komis
yon olmak itibariyle yüksek Irazurumızda 
Bütçe Komisyonunun teklifi görüşülecekti. 
Bir takrirle geçen oturum Sanayi Komisyonu
muzun teklifine bağlı cetvellerin ioya konul
ması Riyasetten istenmemiş olsaydı... Bütçe 
Encümeninin teklifinin evvelâ 'müzak'ereye 
konmuş olması lâzımgelirdi. Bu takrir eetvel-
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ler yönünden aksinin reye konmasını intaç e r-
-mistir. 

•Şimdi bu kısa mâruzâttan sonra muhterem 
arkadaşlarımın burada, «müşavir kadrolarım 
vermiyelim» yolundaki noktai nazarlarını 
'hürmetle dinledim. Onlara cevap arz etmek 
istiyorum. Diyorlar ki, Sanayi Bakanlığı bu 
müşavirlikler için o kadar çok sebep yığmak
tadır ki üst üste o kadar çok iş gördürîecektir 
ki bunlara, bu '> tane kadro teklif edilen üç 
kadro işin ciddiyeti ile mütenasip değil. Üç ta
ne kadro ile bu işlerin hepsi birden yürümez. 
Kanaati âcizanem şudur; Sanayi Vekâleti ha
kikaten bünyesinde topladığı birbirinden çok 
ayrı Enerji Dairesi gibi, Petrol Dairesi gibi, 
Şekerdir, bilmem Sümerbank, Etibank, Maki-
na Kimya gibi birçok değişik sanayi kolları
nın hepsiyle uğraşırken ifade ettiği tarzda 
geniş yardımcıya ihtiyacı vardır. Ve fakat, cari 
masrafları kısmak mehma imkân bütçe imkân
ları içinde kalmak gibi ayrı bir zorlamanın da 
etkisindedlr. Bu itibarla, hiç olmazsa bunlardan 
biı* kısmını, yükün bir kısmını hafifletmek 
üzere üç müşavirlikle, iki veya üç müsteşar 
muavinliği ile bu bu mevzuunu halletmeye ça
lışmaktadır, şimdilik. Şimdi iş bu kadar çok
tur, bu kadrolarla bu iş görülmez, işin ciddiye
tinden şüphe ederiz. Fikrine bu bakımdan ka
tılamıyorum. 

İkincisi, yine gerekçesinde Sanayi Komisyonu 
diyor ki; «bu kadro ile kifayetli ve tecrübeli ele
man. bulunamaz» Ben, Sanayi Komisyonundaki, 
muhterem arkadaşlarıma şunu hatırlatmak is
terim ki, bizim üniversitelerimizde profesör
lerimizin. kadroları 70 lira asli maaştan baş
lamaktadır. Yani baremin 6 ncı derecesinden 
başlamaktadır. Baremin üçüncü derecesinden 
üç tane müşavirlik isteniyor. Türkiye'de üni
versitelerimizin İktisat fakültelerini işgal et
mekte olan doçent ve profesörlerin yüzde 50 si 
bu üçüncü derecenin altında maaşlarla mem
lekete hizmet edebilmektedirler ve kendi ihti
sas sahalarında memleket ve vatana hizmet aşkı 
ile çalışabilmektedirler. Şu Plânlama Daire
sinde bulunan genç insanlar ki, yarınımızın ik
tisadi yönden kalkınmamızın hedeflerini gös
termek için cansiparane çalışmaktadırlar. Kaç 
tanesinin bareme vurduğunuz zaman kadroları 
üçüncü derecenin daha üstüne çıkmaktadır ar-
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kadaşlarım? Demek ki, Sanayi Vekâleti hiç, ol
mazsa idealist olarak, eansiparane çalışabilecek 
ilim ve ihtisas erbabı üç profesör, üç doçenti 
buraya bulabilecektir. Ve bunlara, hazırlamak 
ve teklif etmek mecburiyetinde olduğu bâzı 
kanunları tetkik ettirebilecektir. Komisyonlarda 
her gün §u vekâletin mutlaka, bir temsilcisinin, 
bir yetkili uzmanının bulunmasını gerektiren 
kanunlar geçmektedir. Senato komisyonların
da, Millet Meclisi komisyonlarında hengiin 
bu Bakanlık, birtakım suallere muhataptır. 
Bunların hazırlanması birtakım çalışmalara 
vabestedir. Şimdi, bâzı arkadaşlarım derler ki, 
efendim kendisinin murakabesi altında İm ka
dar sanayi teşekkülü vardır, bunların da ilim 
ve ihtisas erbabı mevcuttur, onlardan faydalan

ışın. Bu ne demek olur arkadaşlar? Bu, aslın
da, idarei maslahat diye şahsan benim katıl
madığım ve Yüksek Heyetinizin de katılmadı
ğına inandığım bir hal tarzı olur. 

Şeker Şirketi Umum Müdürlüğünün bilmem 
ne vazifesinde görevli olan elemanını oradan 
ayınp, orayı münhal bırak, burada çalıştır. 
Enerji Dairesinin bir mütehassısını görevi İla
sından alıp oradaki görevini aksattır, çağırıp 
Bakanlıkta çalıştır. Böyle şey olmaz arkadaşla
rım. Münhasıran kendisine müşavirlik vazi
fesi tevdi edilecek üç tane müşavir istiyor. 
Bunu esirgemeye bendeniz kail olamamaktayım. 

Bil' diğer noktai nazar da ; muhalif olan 
tezin savunucusu, arkadaşlarımın diğer bir nok
tai nazarı da, diğer bakanlıklarda bu müşavir
liklerin lâyikı ile faal olmadıkları ve tatbi
katta bu mevkilerin âdeta bir kızak olduğu
dur. Mümkündür. Kendi vekâletinde tetkik kad
rosunu, kendi vekâletinde müşavirlik kadrosu
nu hakikaten o müşavirliğin istilzam ettiği ga
yeye uygun tarzda kullanmak imkânını bula
mamış veya kullanamamış vekâletler meveudo-
labilir, çünkü, bilmiyorum ama, bu takdirde, o 
suretle müşavirlikleri kızak haline gelmiş olan 
vekâletleri bu kürsüye çağırıp, hesaba çekmek 
bunları söyliyen kıymetli arkadaşlarımın vazife
sidir, vazifesi olmalıdır. Çünkü, müşavirlik 
kızak olsun diye verilmemiştir. O vekâletlerin, 
bahis buyurdukları, ima etmek istedikleri vekâ
letlerin, kadroları kabul edilirken, yine Parlâ
mentolarda bu kadrolar oraya kızak olsun diye, 
birtakım boş, kendisine vazife verilemiyeeek iıı-
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sanlar getirilsin, oturtulsun veya kayırı İsın di
ye verilmemiştir. Bu vekâletlerde de müşavir
likler hakkıyla kullanılırsa, o vekâletler için 
hakikaten çok istifadeli birer teşekkül halinde 
olabilir. Bunlar da. öyle varmış diye, bu sııinıi-
sali emsal alarak getirip burada kullanmak ve 
Sanayi Vekâleti de illâ her halde o da diğerleri 
gibi, şu veya bu vekâlet gibi kullanılacaktır, 
diye bir kıstasa, gitmek büyük haksızlık olur. 
Sanayi Vekâleti gibi hakikaten teknik konular 
üzerinde yardıma her zaman muhtaeolan bir 
bakanlığa bunu esirgememek lâzım, iler zaman 
Fethi Çelikbaş arkadaşımıza, bu makamlar yîıv 
değildir. Elbette hiçbirimize de değildir. 

Siyasi adamlara, siyasi makamlar tapu edil
memiştir. Çelikbaş gider başka birisi gelir. 
Mutlaka her gelenin Çelikbaş gibi bu konular
da. ihtisas yapmış bir ilim adamı olması da şart 
değildir. Bizim Anayasamız bakanları siyaset 
adamlarından seçme imkânını mümkün kılmış
tır. Siyaset adamları çok zaman o geldikleri, 
mesuliyet aklıkları bakanlıkların mutlaka mü
tehassısı olmıyabilirler. Böyle olunca da istişa
reye muhtaçtırlar; ihtisas adamının yardımına 
muhtaçtırlar. Şimdi, şu veya bu şahıs gibi bir
takım şeyler kafalarda, vardır, deniliyor. İh
timal vermem reddederim, hepsini. Fakat muh
terem arkadaşlarım, şunu da o bakımdan da 
arz etmek islerim ki, filân şahsı filân yere ge
tirmek veya, getirmemek. Böyle bir şeyden 
vekili ve encümen azasının düşündüğünü de ka
bul etmiyerek tenzih ederim. Ama o makam
ların hiç, kimseye de yâr olmadığını kabul ede
rek, kabul edeceğiniz müşavirlikleri Fethi Çe-
likbaş'a takdim etmiyorsunuz. Sanayi Vekâle
tine takdim ediyorsunuz. Sanayi Vekâletinin 
bu müşavirliklere ihtiyacı varsa, .Fethi Bey git
tikten sonra da yerinde ve semereli olarak kul
lanılır. Bu itibarla, teklifimin kabulünü tekrar 
istirham ederim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Kifayet takriri vardır. Bir ar
kadaşa, söz verdikten sonra oya koyacağını. Sa
yın Ademoğlu. 

MEHMET NURİ ADEMOĞLU (Adana) — 
Sayın Başkan ve Sayın azalar, çok muhterem as
kerlik arkadaşım, aynı zamanda da Komisyonda 
teşriki mesai ettiğimiz Fehmi Alpaslan arkada
şım eğer komisyon âzalarının bir kısmını yani 
bu tasarıya menfi oy verenleri büyük bir itham 
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altında bulundurmamış olsalardı, söz almıyacak-
tmı. 

Aziz arkadaşlarım, sözüme başlarken Fehmi 
Bey arkadaşımın bütün ithamlarını tamamiylo 
reddederim. Bu tasarıya müspet oy veren arka
daşlarımız nasıl vicdani kanaatlerinin neticesini 
belirtmişlerso, aziz arkadaşımın kabul buyurma
sını istirham ederim ki, bizler de bu tasarıya vic
danımızın emrini ve kanaatlerimizin neticesini 
döktük. Bizleri, bir şahsın tahriki ile, bir kimse
nin teşviki ile oylarını kullanacak derecede1 zayıf 
iradeli görmelerine asla tahammül edemeyiz. Be
nim, 1943 senesinden 1945 senesine kadar Arda
han gibi bir mahrumiyet bölgesinde arkadaşlığı
mı yapmış bir arkadaşın, beni birazcık tanıması
nı, hiçolmazsa beni tanıdığı gibi diğer arkadaşla
rıma da böyle bir ithamda bulunmasını arza öl
mezdim. Fakat hakikaten çok üzüldüm. Bu mü
essesede arkadaş da. olsak, biribirimizin karekte-
rini de bilmesek herkesin en aşağı bizim kadar 
kanaatleri ile hareket ettiğini hiç kimsenin tahrik 
teşvik veya şüyu, buyu ile hareket etmediğini ka
imi etmemiz ieabedor. Biz bu tasarıya oy kullan-
dıksa vicdanen o kadar müsterihiz ki, hattâ şu
nu söyleyebilirim ki, Fehmi Alpaslan arkadaşım
dan daha çok müsterihim. Zira ben diyorum ki, 
bu üç müşavire senede verilecek altmış bin lirayı, 
bu Devletin kesesinden, bu maliyenin kesesinden 
verilecek 60 bin lirayı, kurtardık diyorum. Belki 
hata ediyorum. Fakat arkadaşım nasıl bunu ver
mek istiyorsa, ben de vermemek üzere iddiamı 
koyduğum zaman aynı vicdan huzurunu duyuyo
rum . 

Muhterem arkadaşlarım, bu mevzu üzerinde 
çok konuşuldu, bu mevzu üzerinde çok hatip söz 
aldı. Fakat komisyon üyesi arkadaşınız olarak 
ve komisyonlarda bu tasarının aleyhinde bulu
nan bir arkadaşınız olarak şunu arz etmek iste
rim ki, Sayın Vekilin de buyurdukları gibi, bu 
tasarıda getirilmek istenen üç müşavirlik kadro
suna atanacak üç, müşavirin, Sayın Fethi Çelik
baş'm izah buyurdukları gibi bu kadar mühim, 
bu kadar ehemmiyetli ve plân çalışmasında haki
katen çok mühim rol oymayacak bu şahısların bu 
kadrolarla geleceğine de kaani değiliz. Biz bunla
rın fuzuli olduğuna da kaani değiliz. Fakat şu 
kanaate sahibiz ki, Türkiye'de bir Bakanın göz
bebeği olan bir şahsın anütaakıp gelen Bakan ta
rafından benimsenmediği için çalışmaz halde bir 
tarafa itildiği; veya haklı olarak, bir Bakanın 
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dost veya ahbabı olduğu için yüksek mevkie ge
tirildiği ve müteakip gelen Bakanın, onun hakiki 
kabiliyetini bildiği için, onu bir tarafa ittiği 
bir gerçektir. İşte bu gerçekten dolayıdır ki, bu 
bir tarafa itilenlerin yeri de müşavirliktir. Eğer 
hata etmiyorsam hafızam beni yanıltmıyorsa Sa
yın Çelikbaş dediler ki, Vekâlette böyle bir tara
fa itilenler vardır. 

Ben diyorum ki, bu itilenlerin yeri müşa
virliktir. Fakat Sayın Çelikbaş; hayır müşavir
lik değildir. Bir tarafa itilmedir, diyorlar. 

Sayın Çelikbaş dediler ki; bu müşavirlikler 
ihmal edilen bir boşluğun doldurulması için is
tenmektedir. Arkadaşlar, Sanayi Vekâleti 1957 
senesinde kurulmuştur. Bunu bir tarafa bıraka
lım, fakat Sayın Çelikbaş iki seneden beri Sana
yi Vekâletinin mesuliyetini deruh.de etmiş bulu
nuyorlar. Çok eskiden tanıdığım ve büyük hür
met beslediğim, büyük sempati duyduğum Sayın 
Çelikbaş'ııı ben, ihmalkâr olacağına hiçbir zaman 
kaani değilim. Bu itibarla, ihmal edilmiş bir 
boşluk olmaması ieabedor. Yine Sayın Vekil de
diler ki, veni devrovo girdik, bu itibarla vekâlet-
lerin bu gibi komisyonlara ihtiyacı vardır, dedi
ler.. Arkadaşlarım; plân kabul edeli dokuz ay 
oldu. Belki buyuracaklar ki, «Ben bu tasarıyı ve
rd i altı ay oldu.» kendilerine şunu sorarım; 
Plânlama devresine gireceğimiz daha evvelden 
belli idi. Neden bu tasarı 1962 de getirilmedi? 
1963 senesinin ikinci veya üçüncü ayında bu ka
nun neden çıkarılmadı? 

Son olarak şunu arz etmek isterim ki, orga
nizasyon Kanunu ve İktisadi Devlet Teşekkülle
rinin Organizasyon Kanunu Meclisten çıkmış
tır. Perşembe günü Yüce Senatoda görüşülecek
tir. Bu itibarla alel acele ve hatalı bir iş yap
maktansa Reorganizasyon Kanununu beklemek 
lâzımdır. O zaman Sayın Çelikbaş'ın istedikle
rinden de daha fazlasını vermeyi şahsan destek-
1 iveceğimi taahhüdederek huzurunuzdan hür
metle ayrılırım. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa, 
Konu yeter derecede aydınlanmıştır. Görüş

melerin yeterliğinin oya sunulmasını saygı ile 
arz ederim. 

Tabiî Üye 
Ahmet Yıldız 
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BAKİ GÜZEY (Bursa) — Aleyhinde konu

şacağım. 
BAŞKAN —• Kısa konuşmak kaydiyle, niçin 

aleyhinde bulunduğun uzu ifade edin, 
BAKÎ GÜZEY (Bursa) — Muhterem arka

daşlarım, söz istemiştim, söz sırası gelmeden ki-
l'ayet takriri verildiği i cin takririn aleyhinde ko
nuşma lüzumunu hissettim. Bunun da sebebi 
şu: Kifayetin verilmesinin hakikaten yerinde 
olup olmadığı noktasından değil, Komisyon aza
larına burada bir vekil, arkadaşımızın sataşması 
ve haksız tarizlerde bulunması ve Komisyon âza
larının, bir kişinin fikriyle, tesiriyle karar ve
rir, hareket eder gibi gösterilmesi idi; onun için 
söz istemiştim. Bu zihniyet altında Senatoda 
komisyonları çalıştırmak imkânı hâsıl olamıya-
eağmı bu kürsüden ifade etmeyi arzu etmiştim. 
Ve yine eğer böyle bir tesir altında Bakan ha
reket ediyorsa, aynı hareketin kendi tarafından 
yapılmak istendiğini burada sizlere ifade etmek 
arzusu ile söz işlemiştim. Çok âcil bir devreye 
girdiğimizin farkındayım. Bakan diyor ki; bit
kisinin tesiri ile .Komisyon, bunu reddetmiştir. 
Kimden? Ben, diyor, memurlarımdan böyle işit
tim, bana böyle söylediler. Muhterem arkadaşla
rım, bunu bir Bakan söylüyor. Bunları ve daha 
söyliyeceğim birçok hususları arz edebilmek için 
kifayetin reddini ve bendenize de söz verilme
sini rica ediyorum. Hakikaten Senatonun bir 
üyesi olarak duyduğum ıstırabı ve hakikaten bi
ze yapılan tarizleri Bakanın ciddiyetiyle kabili 
telif bulmuyorum. Bana söz verilmesini rica ede
rim. 

BAŞKAN - Lfendim, kifayet takririni re
yinize sunuyorum. Kabul edenler... Etm iyeni er... 
P.o ilâ 36 kifayetin lehinde; 31 ilâ 32 kifayetin 
aleyhinde roy verilmiştir. Binaenaleyh kifayet 
takriri kabul edilmiştir. 

Şimdi Sayın Niivit Yetkin'in takririni okutu
yorum. 

Yüksek malumunuz, ikinci madde bir teklif 
ile Sanayi Komisyonunun cetveli kabul edilmiş 
olduğu için şimdi yeni bir teklif gelmiştir. Bu 
1 ekli fi okutuyorum, efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
231 sevk sayılı Kanun teklifinin ikinci mad

desine bağlı (1) sayılı cetvel yerine ekli (.1) sa
vdı. cetvelin, (2) savılı cetvel verine de (2) sa-
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yılı cetvelin kabulünü arz ve teklif ederim. 

Malatya 
Nüvit Yetkin 

(I) SAYİLİ CETVKL 

(ii)73 sayılı Kanunla eklenen kadrolardan 

D. Memuriyetin unvanı Aded Maaş 

Merkez teşkilâtı 
Hukuk Müşavirliği 

Raportör 950 

100 

Sanayi Dairesi Reisliği 
5 Mühendis (Kimyager olabi

lir) (ihtisas yeri) 1 

7347 sayılı Kanunla eklenen kadrolardan 

Lucrji Dairesi Reisliği 
N Yüksek Mühendis, Mühendis 

(İhtisas yeri) 1 700 

(2) SAYİLİ CLTVEL 

Memuriyetin unvanı Aded Maaş D. 

Müsteşar Muavini 
Bakanlık Müşaviri 

1 500 
1 500 

ALÂEDDİN ÇUTİN (Çorum) — Usul. hak
kında.. Cetvellerin ayrı ayrı oya konulması lâ
zımdır. Birinci cetvelde Bakanlık leknik hata 
yapmış, komisyona yanlış bilgi vermiş. Nüvil 
Bey bunu düzeltiyor. İkinci cetvel esastır. Bu
nun ayrı ayrı oya konulması lâzımdır. 

BAŞKAN — Sayın Nüvit Yetkin'in teklif 
ettiği bir numaralı cetveli oyunuza sunuyorum. 
Bu cetveli kabul edenler... Ltmiyenler... Efen
dim, gayet az bir fark hâsıl oldu, onun için aya
ğa. kalkmanızı rica edeceğim : Sayın Nüvit Yet
kin arkadaşımızın teklif ettiği bir numaralı cet
veli kabul edenler lütfen ayağa kalksınlar... Şim
di bu cetveli kabul etmiyenler lütfen ayağa kalk
sınlar... Cetvel 3!) kabule karşı 44 redif kabul 
edilmemiştir. 

(İSTıvit Yetkin'in önergesine bağlı iki sayılı 
cetvel tekrar okundu.) 

BAŞKAN •— Nüvit Yetkin arkadaşımızın 
teklif ettiği, 2 numaralı cetveli reyinize sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmivenler... 37 ve 
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karsı 44 reyle reddedilmiştir. Su halde geçen 
o turumda kabul edilmiş olan Sanayi Komisyo
nunun maddesini cetveli ile birlikte reylerinize 
sunuyorum. Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. Açık oya konulacaktır. 

MA DDK 3. — Bu kanun yayımı t ani l inde 
yürür lüğe girer. 

B A Ş K A N — Kabul edenler. . Etmiyenler... 
Akride kabul edilmiştir. 

M A D D E 4. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütül-. 

B A Ş K A N — Kabul edenler... Etmiyenler.. . 
Kabul edilmiştir. 

Sonunda neticeyi arz edeceğim, efendini. 

3. — 232 sayılı Kanunla değiştirilen 6085 sa
yılı Karayolları Trafik Kanununa bir madde 
ilâvesine dair kanun teklifinin Millet M relisin e e 
kabul olunan metni ve ('umhuriyet Senatosu Ba
yındırlık ve JJlaştırmet ve İçişleri komisyonları 
raporları (M. Meclisi 2/350; V. Senatosu 2/83) 
(S. Sayısı : 285) (t) 

B A Ş K A N — Tümü hakkında süz istiyen var 
mı? Yok. Maddelere geçilmesini kabul edenler... 
Etmiyenler.. . Kabul edilmiştir. İvedilik, teklifi 
vardır. İvedilikle müzakere edilmesini kabul 
edenler... Etmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 

M E H M E T TTAZER (Kars) — Usul hakkın
da süz istiyorum. Son Komisyon Ulaştırma Ko
misyonudur. İvediliği teklif etmek ona aittir . 
Komisyon Başkanı olarak bu ivedilik teklifine 
iştirak etmiyorum, son komisyon Ulaştırma Ko
misyonudur. 

B A Ş K A N — Son komisyon, t r i ş i n i Komis
yonudur. 

M E H M E T TTAZER (Kars) —• İçişleri Ko
misyonundan bize «eldi. 

B A Ş K A N — Hay ı r efendim, rapordaki en 
son komisyon İçişleri Komisyonudur. 

MEFTMET H A Z E R (Kars) — Bir yanlışlık 
vardır. (Yanlışlık yok, sesleri") 

B A Ş K A N — Sayın Hazer, Bayındırl ık Ko
misyonundan 11 . 7 . 1063 târihinde1 çıkmış, 
İçişleri Komisyonundan 23 . S . 1063 tar ihinde 
çıkmış. Rapor buradadır . 

Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. Okutu
yorum : 

(1) 285 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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232 sayılı Kanunla değiştirilen 6085 sayılı Ka
rayolları Trafik Kanununa bir madde ilâvesi 

hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 23ü sayılı Kanun la değiştiri
len 608;") sayılı Karayol lar ı Traf ik Kanununa 
aşağıdaki ek madde eklenmişt ir : 

E K MADDE — Trafik şube veya bürolar ın
da. işleri icabı, iş sahiplerince verilmesi, kulla
nılması lüzumlu basılı kâğı t lar la , p laka la r ın 
cins ve nevileri, İçişleri, Bayındır l ık Bakanl ı -
ğınce tesbit edilir. 

Bu basılı kâğ ı t l a r ile p lâka la r Türk iye Şo
förler ve Otomobilciler Federasyonunea bastı
rılır ve mahiyet ler i nazarı itibjıra al ınmak su
retiyle İçişleri, Bayındır l ık Bakanl ık lar iy le 
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyo
nunea müştereken tesbit edilecek bedel muka
bilinde il merkezlerinde veya kanun i kadrosu 
bulunan ilçelerde, Türk iye Şoförler ve Otomo
bilciler Federasyonunea verilir. 

SİRKİ A T ALAY (Kars) — 232 sayılı Ka
nunla değiştirilen (5085 sayılı Kanuna bir mad
de eklenmesi is tenmektedir . Çift Meclisten mak
sat gerek şeklî, gerek maddi mânada kanun 
olabilecek metinler i kabul edebilmesidir. Bu
rada Yüksek Heyetin kabulüne arz edilen, ko
misyonların ıııüsbet olarak get irdikleri husus 
pek de bir par lâmentodan geçmesi lâzungelen 
bir kanun hüviyet ve mahiyetinde değildir. Bir 
Meclisin, trafik şube ve bürolarında iş sahiplerine 
verilecek resmî veyahut 'basılı kâğıt lar la , plâ
kalar ın Şoförler Eederasyonu taraf ından veril
mesini mecburi kılan bir hususu, getir ip bura
da görüşülmesini temin ve ibu kadar ehemmiyetli 
işler arasında bir kanun mevzuu olarak ele 
alınması bilmem ne dereceye kadar doğrudur . 
B u n u n ıııüsbet olarak çıkması hususundaki ko
misyonların müs'bet mütalâasını ben iki Meclis 
sisteminin Anayasamızda, bulunan hüviyetiyle 
reddi yoluna gidilmesini en iyi hal çaresi olarak 
görmekteyim. İstenilen nedir"? Şoförler ya
hut her hangi bir iş sahibi bir basılı kâğıt is-
tiyecek yahut bir plâka istiyecek. İllâ da mün
hasıran bu plâkanın bir cemiyetten alınması 
mecburi kı l ınacakt ır ve bir kanunla temin edil
miş olacaktır . Bu kadar 'bas i t ve bu kadar , şah
si teşebbüsü ve şahıs rekabetini or tadan kaldı
lar mahiyet te bir şekilde 'bu kanunun kabulü 
mümkün değildir. Serbest t icaret ve sert)esi 
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rekabetin şahsi teşebbüsün bir taraftan taraf
tarı oluruz, bir taraftan da bunun mutlak su
rette bütün içtimai ve iktisadi hayatımıza yer
leşmesini isteriz. Ondan sonra da, otomobil 
plakalarını ve verilecek kâğıtları dahi mutlaka 
bir federasyon tarafından verilmesini mecburi 
kılacağız ve bir inhisar (bir tekel meydana ge
tireceğiz; bunun için de bir kanun çıkarmaya 
çalışıyoruz. 

Denebilir ki, ve denecektir ki, bununla ıbiz 
yurdun çeşitli yerlerinde şoför olan kimselere 
daha ucuz plâka ve kâğıt temin edeceğiz... Ha
yır, daha pahalısı teinin edilmiş olunacaktır. 
Çünkü, bir elde kaldığı müddetçe iyisi olmıya-
caktır ve ucuzu plmıyacaktır. Komisyonlarda tek 
gerekçe olarak bunlar ileri sürülmüştür. Deniyor 
ki; eğer bu tekel Türkiye Şoför ve Otomobil
ciler Sendikasına verilecek olursa, 40 - 50 lira 
kıymetinde olmıyacak da daha ucuz olacaktır. 
Hayır arkadaşlar bilâkis dalın pahalı olacaktır. 

Eğer Şoför!er Federasyonu şoförleri ve iş 
sahiplerini korumak istiyorsa serbest rekabetle 
de bunu yapabilir. Serbest ticaret rejimi için
de de bunu yapabilir ve bu mümkündür. Bu yola 
gitmeden Ibir inhisar- meydana getirmek üzere 
bunun tabelâ ve (basılı kâğıtların bir cemiyete 
veya bir teşekküle verilmesi doğru değildir. 
Bu yolda müsbet mütalâa beyan eden Ulaştır
ma ve Bayındırlık 'komisyonlarının rapor ve 
görüşlerinin hâkim kılınarak bu maddenin red
dini ve Kanun metninin olduğu gibi reddini 
Yüksek Heyetinizden istirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın Artnkınaç. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhte

rem arkadaşlar, bendenizin arz etmek istediğim 
hususları, Sayın Sırrı At alay ifade buyurdular. 
Burada muayyen mahdut bir işi, muayyen "bir 
cemiyete vermek, şahsi teşebbüsleri önleme de
mektir. Ayrıca yine arkadaşımın ifade ettiği 
gibi bu ucuzluktan ziyade pahalılığı getirmek 
demektir. Serbest ticareti önleyici, frenleyici 
bir hareket demektir. Bu bakımdan bu tasa
rının kabulü yerinde olmıyacak kanaatindeyim 
ve nitekim Ulaştırma Komisyonu da aynı 'fikir 
ve mütalâada bulunarak (bunda 'bir imtiyaz ma
hiyeti görerek tasarının reddini talebetmiştir 
ki, bu talebinin de yerinde olduğu kanaatinde
yim. Bu bakımdan tasarının reddedilmesini ben
deniz de arz ve teklif etmekteyim. Hürmetle
rimle. 
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BAŞKAN — Sayın Tunç kanat, 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 

Muhterem arkadaşlarım; benden evvel konu
şan ve bu kanun teklifinin reddi talebinde bu
lunan arkadaşlarımın fikirlerine aynen iştirak 
ederim. Hatta, bu sadece plâka denilen şey ve 
ıııatlbu kâğıtlar çok ucuza basılmakta ve bugün 
piyasada meselâ plâkalar 30 liraya satılmakta
dır. Daha evvel 50 lira iken, rekabet yoliyle 
otomobil plâkaları inmiştir. Bâzı memleketler
de ise 'bunlar hükümetler tarafından bastırıl
makta ve her sene değiştirilmektedir. Bu su
retle de bir nevi vergi alınmaktadır. Bu bir 
saç. ve üzerinde bir miktar boyadan ibarettir. 
Bu bugün dahi 30 liraya kadar hattâ daha faz
laya satılmaktadır. Ben de kanunun reddi tekli
fine iştirak eder, hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Aydmer. 
Ki İ)AY KT AY I) 1NER (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) —• Muhterem arkadaşlarım; kanuni bir 
hükmün umumi ve daimî olması ciheti doğru
dur. Federasyonun ise bir cemiyet olmak itiba
riyle her zaman feshi kabil ve infisah edebilir. 
Şu halde ebedî olması lâzımgelen, daimî olma
sı lâzımgelen bir kanuni mükellefiyeti kabili 
infisah olan (bir cemiyete veremeyiz. Yarın her 
hangi bir sebeple infisah vâki olur. Halbuki her 
zaman bu plâkaların verilmesi, bu işin görülme
siyle yüz yüzeyiz. Onun için reddi hakkındaki 
esbabı mucibe gayet kuvvetlidir, doğrudur. 

BAŞKAN — Sayın Baltan. 

BAYINDIRLIK BAKANI İLYAS SEÇ
KİN (Ankara) — Pek muhterem Başkan, muh
terem senatörler; kıymetli arkadaşlarım bura
da bu tasarının reddi hususunda fikirler be
yan ettiler. Buna Hükümet olarak da iştirak 
ediyoruz. Federasyona 1 7 - 1 8 aded şoför va
tandaşların ehliyetname trafik şubeleriyle mü
nasebetlerini tanzim gibi muamelelerde, kullan
dıkları vesikaları tek elden federasyonun bas
tırıp dağıtması, satması şeklindeki tekeli Hükü
met olarak kabul etmiyoruz. Burada Dâhiliye 
Encümeninin bir mazbatasına işaret etmek is
terim. Hükümet olarak Ibiz, encümende bu ka
nuna muhalefetimizi beyan ettik. Mazbataya 
yazılmamış. Bundan sonra, arkadaşlarımız gel
diler beyanda bulundular ki, biz bu tasarıyı 
desteklemiyoruz, kabul etmiyoruz Hükümet ola
rak diye. 
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Şimdi, Trafik Nizamnamesine göre Hükii- | 

met bütçesine tahsisat koyacak, bedava olarak 
bastıracak, Bu bir 

İkincisi; vatandaşlar bastırırlar 3 - 5 kuru
şa satarlar, para kazanırlar. Ama, her zaman 
suiistimallere müsait olan bu meselede 150 -
250 kuruş olarak federasyon kıymet koyacak 
ama, vatandaşlar da bir taraftan bastırıp sa
tacaklar. Kontrolü imkânsız. Hükümet olarak 
zaten kıymetli kâğıt sisteminden, bu şekilde 
vergi cibayeti sisteminden tamamen ayrılmış 
vaziyetteyiz. Mevcut olan kıymetli kâğıtları da
hi ortadan kaldırıp başka şekillere ifrağ et
mek kararındayız. Büyük kütleyi bu memleket 
de 150 - 2'00 bin şoför vatandaşı 'beyhude ye
re bir mükellefiyete 'tabi tutacak sistemin 
aleyhinde olduğumuz gibi üstelik de bu kanun
la kendisine imtiyaz verilen federasyonda ya- I 
pılması muhtemel suiistimallerin önüne sureti 
kafiyede geçemiyecektir. Sistem hem vergi sis
temimize aykırı, hem bir imtiyaz tesis ettiği için 
bu gibi kâğıt ve evrakın bir federasyon tarafın
dan bastırılıp satılmasını kabul etmiyoruz. Ye 
Bayındırlık Komisyonunun ifade ettiği şekil
de bu kanunun reddini istiyoruz; Hükümet ola
rak. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem 

arkadaşlar, bu teklif Bayındırlık ve Ulaştırana 
Komisyonunda müzakere olunurken. Bayındır- I 
lık Bakanlığının, Maliye Bakanlığının mümessil
leri hazır bulunuyorlardı. Ve bunlar ittifakla 
bu kanun teklifinin bir imtiyaz mahiyetinde I 
olduğunu vergi usul ve cibâyet tarzlarına ay
kırı olduğunu ifade ettiler. Biz de ayrıca ko
misyon olarak tetkik ettik. Aynı zamanda bir 
takım vergi ihtilâflarını da doğuralbilecek, bir 
takım şikâyetleri celbedebilecek bir tekliftir. 
Ayrıca böyle bir kapı açıldığı takdirde yarın 
öğretmenler federasyonu, okullarda kuUanıkn 
kâğıtlar için bir başka teşebbüste bulunur; es
naf cemiyetti eri bir başka teşebbüste bulunur. I 
Böylece, gayrikanuni, Anayasanın esasına, es- I 
pirisine aykırı, vergi cibayeti gibi, bir hakkın 
mesul olmıyan heyetlere devri gibi (bir netice 
ile karşı karşıya kalınır. Bu itibarla; bu ka
nunun 1 nci fıkrasında bulunan «Bayındırlık I 
Bakanlığı, ile Maliye Bakanlığı bu kâğıtların I 
ve plâkaların şeklini tesbit eder» hükmü lâzım- I 
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dır, Fakat, ikinci fıkrası hem imtiyazdır, İıctm 
Anayasaya aykırıdır, hem de arz ettiğim mah
zurları celbedecek tarzdadır. Bu itibarla, red
dini, Cumhuriyet Senatosunun Bayındırlık vo 
Ulaştırma Komisyonu adına bendeniz de arz ve 
•teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bozcalı. 
ÖMER LÛTFÎ BOZCALI (izmir) — Muh

terem arkadaşlar; bu kanunun birinci maddesi 
trafik şube veya bürolarından işleri icabı iş 
sahiplerince verilmesi, kullanılması icabedeh 
basılı kâğıtlarla plâkaların cins ve nevileri içiş
leri ve Bayındırlık Bakanlığınca tesbit edilir. 
Bu birinci fıkranın aynen ipkası lâzım, ikinci 
fıkraya gelince; Anayasanın 40 ncı maddesin
de aynen «Herkes dilediği alanda çalışmak ve 
sözleşme hürriyetlerine sahiptir.» «Özel teşeb-
Ibüsler kurmak serbestir». Son fıkrası, «Kanun, 
bu hürriyetleri ancak kamu yararı amaciylc sı-
nırlıyabilir» diyor, ikinci fıkrada «umumun 
menfaati de, maksat ve kanunun aradığı şartla
rı haiz olmayıp bir cemiyete verildiğine göre 
Anayasaya sarahaten aykırıdır. Bir taraftan 
Anayasaya aykırı kanunları temizlerken, diğer 
taraftan da sarahaten Anayasaya aykırı kanun
ları koymanın veya çıkarmanın büyük bir hata 
olduğu aşikârdır. Bu cihetle sayın arkadaşımın 
da söylediği gibi ikinci fıkranın kaldırılmasını 
ben de arz ve teklif ediyor ve bu hususta bir 
takrir vermiş bulunuyorum. Kabulünü istirham 
ediyorum. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; bu kanun 
İçişleri Komisyonunda konuşulurken bendeniz 
böyle hususların ait oldukları belediyeler tara
fından verilmesini, zira belediyelerin geliri ga
yet az olduğu için, esasen yolların tamiri v. s. 
gibi hususların ve belediyelerin de birer trafik 
şubesi olduğuna göre, bu hususun belediyelere 
verilmesini teklif ettim. Resmî bir müessese
dir, kayıbolmasma imkân yoktur, suiistimal 
edilmesine imkân yoktur, hata işlenmesine im
kân yoktur. Federasyon bugün vardır, yarın 
olmıyabilir. Yarın olmıyan her hangi bir ku
ruma da bir kanunu bağlamak doğru değildir. 
Ama belediyeler daima mevcuttur. Bu hususta 
birde takrir verdim. Hiç olmazsa bunu, ait 
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olduğu belediyeler teinin etsin, daha yer inde 
olur, daha âdil. olur kanaat indeyim ; hürmet 
lerimle. 

BAŞKAN — Komisyon buyurun . 
F E H M İ A L P A S L A N (Artv in) — Söz rica 

etmiştim Sayın '.Başkan. 

BAŞKAN — Affedersiniz, buyurun. 
F E H M İ A L P A S L A N (Artv in) — Muhte

rem. arkadaşlar ını , hu ek maddenin yer inde bir 
madde olmadığı yolunda arkadaşlar ımız tarafın
dan ileri sürülen müta lâa lara aynen iş t i rak edi
yorum. Yalnız Hazer arkadaşım Öztürkçiııe 
ve Lûtfi Bozcalı a rkadaş la r ıma birinci f ıkranın 
aynen ibkasını buyurdula r . Arkadaş lar , bu 
mevzu mevcut Trafik Tüzüğünde zaten halle
dilmiş bir mevzudur. Buna ayrıca madde ge
t i rmek için bir sebep yok. Mevcut Trafik Tü
züğü, p lâka la r mevzuunu ve diğer evrakın ne 
şekilde olduğunu, hat tâ matbu şekillerini de 
basmak suret iyle ortaya koymuş ve halletmiştir . 
Böylesine halledilmiş bir mevzu üzerinde ayrı
ca bir madde get i rmeye lüzum olmadığı için 
ve teklif in de esası yersiz bu lunduğundan mad
denin heyeti umuıniyesinin reddi yolunda bir 
t a k r i r takdim ediyorum. Kabulünü ist irham 
ederim. 

B A Ş K A N — Buyurun Sayın Komisyon. 

İ C İ Ş L E K İ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SELÂ 
Mi Ü R E N (Tekirdağ) - - Muhterem arkadaşla
rım, bu kanun teklifinin aleyhinde konuşan arka
daşlarımız umumiyetle, ittifakla Anayasaya ay
kırı bu lunduğunu bir tekel yaratacağını ileri sür
mektedirler. B u mevzua geçmeden evvel, her şey
den evvel esefle şunu ifade1 edeyim ki, Sayın Ba
yındır l ık Bakanı burada Hükümet olarak buna 
iştirak etmiyeceğini beyan ederken Komisyonda 
Dahiliye Vekâletini temsilen bulunan Mm niyet 
Oenel Müdürü bu işin lehinde konuşmuş ve İm 
kanun teklifinin çıkmasını arzu eylemiştir. Hat 
t â Sayın Cavit Okyayuz arkadaşımız, arkadaşla
rımızın biraz evvel söylediği fikirleri ifade etmiş. 
muhali I' kalmış fakat ne Bayındırl ık, ne de Ma
liye temsilcisi bu fikre iltifat etmemişlerdir. Bi
naenaleyh, Hükümet in evvelemirde bu yolda bir 
karar ı olması gerekirdi kanaatindeyim. Şimdi 
mevcut durum ş u d u r : İs tanbul 'da, Darphanede 
bir plâka 12 l i raya basılır. İs tanbul 'da Şoförler 
Cemiyeti bunu 13 liraya satar. Ankara 'da aynı 
plâka 30 l iradır . Y u r d u n muhtelif yerlerinde 

bunun fiyatları daha çok yüksek seviyeye» çık
maktadır . Vatandaş trafik şubelerine müracaat 
ettiği zaman mecburi tu tu lan basılı kâğıtları ve 
diğer evrakı bulamamaktadır . Binaenaleyh yapı
lan iş, mevcut bir du rumu ıslah, vatandaşa kolay
lık, t rafik işlerinde tek t ip ve y u rd u n her yerin
de Edirne'den, Kars 'a kadar, Erzurum'a kadar, 
Şimalden Cenuba kadar her yerde tek t ip plâka, 
tek fiyat tesbidetmek; basılı kâğıt larda da aynı 
şekilde hareket edilerek vatandaş lehine bir du
rum yaratmak istenmesinden ileri gelmektedir. 
Bugün tasavvur buyurun, darphane 12 liraya ba
sıyor, İstanbul 13 liraya satıyor, Ankara 30 lira
ya. Vurdun muhtelif yerlerinde daha fazla. Bu
rada adalet nerede, rekabet nerede? Sonra Ana
yasaya aykırılık nerede? Müsaade buyurun, tekel 
mevcut değildir. Bir durumu ıslah için Bayın
dırlık ve Dahiliye Vekâletleri müştereken teshil 
edecekleri bir fiyatla ortaya çıkarılıyor. Bu ya
pılırken ancak plâkanın basılması, basılı kâğıtla
r ın basılması cemiyete bırakılıyor. Muayyen 
t iple, muayyen, fiyatta maliyet tesbidedilecek, öy
le piyasaya çıkarılacak.' Cemiyet bizatihi bunu 
kendisi basmıyacak. Cemiyet, burada vasıtadır. 
Viııe açık eksiltme suretiyle piyasada ihaleye? 
çıkarılacak, yine bir rekabel neticesi fiyat düşü
rülmekle (adı üzerinde eksiltmenin) bu basılı kâ
ğıt lar ve plâkalar bastırılacaktır. Şoförler Ce
miyetinin inhisarında olup bizatihi kendisi 1abe-
decek, bastıracak değildir. Binaenaleyh, burada 
Anayasaya aykırılık yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, tekrar edeyim, Ana
yasa ve tekel mevzuu burada nıevzuubahis değil
dir. "Rekabeti or tadan kaldırmaz. Valnız maliyeti 
düşürmek kârsız bir satışı temin ve Türkiye 'nin 
her yerinde, her zaman arandığında vatandaşa 
kolaylık teşkil edecek şekilde maliyete yakın bir 
fiyatla basılı kâğıt ve plâka temininden ibaret
tir , bu kanunun yaptığı . 

Bu kanun teklifinin aynen kabulünü teklif 
eder, hürmetle selâmlarını. 

B A Ş K A N — B u y u r u n efendim. 
CAVİT T E V F İ K O K T A V I Z (içel) — Sa

yın Başkan, Sayın Üyeler, Selâmi Bey arkadaşı
mızın da biraz evvel burada işaret ettiği veçhile, 
bendeniz komisyonda, Sırrı Ata I ay arkadaşım
dan itibaren sırayla buraya gelip, kanunun mu
halefet bahsinde sebepleri izah eden değerli arka
daşlarınım kanaai ve kararlarını hat tâ biraz da 
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heyecanla müdafaa etmiştim. Burada beni tees
süre sevk eden sebep ve huzurunuza çıkmak için 
beni tahr ik eden âmil Sayın Bakanımızın, kendi
lerini temsilen komisyonda bulunanlar ın muha
lefetine rağmen, [çişleri Komisyonunun bu neti
ceye vardığı bahsindeki karar ve hükmüdür . Sa
yın Bakan, hakikati maalesef bilemiyorlar. Hila
fı hakikat konuştukları yolunda bir iddiada bu
lunamam. Çünkü kendilerinin ahlâk ve fazilet 
sahibi, kıymet ve değer sahibi bir arkadaş olduk
ları kanaat inde mutlak bir inanış içindeyim. An
cak, temsilci arkadaşımızın hakikali kendilerine 
nakletmediği sarahatle anlaşılmaktadır. Bende
niz şiddetle muhalefet ettiğim halde İçişlerinden 
«.elen temsilci, benim kanaat ve kararımı lama
nı en «üğüslemiş, diğer vekâletlerden «'elen tem
silcilerin de en küçük' bir muhalefeti vaki olma
mıştır. Buna mukabil Sayın Bakanın buraya «v-
lip temsilcinin, tamamen muhalefetine rağmen 
varılan bu netice, kanuna aykırıdır , şeklindeki 
beyanatı maalesef gerçekleri, hakikatleri ifade et
memektedir. Bendeniz de Anayasamıza »-öre ça
lışma. hürr iyet inin yalnız ve ancak kamu yarar ı 
mevzuubahsolduğu zaman tahdidedebileceğine 
iştirak ediyorum. Bu tâbir ve terim aynen Ana
yasa tâbiridir . Binaenaleyh bunun dışında her 
hangi bir tasarrufa, kanaatime «•("»re, hiçbir su
retle imkân yoktur. Bu bakımdan bu kanunun 
bu şekilde huzurunuza getirilmesine muhalefet 
etmiştim. Yine de aynı kanaat ve kara r içinde
yim. Yalnız Sayın Bakanı da burada özür diliye-
rek tashih etmek mecburiyetindeyim. Kendi tem
silcileri de kanunun bu istikamette çıkmasına en 
küçük bir muhalefette bulunmamıştır . 

Hürmetler imle. 

B A Ş K A N — B u y u r u n Sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK B A K A M ' İLYAS S L Ç K İ N 

(Ankara) — Pek Muhterem Başkan, muhterem 
arkadaşlarım, hu kanun tasarısı Vekâletime, Tür
kiye Büyük Miilet Meclisi Reisliği ta raf ından gön
derildiği giimh n beri, Bayındırl ık Bakanlığı Teş
kilâtı, Karayolları l"ninni. Müdürlüğü ve Büyük 
Meclise karşı .'-iyasi mesuliyeti olan Bayındırl ık 
Bakanı , muhalefet etmektedir. Millet Meclisi en
cümenlerinde muhalefet ettik. Senatonun Bayın
dırlık Komisyonunda muhalefet ettik, ama İçiş
leri Komisyonuna temsilcimizin çağrılıp çağrıl
madığını bilmiyorum. Ben hilafı hakikat beyanda 
bulunmadım. Verdiğim talimat dışında da, Vekâ
letime bağlı hiçbir memur gelip de beyanda bulu

namazlar. İlk geldiği «'ünden itibaren hu kanun 
tasarısına Bayındırl ık Bakanlığı olarak muhale 
fet etmişizdir, arz ettiğim sebeplerden dolayı, o 
kuruşa, 10 kın usa satılacak olan bir matbuayı, 
o - f> lira gibi ücret mukabilinde satma inhisarını 
hiç kimseye veremeyiz, bir. 

Alan müessese bundan zarar görür, kontrol 
ve murakabe edemez, iki. 

Kaldı ki, gayet sabit, vatandaşlara kolaylık ol
ması için Sa"in İçişleri Komisyonu Sözcüsü ar
kadaşıma hak veririm. Mühim olan plâkanın en 
ucuz şekilde ve Türkiye 'de ünüfornı ve tek fiyat 
üzerinden salılmasuıı lemin edelim. Bunun için 
kanuna lüzum yoktur. Trafik Tüzüğünde yapı
lacak değişikl i: ve bütçeye konulacak tahsisat bu
nu kemaliyle temin eden-. Bunun için Sayın ()k-
yayüz arkadaşıma temin ederim, benim Bakanlı
ğıma bağlı v ı bu işin ciddî mesuliyetini üzerine 
almış Karayolları Teşkilâtı bu kanun teklifine ilk 
«•ekliği lifinden beri muhalefet etmiştir, encümen
lerde de beyanda bulunulmuştur . Bendenizin de 
kendilerine v>ı 'ligim talimat bu yoldadır. Bunun 
dışında hiç. kimsenin bir beyanda bulunacağını 
tahmin etmemekteyim. 

Hürmetlerimle. 

B A Ş K A N — Sayın Maliye Bakanı. 
(İAVSİ l ('Af.'ÖK (Kskisehir) - - B a k a n d a n 

bir sual sorac-ıgım. 
B A Ş K A N - Buyurun . 
(İAVSİ UUAGÖK (Kskişehir) — Sayın Ba

kan kanun metnindeki satılacak plâka ve matbu 
evrakın fiyatının Dahiliye ve Ulaştırma Bakanlı
ğının tesbit c'icceği kaydını «örmüş müdür, «-ör
memiş midir?. 

B A Y I N D I R L I K B A K A M İ L Y A S SUUKÎN 
(Devamla) — - dördüm, efendim. 

( İAVSİ l U . A d Ö K (Devamla) — O halde Şo
förler Cemiyeti istediği gibi satamaz. 

İkincisi, huyun plâka fiyatlarında memleket 
içinde bir karmakarışıktık var. Ben Eskişehir ' 
den 10 liraya plâka almaktayım. İs tanbul 'da 2f) 
liraya, Anka .Uda 'AO liraya satılmaktadır. Bun
dan da «örüyoruz ki, bir karmakarışıktık var. Bu 
kanun bunu (iüzenliyecektir. Bu kanunun sosyal 
bakımdan yapacağı hizmet tezekkür edilmiş mi
dir?. Bunu öğrenmek istiyorum. 

B A Y I N I ) , r»LIK B A K A N I İLYAS S E U K İ N 
(Devamla) —- Muhterem arkadaşlar, demin de 
arz ettim ki, halen plâka nizamı mat lup seviyede 

357 — 



0. Senatosu B : İC 
ve düzende d' ğildir, Bunu düzeltmek Hükümet in 
vazifesidir. I H ı z şekilde temin etmek Hükümetin 
vazifesidir. T<i: fiyat üzerinden Türkiye 'nin her 
taraf ında tent'u etmek, Hükümet in vazifesidir. 
Bunun için k'uıuna da lüzum yoktur. Fakat bil
hassa matbu.uar üzerinde duruyorum, bendeniz. 
Bahis buyurduğunuz sosyal hizmetler konusunda 
bil kaıiunun ıy ;irdiği hükümlerle temin edilecek 
para lar nıühiı.- şeyler sağlamayacaktır. Soğuk 
Damga vurup da Şoförler Federasyonu bütün in
hisarı kendi ü erine alacak teşkilâtı kuramaz. Kıy
metli kağıt sistemi sakat bir sistemdir. Maliye de 
tamamen vazgeçmektedir bu sistemden. Mevcutla
r ım kaldırma'': arzusundadır , Hükümet . O bakım
dan arz eden i'., ki; bu kanuna Hükümet olarak 
mu 11alefet et11• < 'kt.eyiz. 

B A Ş K A N Buyurun Turhangi l . 
F İ K R E T TURHAX(İ İL (Aydın) Fren

dim, Sayın .ifahan buyurdu la r k i ; tek ti]) üni-
fornı olması .aral ' tarıyız. Matbu evrak hususun
da bir diyee- ğim yok. Acaba plâkalar ın tek ti]) 
olması için ne düşünüyorlar '? . 

B A Y İ N D İ R L İ K B A K A N İ İLYAS S F Ç K İ N 
(Devamla) - Tek t ip için ne lazımsa yapalım. 
Faka t evrakı matbua üzerinde Hükümet ısrar 
e tmektedir . Hükümet , plâkaların tek t ip ve tek 
fiyat üzer i ıuhn Türkiye 'de satılması esbabını 
hazır lamakla mükelleftir , efendim. 

F İ K R E T i lMiHANCÜL (Aydın) — Bir so
rum daha var. ( fendim. 

B A Ş K A N — Buyurun . 
F İ K R E T T U R H A N G İ L (Devamla) Beş 

senelik plân gereğince bu işin bir zamanı ve 
şar t ı var mı? 

B A Y I N D I R L I K HAKANI İLYAS SEÇKİN 
(Devamla) — Bu bir, zaman meselesi değildir. 
Bir teşki lât meselesidir. Halen t raf ik mevzu
at ını ta tb ik eden iki organ vardır . Bunun da 
tevlıidedilnıesi, 'mesul bir tek organ ta ra f ından 
idare edilmesi plânda derpiş edilmiştir. Kanu
nu haz ı r lamaktadı r . Türk iye 'de t raf ik nizamı 
bir tek otori te ta ra f ından t a tb ik edilirse tesis 
edilirse muvaffak olur. İçişleri Bakanl ığ ı bir 
t a ra f t an , Karayol la r ı teşki lât ı bir t a ra f tan ka
r ış t ığı t akd i rde mesulü bulunamaz ve bu keşme
keşten kur tu lamayız . Bu hususta. Hükümet 
çal ışmalar yapmak tad ı r . Tek otorite, Türkiye ' 
de t raf ik nizamını tesisle mükellef olacaktır . 

B A Ş K A N — B u y u r u n Sayın Alpaslan. 
F E H M Î A L P A S L A N (Ar tv in) — E f e n d i m , 
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B a k a n d a n bir sual soracağım, o da- şudur , bi
rinci fıkranın, bugün t a tb ika t t a tek bir levhası 
bulunmaktadı r , Bu demekt i r ki, bu iş, bir 
mevzuata istinaden yürü tü lmektedi r . Buna gü
re, yeni bir maddenin getirilmesine neden se
bep görülmektedir ? 

BAYINDIRLIK BAK AN I İLYAS SLÇKİN 
(Ankara ) Fiyat. bakımından. Fiyat larda 
farklılık nereden ileri geliyor, bu anda bilmiyo
rum. Kendi vekâletime bağlı değildir. Ama 
tek tip olması hususunda Hükümetçe bir tedbi
rin alınmasına salahiyetli o lduğumu beyan ede
bilirim. lUı hususta hakkınız var efendim. 

F İ K R F T TFHHAN'OİL (Aydın) Sayın 
Bakan Hükümet olarak bahsetmektedir . Bu 
işte hangisinin faal olması icabettiğini düşünü
yor la r? 

IM YIX1) IR L1K I i A K A X1 1LY A S s FÇ K İ X 
(Devamla) — • F laş t ı rma Bakanlığı. Ne o, ne 
diğeri. Flaş t ı rma Bakanlığı Türkiye 'de ulaştır
ma politikasını A dan Z ye kadar tedvir et
mekle mükelleftir. Bundan sonra çıkarı lacak 
kanunla bu nizamın tedviri F laş t ı rma Bakanlı
ğına. verilecektir. Plân hedefleri de bu yolda
dır. 

BAŞKAN" - - Başka sual yok. Buyurun Sa
yın, Maliye Bakanı . 

A i A L İ Y F I i A K A N I F FRİI) M F L EN Sa
yın Başkan, sayın senatörler , bu teklif benim 
görüşünü1 göre birkaç sebeple veri lmektedir . 

1. Bu işi bir nizama bağlamak. 
2. Federasyona bir gelir temin etmek ; bel

ki II ncii maksat da ; bu plâkalar ı ve kâğıt lar ı 
ucuza, mal ederek şoförlerin emrine vermektir . 
Komisyon sözcüsünün konuşmasından ben bunu 
anladım. Nizama bağlanması şüphesiz ki , müm
kündür . Tek elden bas t ı rmak tek elden dağıt
mak serbestiye nazaran daha çok bir nizam ve 
intizam temin eder. Ama mut lak da değildir . 
Çünkü nihayet mevzuubahs olan şey bun la r ın 
ebadını ve şeklini tâyin e tmekten ibaret t i r . Bir 
tekel ya ra tmadan da pekâlâ trafik nizamna
mesinde yapılmışt ır . Zaten ebat ve şekli tâyin 
edilir, p lâkayı imâl edenler de, bu evrakı basan
la r da. buna riayet ederek basar lar . Nitekim 
bizim bugün vergi işlerinde kullandığımız bü
t ü n defterler, beyannameler böyledir. Serbest
t ir . Herkes basar satar . Ama şeklini biz veri
riz. O şekle, ona r iayet e tmek suret iyle herkes 
basar, beyannameler de öyledir. Maliye Daire-
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sine getirir verirler. Hiçbir tekele tabi tutul
mamıştır. Ve muntazaman cereyan eder. Fe
derasyona gelir teminine gelince; bu, hakikaten 
üzerinde durulacak bir noktadır. 

Sayın üyeler Anayasaya aykırılığı üzerinde 
durmuşlardır. Anayasa ile bağdaşır mı bağdaş
maz mı, kabili münakaşadır. Nihayet bir tekel 
imtiyazı' yaratmadır. Böyle bir imtiyaz mev-
zuubahsolduğu zaman bunu bir Devlet 
dairesi mi kullanmalıdır, yoksa bir derneğe mi 
vermelidir ve verilebilir mi? Bunu münakaşa 
etmiyeeeğim. Arkadaşlarımız bunun üzerinde 
durmuşlardır. Yalnız ben burada güçlüklere işa
ret etmek istiyorum. Bir defa bunları Federas
yona vereceğiz. Bunlar, kıymetli levha veya kıy
metli kâğıt halinde gelecek, çünkü para ile 
satılacaktır. Böyle olunca bunlar muhafaza 
ister, bastırılmasını mazbut şekilde yapmak 
lâzım. Ve muhafazası mazbut hale gelecek
tir. Kayda - kuyda intikal edecektir. Ayrıca 
bütün Türkiye'de tevzi edilecektir bu. Ve bu 
tevziat da muntazam cereyan edecektir. Gön
deren ve alan bunun muhasebesini yapacak
tır. Çünkü biliyorsunuz, maliyede birçok kıy
metli kâğıtlar vardı bunlardan, vergi alınırdı. 
Geçen sene kabul ettiğiniz bir kanunla bunu 
asgari hadde indirdik, ilga ettik hepsini. Bü
yük külfet yaratıyordu. Sağladığı gelir azdı. 
Buna mukabil büyük külfet yaratıyordu daire
ler için. Maliye olarak dahi biz bunun altın
dan kalkamadık, İni geliri bıraktık, feda et
tik. Şimdi bunu federasyon nasıl yapacaktır ? 
Düşünün, Bitlis'de, Van'da, Hakkâri'de, Art
vin'de bunlar müşteriye arz edilecektir. Fe
derasyon , buradan ta bu mmtakalardaki cemi
yetin şubelerine gönderecektir. Kimi yerde 
vardır, kimi yerde yoktur. Kimi muntazam-
dır, kimi değildir. Gönderecek ve bunlardan 
hesap alacak. Başa çıkılmaz arkadaşlar. O va
kit ne olur? Herkes Ankaraya gelir, kâğıtları 
tedarik eder veyahut Anka'ya adam gönde
rir, aldırmak mevkiinde kalır ki, bu durum 
işi uzatır. Biz bir nizam tesis edelim derken 
büyük müşkülât doğururuz. (Suiistimale yol 
açar, sesleri.) Ayrıca belki, o da olur. Çün
kü suiistimal olmaması esastır. Aslolan 
odur. Bu noktaya varmak istemiyorum ama 
suiistimal olmaması için bir muhasebesini tut
mak zarureti, şüphesiz, mevcuttur. Bundan do-
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layı pratik de değildir. Bir, üçüncü nokta, esa
sen Federasyonu bundan meneden kimse yok. 
Basabilir ve şoförlere telkin yapabilir. Gider 
kendisinden alırlar. Plâkaları, piyasada satı
lanlardan daha ucuza çıkarsa yine gelip ken
dilerinden alırlar hem mensuplarına bir hizmet 
etmiş olur. Belki ufak bir miktar da Federas
yona bir gelir temin 'edilmiş olur. 

Bir noktaya d alı a işaret edeyim : Darphane 
bunu yapmaktadır. Ama bir tekel mahiyetinde 
değildir, istanbul Trafik Mdürlüğü Darphaneye 
müracaat etmiştir; müşterilere şoförlere hiz
met olsun, otomobil sahiplerine hizmet olsun 
diye o da yapmakta ve serbest piyasaya sat
maktadır. Darphanede daha ucuz daha pahalı sa
tanlar da vardır satabilirler. Bunun hiçbir şekil
de inhisara veya Tekele verilmesinde bir fayda 
görmüyoruz, bilâkis mahzurlar tevlidedeceğine 
kaaniiz. Binaenaleyh bu teklifin reddedilmesinde 
daha ıbüyük fayda olacağına kaaniiz. 

FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Müsaade 
ederseniz bir soru soracağım. Efendim, şoför 
ehliyeti almak için aşağı - yukarı tanzim edi
len evrakın adedi 35 parçadan ibarettir. Zatı-
âliniz, kıymetli evrak olarak tavsif ettiniz. Aeaba 
lüzumlu evrak mı, kıymetli evrak mı sayıl a-
caktiî 

MALİYE BAKANI FERÎÜ MELEN — Ka
nunen bir varakanın bir parayla satılması, mu
ayyen bir bedelle satılması kabul 'edilirse kıy
metli evrak arasına girer. Herkes bunu almıya 
mecburdur. Başka türlü kâğıt kullanamaz. 
Halbuki öteki evrakı lüzumlu olmakla bera
ber herkes bastırabilir. 

.FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Bu 
işin komisyonda müzakeresi sırasında Maliye 
Vekâleti mümessili eğer bu evrak kıymetli ev-
raksa Hükümet tarafından tabedilir, bu su
retle bir gelir sağlanır diyordu. 

Sayın Bakanın buyurdukları gibi, kabul et
tiğimiz bir kanunla kıymetli evrakın neler ol
duğu tesbit edilmiş. Bunlar altı nevi kağıtmış. 
Bunun dışındakilerin kıymetli evrak addedile
rek basılmıyacağmı çünkü, bunların Hazineye 
büyük bir külfet yüklediğini Maliye Temsilcisi 
Komisyonda bildirmiştir. Acaba hususi bir sek
töre sevk edersek bu işi, bir vatandaş bunu ya
pabilir mi? Bir vatandaş 35 çeşit evrakı bula
bilecek midir? Çok az kârla bayi bunu satma-
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dığı için 35 aded kâğıdı temin etmek mümkün I 
olacak mıdır? 

MALÎYE BAKANI FERÎI) MELEN — Bu 
35 cilt kâğıdın hele kıymetli evrak haline geti
rilmesi halinde hakikaten Maliye Bakanlığı ola
rak biz altından kalkamayız. Arkadaşımızın da I 
komisyonda arz ettiği gibi ve geçen yıl kabul 
buyurduğunuz bir kanun münasebetiyle arz et
tiğimiz gibi kıymetli evrak adı altında halktan 
vergi almak için kullanılmakta olan evrakı biz 
muhtelif vesilelerle azalttık ve geçen sene as
gari hadde indirdik. Nihayet nüfus kâğıdı, pa
saport v. s. gibi Devlet tarafından ancak veril
mesi zaruri olan evraka inhisar ettirdik. Onun 
dışmdakileri de ilga ettik. Bunun iki sebebi j 
vardı : 

1. Vatandaşı yoruyordu. 
2. Maliye için bir külfetti. 
Bir gelir sağlamıyordu, işi, hizmeti genişle

tiyordu. Bunu da kıymetli evrak halinde muta- I 
lâa edersek, bu «35 parça evrakı, 35 parça yeter 
miktarda basacağız evvelâ. Bunu Türkiye'nin 
600 ilçesine göndereceğiz. Ve her sene bunların I 
muhasebesini yapacağız, defterini tutacağız. 
Her sene bunu tadadedeceğiz, sayacağız, tamam I 
mı, eksik mi, arttı mı, geldi mi? Her satışta 
kayda geçeceğiz. Her alışta kayda geçeceğiz. 
Bunun Maliye için, hakikaten Devlet daireleri 
için yaratacağı işi bir tasavvur edin ve hiçbir 
faydası olmıyacak. Ne olabilir vatandaşa kolay
lık olmak üzere! Vatandaşa kolaylık olmak 
üzere trafik daireleri umumi bütçeden, çünkü 
mühim bir şey tutmaz, bunu bastırıp bedava 
olarak vatandaşın emrine amade tutabilir. Da- I 
ha ucuz olur. Kıymetli evrak yapmaktan Dev
lete daha ucuza mal olur. Bunu bastırıp para
sız olarak vatandaşa ve iş sahiplerine vermek I 
hattâ daha ucuz olur. Bunu yapabilir miyiz? Fe- I 
derasyou bu hizmeti yapabilir. Ama imtiyaz 
halinde değil, serbest teşebbüs bu işi yapabilir. 
Nitekim matbaalar bu nevi evrakı alıyorlar, ba
sıyorlar. Pul satanlardan gidiyorsunuz, alıyor- I 
sunuz, hepsinden vardır, veriyorsunuz 5 kuınış 
10 kuruş, alıyorsunuz. Bu mümkün olabilir. I 
Ama daha doğrusu ben 35 parça olduğunu bil
miyorum, bu 35 i asgariye indirmek lâzım. 
Başka türlü altından kalkmamıza imkân yok- I 
tur. Bunu da ara yerde arz edeyim. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) | 
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BAŞKAN — Başka söz istiycn yok, takrir

leri okutuyorum : 

Sayın C. Senatosu Başkanlığına 
232 sayılı Kanuna ek Kanunun 2 nci fıkra

sının kaldırılarak birinci fıkranın kabulünü arz 
ve teklif ederim. 

izmir 
Ömer Lûtfi Bozcah 

Sayın Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim sebeplerle tasarının 2 nci 

fıkrası imtiyaz mahiyetinde olduğundan reddi
ni teklif ve arz ederim. 

Kars 
Mehmet Hazer 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
232 sayılı Kanunla değiştirilen 6085 sayılı 

Karayolları Trafik Kanununa bir madde ilâve 
edilmesine dair Kanunun birinci maddesinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

İstanbul 
Rıfat öztürkçine 

Ek madde : 
Trafik için her türlü basılı kâğıtlar ile plâ

kaları aidolduklan belediyelerce tesbit edilecek 
bedel mukabilinde temin edilir. 

Sayın Başkanlığa 
Maddenin tamamen reddini arz ve teklif ede

rim. 
Artvin 

Fehmi Alpaslan 

BAŞKAN — Efendim, muhtelif takrirler 
vardır, en aykırı olan Sayın Fehmi Alpaslan'ın 
takriridir ki, maddenin tamamen kaldırılması 
mahiyetindedir, evvelâ onu okutup oylarınıza 
sunacağını.... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Efendim, tasa
rının tümü kabul edilmiş, maddelere geçilmiş
tir. Binaenaleyh, tümünün oylaması yapılabilir. 

BAŞKAN - - Maddenin reddi hakkındaki 
teklifi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. Şu halde kanun 
reddedilmiştir, açık oyunuza arz edilecektir. 

Evvelce açık oyunuza sunulan tasarıya oy 
kullanmıyan var mı?... Oylama muamelesi bit
miştir. 
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4. '•— Karadeniz Teknik Üniversitesi adiyle 

Trabzon'da bir üniversite kurulması hakkındaki 
6594 sayılı Kanuna ek kanun tasarısının Millet 
3£eclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe komisyonları ra
porları (M. Meclisi 1/515; C. Senatosu 1/286) 
(S. Sayısı: 291) (1) 

BAŞKAN — Efendim, bir takrir var, okutu
yorum : 

Sayın C. Senatosu Başkanlığına 
Gündemin birinci defa görüşülecek işlerin 

4 ncü sırasında kayıtlı 291 numaralı Karadeniz 
Teknik Üniversitesi Kanununun öncelik ve ive
dilikle görüşülmesinin oya arzını teklif ederim. 

Komisyon Sözcüsü 
Siirt 

Lâtif Aykut 

BAŞKAN — Karadeniz Teknik Üniversitesi
nin kurulması hakkındaki kanun teklifinin gö
rüşülmesine zaten sıra gelmiştir. İvedilikle mü
zakeresini kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun tümü hakkında söz istiycn var mı? 
Buyurun Ahmet Yıldız. 

AHMET YILDIZ (Talbiî Üye) — Sayın 
Başkan, Sayın Senatörler, kalkınma çabaları
mızı yurdun sosyal, ekonomik ve kültürel ko
şullarına ve verim Sonuçlarına göre yöneltme 
çabalarımızın bir örneğini, bu'gün görüşme ko
numuz olarak ele almış bulunuyoruz. 

Gerçekten bu kanunla artık bilhassa bilim 
kurullarımızın kuruluşunda şu veya bu arzu 
değil, bölgenin, yurdun »gerçekleri ve koşulla
rının ön plânda değerlendirilmekte "olduğunun 
güzel bir örneğini 'Vermiş bulunuyoruz. Kara
deniz, bilhassa Doğu Karadeniz 'bölgesi iş gü
cünü ihraçeden ve memleketin lıer alanında 
kıymetli elemanları yetiştirmek için de uzak 
serlerde eğitim yapma mecburiyetinde; bulu
nan bir bölgedir. Cidden, kendi malzemesini 
kendi bölgesinde yetiştirmek imkânından uzun 
seneler yoksun bırakılmış, fakat bu kanunla 
bilhassa çalışkan, kültür bakılarından, susamış 
derecesine kültüre Ihevesli elemanları yetiş
tirme bakımından Tralbzon'a, Karadenize böy-

(1) 291 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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le bir müesseseyi, İkinci Cumhuriyetin Karma 
hükümetleri verdiği için teşekkürü bir borç 
bilirim. Yalnız Hükümetten (bâzı temennilerim 
olacak; Pçoje ve diğer teknik Ihazırlıklar yö
nünden şimdiye kadar süregelen 'bir gecikme 
olmuştur. Bu gecikme plânın tümü üzerinde 
de etkisi olacak bir sonuç vermektedir. Tek-, 
riik yönden hem sayı, 'hem nitelik bakımından 
cidden plânı uygulamakta en büyük güçlük 
geçtiğimizin örneğini, Ibu üniversite Vermiştir. 
Geçen sene dalhi yapılması düşünülen, temel 
atılması düşünülen üniversitenin temeli, henüz 
töreni da'hi yapılamıyacak derecede gecikmiş
tir. Temenni ederiz ki, Hükümet bundan son
raki dönemde bu işleri daha süratle yürütme 
İmkânına malik »olur. Bu suretle yeni kurul
makta olan bu bilim kurumunun güçlü, yeter
li ve başarılı bir şekilde çalışabilecek tarzda 
başlangıçtan itibaren kurulması sağlanmış olur. 
CENTO'nun hayat damarlarından biri olmasını 
umduğum transit yolunun ucunda bulunan, 
modern limanı ve aydın gençleri ile Trabzon 
'bu suretle de bir bilim yuvası ve memlekeiti-
mizin uygar düzeye 20 nci yüzyılın uygarlık 
düzeyine yükselmesinde payına düşeni yapabi
leceği ümidi ile ve kanunun çıkmasını bekli-
yen öğrenci adayları ve halkın bu özlemini 
da!ha fazla 'geciktirmiyeceği inancı ile Senato
yu saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Demirdağ. 
YÛSUF DEMİRDAĞ • (Trabzon) — Sayın 

Başkan muhterem arkadaşlarım, 
Bulgun çok mesut 'bir hâdise olarak, Kara

deniz Teknik Üniversitesi adı ile Trabzon'da 
kurulacak olan büyük ilim yuvasının müzake
resini yapmak bahtiyarlığına kavuşmuş bulu
nuyoruz. Evvelce, kabul edilen ve fakat tat
bikine imkân bulunmıyan kanunun eki olan 
Ibu kanun senelerce ihmal edilen ve kenarda 
bırakılan Doğu Karadeniz, Doğu vilâyetlerimiz 
ve bütün memlekette 'büyük bir sevinç, ve fe
rahlık meydana ^getirecektir. Bu kanunun ka
bulü ile, okumaya ve ilme âşık olan uyanık Ka
radeniz çocukları, birçok masraflar ihtiyar ede
rek diğer üniversitelere koşmıyacaklar, kendi 
mıntakalarında açılacak üniversitede, yüksek 
tahsillerini ikmal edeceklerdir. Bu olay aynı 
zamanda diğer üniversitelerin de yükunu tah
fif edecektir. Evvelce de arz ettiğimi gibi, 
Doğu Karadenizi, dört husus kalk indirir ve 
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halkın harice gitmesini önler. Bunlar da, 

1. Toprağı çok dar olan. Doğu Karadeniz, 
/bir ilim merkeai olmalıdır. 

2. .Doğu Karadeniz, endüstri merkezi ol
malıdır. 

3. Bütün tabiat güzellikleri ve birçok ta
rihî eserleri ihtiva eden Doğu Karadeniz tu
risttik 'bölge »olmalıdır. 

.4. Doğu Karadenizin karayolları (bir an 
e/v<vel yapılmalıdır. 

İşte kabul buyuracağınız bu kanunla Doğu 
Karadenizde nesilden nesile intikal edecek 
olan büyük bir ilim meşalesini yakacaksınız. 
Bu meşaleden fırlıyan ve yükselen ışık, en kı
sa zamanda yüksek Zıigana dağlarını aşarak 

. Güney ve Doğu Anadolu 'yu da aydınlatacak
tır. 

Bir Karadeniz çlocuğu olarak Ibütün Senatör 
arkadaşlarımın bu kanuna müspet oy kullan
malarını istirham eder, hepinizi Ihürm'etle se
lâmlarım. (Alkuşlar) 

BAŞKAN — Buyurun, Saym Alpaslan. 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Çok muh

terem arkadaşlarım, kanunun lüzumu ye fay
dası üzerinde bütün .arkadaşlarımın, hiçbir gö
rüşmeye hacet Ibırakmıyacak (şekilde ifttifak eıt-
tikleriııden şüphem yok. Yalnız, Karadenizin 
en ücra köşesini teşkil 'eden ıbir bölgenin çocu
ğu olarak 'bu kanunun huzurunuza gelmesin
den duyduğum sfonsuz sevinç ve saadeti de (bir
kaç kelime ile folsun dile 'getirmeden geçemiyo
rum, affıııızı rica ederim. Aziz arkadaşlarımı, 
Karadenizliler 'hayat 'bulmak için Türkiye'nin 
ve hattâ dünyanın birçok yerlerine yayılma 
zaruretini duymuşlar ve gittikleri yerde yal
nız hayat aramakla kalmamışlar oraya gerek 
'bedenî mevzularda gerekse fikrî sahalarda ha
yat vermiş .olan insanlardır. Şimdi 'bu kanunla 
Karadenizliler 'olduğu yerden Ibütün Türkiye'ye 
ve hattâ inşaallah dünyanın 'birçok yerlerime 
ıbizıza/t ihayatı ive hayat ışıklarını 'göndermiş 
olacaklardır. O itibarladır ki, bu kanun ger
çekten mesut bir hâdisenin müjdecisi olarak 
(bulunmaktadır. Karadenizde insanlar çetin 
mücadelenin içine dalarlar, tabiat şartları, 
buna mecbur eder insanları, alma, üniversite
nin kuruluşu ile Jbıı çetin mücadelenin sahibi 
olan insanların mücadele sahalarını daha da 
genişletmek suretiyle 'memlekete de büyük 
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çapta hizmet edeceklerinden emin olmanızı di
lerim. 

Aziz arkadaşlarımı, ışimdı Trabzon'da kurul
makta 'olan Teknik Üniversitenin dört fakülte
si ve hir de lisan okulu meydana getirilmekte
dir. Tamamiyle ilmî Ibir hüviyet içinde ku
rulmaktadır. Araştırma enstitüleri kurulmak
tadır ve üç/bin talebenin yetiştirilmesi imkân
ları da kendisine verilmiş 'bulunmaktadır. 8,5 
'milyon lira sar fiyi e mahallinde Ihmaların ya
pılması mevzuu bütçeye konmuştur. Esasen 
Kalkınma Plânımızın 19^8 - 1964 profgraımıııda 
da faaliyete geçirilmesi derpiş edilen bu mesut 
teşebbüs, 'bugün ka'bul 'buyuracağınız kanunla 
(gerçekleşmiş 'olacaktır. 'Tanrım evvelâ benim 
bölgeme, ondan sionra da Ibütün memleketime 
bu müesseseyi hayırlı kılsın. 

Hepinizi hürmetlerimle selâmlarım. (Alkış
lar) 

'BAŞKAN — Baişka söz istiyeıı yok. Mad
delere geçilmesini kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
Karadeniz Teknik Üniversitesi adiyle Trab
zon'da bir üniversite kurulması hakkındaki 

6594 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
MADDE 1. — Karadeniz Teknik Üniversi

tesi kuruluş kadroları, bağlı (1) sayılı cetvel
de gösterilmiiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi eetvelleriyle ibirlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmıi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Karadeniz Teknik Üniver
sitesinin ek görev tazminatı kadroları bağlı 
(2) sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Matldeyi cetveli ile birlikte 
oyunuza sunuyorum. Ka'bul edenler... Etmi
yenler... Kahul edilmiştir. 

MADDE -i. — Karadeniz Tekııi Üniversite
sinde ilâve /vazife alan ıbu üniversite veya di
ğer üniversiteler öğretim üyesi 've yardımcıla
rının bu ilâve vazifelerinden dolayı alacakları 
maaş veya ücretler Üniversiteler 'Kanununa 
göre verilen tazmıinata halel getirmez. 

RİFAT ÖZTÜRKÇlNE (İstanbul) — Ko
misyondan bir sual soracağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
RİFAT ÖZTÜRKOİNE (İstanbul) — Me, 

selâ istanbul Üniversitesinde bir anatomi öğre
tim üyesi bir maa.ş alır, ayrıca tazminat aln\ 

362 — 



C. Senatosu B : 109 
Fakat bu tazminata mukabil ek görev aklığı 
takdirde tazminatı kesilir. Şimdi bu üniversi
tede hem tazminat hem maaş hem ek görev ve
riliyor. Bunun sebebinin izahını istiyorum. 

KOMISYON SÖZCÜSÜ LÂTIF AYKUT 
(Siirt) — Muhterem senatör öztürkçine'nin be
yanlarına cevabımızı arz edeyim. 

Yaptığı mukayesede, istanbul Üniversitesi 
ile Trabzon Üniversitesi arasında bir fark oldu
ğunu kabul etmiş olması lâzımgelir. Bu farkın 
da sebebi o zaman gayet vuzuhla meydana çıkar
dı ama, arkadaşım böyle bir zahmeti ihtiyar et
mek lüzumunu hissetmemiş görülüyor, istan
bul'da hoca bulmak gayet ve kolaylıkla müm
kündür. Halbuki, Trabzon Üniversitesine hoca, 
profesör kadrosu bulmak için, elbetteki, oraya 
gidecek arkadaşlara, hocalara, profesörlere bi
raz daha avantaj tanınması zaruridir. Bu fark 
ondan neşet etmektedir. Arkadaşımızı tatmin 
etmek için şu ciheti de arz etmek isterim ki, 
bundan evvel kurulan Erzurum Atatürk Üni
versitesinin profesör kadroları tetkik edilirse, 
halen Ziraat fakültesinde bir tane Türk profe
sör. Fen ve Edebiyat fakültesinde de bir tane 
Türk profesör mevcuttur. Bu sebepledir ki, 
oraya fakülteyi, binalariyle açmak kâfi değil
dir. Oraya hoca göndermenin de bir zaruret 
olduğunu ve hoca göndermek için de, ölçünün 
biraz mâkul olması lâzımgeldiğine arkadaşımı
zın inanması lâzımdır. Esbabı mucibe budur. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize sunuyorum: 
Kabul edenler.... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Karadeniz Teknik Üniversite
sinde öğretim üye ve yardım cılariyle araştırma 
personelinin ve idari memurlarla müstahdemle
rin, bedeli mukabilinde, üniversite lojmanların
dan istifadeleri ve üniversitece iaşeleri, Millî 
Eğitim ve Maliye Bakanlıklarınca müştereken 
hazırlanacak bir yönetmelik gereğince temin 
edilir. 

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

MADDE 5. — Bütçeye konulacak ödenekten 
üniversiteye 5 milyon liraya kadar döner ser
maye verilir. Her sene hâsıl olacak kâr, döner 
sermaye ve miktara baliğ oluncaya kadar bu 
sermayeye ilâve edilir. Sermaye 5 milyon liraya 
ulaştıktan sonra kârlar genel bütçeye gelir kay-
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dedilir. Döner sermayenin fakülte, enstitü ve 
kuramlar arasında dağıtılması veya birinden 
diğerine aktarılması, üniversite yönetim kurulu 
karan ile yapılır ve Maliye Bakanlığına bildi
rilir. Üniversite bu sermayeyi kendi çalışma ve 
faaliyet sahası içine giren işletmelerin idaresin
de ve bu işletmelerle ilgili alet, makina, mal
zeme, hammadde, enerji ve saire ile bunların 
nakli için lüzumlu canlı ve cansız nakil vasıta
larının mubayaasında kullanabilir. Döner ser
mayeden imal veya istihsal olunan maddeler 
dışında her hangi bir madde ve malzeme, bedeli 
mukabilinde de olsa üniversiteye devredilmez. 
Döner sermayenin hesap senesi malî senedir ve 
bu sermayenin muameleleri 2490 sayılı Artır
ma, Eksiltme ve ihale Kanunu ile 1050 sayılı 
Muhasebei Umumiye Kanunu hükümlerine tabi 
değildir. 

Döner sermayenin hesapları ve bu sermaye
den yapılacak harcamalarla ilgili muameleler 
Maliye Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı ara
sında müştereken hazırlanacak yönetmelik hü
kümleri dairesinde icra olunur. Döner sermaye
nin hesabı sene sonundan itibaren 4 ay zarfında 
evrakı müsbite ile birlikte Sayıştaym tetkikine 
sunulur ve bir nüshası Maliye Bakanlığına gön
derilir. 

Kendilerine ek görev olarak döner serma
yeden vazife verilen üniversitenin aylıklı veya 
ücretli memurları ile üniversite mensuplarına 
döner sermayeli işin gelirinden ödenmek üzere 
ayda 30 liradan 300 liraya kadar ücret veri
lebilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 6. — Karadeniz Teknik Üniversi
tesi öğretim yardımcılarından 4489 sayılı Kanun 
hükümlerine göre yabancı memleketlere gönde
rileceklere verilecek yolluklar, hakiki yol mas
rafları ödenmek ve gündelikleri memleket içi 
gündeliklerinin üç mislini aşmamak üzere, bu 
üniversite tüzel kişilik kazanmcaya kadar Millî 
Eğitim Bakanlığınca, tüzel kişilik kazandıktan 
sonra Senatoca tesbit edilir ve bu gibiler için 
4489 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (b) fık
rasında yazılı (en az iki yıl çalışmış) olmak kay
dı aranmaz. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 

Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler?... Etmiyenler?... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 6594 sayılı Kanu
nun geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Tüzel kişilik kazanmeaya kadar; Karade
niz Teknik Üniversitesinin başında aylıklı pro
fesörlerden, Millî Eğitim Bakanının teklifi 
üzerine müşterek kararla tâyin edilen bir rek
tör; fakültelerin başında da aylıklı profesör
lerden Millî Eğitim Bakanınca tâyin edilen bi
rer dekan bulunur. 

BAŞKAN - - Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler?... Etmiyenler?... Kabul edilmiştir. 

GEÇtCl MADDE 2. — Karadeniz Teknik 
Üniversitesi tüzel kişilik kazanmeaya kadar, 
genel sekreterle, zatişleri, yazı işleri ve kitaplık 
müdürleri, rektörün teklifi üzerine Millî Eği
tim Bakanının tasdiki ile, fakülte sekreterleri 
dekanlarının teklifi, rektörün tasvibi ve Millî 
Eğitim. Bakanının tasdiki ile tâyin edilirler. Diğer 
bütün memur ve hizmetliler üniversitede genel 
sekreterin, fakültelerde dekanların teklifi ile 
rektör tarafından tâyin olunurlar. 

Muhasebe müdür ve memurları Maliye Ba
kanlığınca tâyin olunurlar. 

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

GEÇİCİ MADDE 3. — Karadeniz Teknik 
Üniversitesi tüzel kişilik kesbettikten sonra, dı-
şarda meslek çalışmaları, eserleri ve yayımla-
riyle tanınmış kimseler de, fakülte profesörler 
kurullarının üçte iki çoklukla yapacakları tek
lif, Senatoca uygun görülmek ve üniversite
lerarası kurulca onanmak şartiyle usulü veç
hile profesör seçilebilirler. 

Bu maddenin uygulama süresi on yıldır. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmi

yenler.. Kabul edilmiştir. 
GEÇİCİ MADDE 4. — Karadeniz Teknik 

Üniversitesi tüzel kişilik kazanmeaya kadar ge
çici 3 ncü madde gereğince yapılacak tâyinler, 
bütün fakültelerin öğretim üyeleri, bu üniver
site rektörünün başkanlığında, üniversitelerin 
ilgili fakültelerce seçilecek iki profesörden 
teşekkül edecek heyetin hazırlıyacağı rapor 
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üzerine üçte iki çoklukla yapacakları seçim, 
üniversitelerarası kurulca onanmak şartiyle, Mil
li Eğitim Bakanının teklifi üzerine müşterek 
kararla yapılır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmi
yenler.. Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Karadeniz Teknik 
Üniversitesinde, bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren ilk on yıl zarfında, 4936 sayılı 
ve bunun bâzı maddelerini tadil eden 115 sayılı 
Kanunda doçentlik ve profesörlük için konul
muş olan müddetler, adayın liyakati ve çalışma
ları nazarı itibara alınmak suretiyle,. iki yıldan 
fazla olmamak üzere kısaltılabilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmi
yenler.. Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Karadeniz Teknik 
Üniversitesinde bu kanun yürürlüğe girdikten 
sonra ilk on yıl zarfında, asistanlık ve doktora 
için 4936 ve bunun bâzı maddelerini tadil eden 
115 sayılı Üniversiteler Kanununa konulmuş 
olan müddetler uygulanmaz. 

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

GEÇİCİ MADDE 7. — Bu kanunla alman 
kadrolardan 1965 malî yılı başına kadar kulla-
nılmıyacak olanlar, ilişik 3 sayılı cetvelde gös
terilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 8. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Kanun açık oyunuza arz edilecektir. 
CAVİT TEVFİK OKYAYUZ (içel) — 

Efendim, bendeniz müsaade ederseniz son söz 
olarak konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
CAVlT TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — 

Sayın Başkan, Sayın Senatörler, bütün vatan ço-
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cuklarının duyduğu gibi temsilcisi olmakla ifti
har ettiğim (Çukurova'nın) kanı sıcak ve kalbi 
sıcak evlâtlarının, Karadeniz'in yakinen tanıdı
ğım canlı ve heyecanlı çocuklarının kavuştuğu 
bu müesseseden dolayı duydukları büyük sevinci 
ifade etmek istiyorum. Bu arada müsaadenizle 
kısaca ifade etmek istiyorum ki, ne irfansız vic
dan, ve ne de vicdansız irfan olup, inandığımız 
muzaffer istikbali bize kazandıramaz. Bu bakım-

*dan bu memleketin büyük ümidi olan Türk ço
cuklarının fikrî ve mânevi kifayetine hizmet ede
cek, dolayısiyle irfan ve vicdan seviyelerini yü
celtecek, yükseltecek bu türlü müesseselerin bu 
vatan sathında çoğaltılmasını yürekten temenni 
ediyorum. Bu arada bütün başların başı Büyük 
Atatürk'ü bu vesileyle bir kere daha hürmetle 
anmak isterim. «Hayatta en hakiki mürşit ilim
dir.» diyen Atatürk'ün, bize bırakmış olduğu bu 
ilkeyi kıymetlendirecek bu istikametteki çalışma
ların muzafferane yürümesi temennisiyle ve yü
rekten bir sevinçle ve en derin ihtiram duygula
rımla Senatoyu selâmlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Kanun açık oyunuza sunulacak
tır efendim. 

Trafik Kanunu hakkında oyunu kullanmıyan 
arkadaş var mı? Yok... Oylama muamelesi bitmiş
tir. 

Sanayi Bakanlığı Kuruluş ve Vazifeleri hak
kındaki 6973 sayılı Kanunun bâzı maddelerinde 
ve bu Bakanlığa ait kadrolarda değişiklik yapıl
masına dair kanun tasarısının oylanmasına 103 
arkadaşımız iştirak etmiş, teklif veçhile Sanayi 
Komisyonunun cetveliyle olmak üzere 51 kabul, 
45 ret ve 7 çekinser oyla kanun kabul edilmiştir. 

Muvazenei Umumiyeye dâhil bâzı dairelerin 
yapı işleri için gelecek yıllara geçici yüklenmele
re girişilmesi hakkındaki Kanunun 1 nci madde
sine bir fıka eklenmesine dair kanun tasarısının 
oylanmasına 108 arkadaşımız iştirak etmiş, 108 
kabul oyla kanun kabul edilmiştir, arz ederim. 

Efendim, oylama muamelesi bitinciye kadar, 
müzakereye devam ediyoruz. 

5. — Tapulama kanunu tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 1/211, 
C. Senatosu 1/260) (S, Sayısı: 286) (1) 

(1) 286 S. Sayılı basmayazı 10 . 9 . 1963 gün
lü 107 nci Birleşim tutanağının sonundadır. 
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BAŞKAN — Komisyondan gelmiş bir rapor 

vardır; okutuyorum. 

Geçici Komisyon raporu 

Yüksek Başkanlığa 
Tapulama kanunu tasarısının Cumhuriyet 

Senatosu Genel Kurulunun 12 . 9 . 1963 günlü 
oturumunda tümü üzerinde yapılan konuşma sı
rasında Konya Senatörü Muhittin Kılıç tarafın
dan verilen 10 . 9 . 1963 tarihli önerge Genel 
Kurulca nazara alınarak tasarı komisyonumuza 
iade edilmişti. 

Komisyonumuz, 16 .9 . 1963 tarihinde saat 
10 da toplanarak önergeyi ve tasarının tümünü 
ve bu tasarı ile takibedilen maksat ve gayeyi mü
zakere ve münakaşa ederek aşağıdaki sonuca var
mıştır : 

işbu tasarı ile takibedilen maksat, şimdiye ka
dar Türkiye'de tapuya bağlanmamış veya tapu
ya bağlanıp da tatbik kabiliyeti kalmamış olan 
sahipli gayrimenkullerin sahiplerinin tesbit edi
lerek tapularının verilmesi ve plânlarının düzen
lenmesi ve gayrimenkul ihtilâflarının halline ma
tuftur. Ayrıca tasarıda mera, yayla, kışlak, ot
lak, orman gibi âmme hizmetlerine tahsis edilen 
yerlerin de keza tesbit ve plânlarının yapılması 
derpiş edilmiş ve Hükümetçe getirilmekte bulu
nan Orman Kanunu ile mera ve yaylalara ait 
kanunların tatbikine imkân verecek sahanın ha
zırlanması öngörülmüştür, işbu tasarıda takrir
de yer alan konular hükme bağlandığı takdirde 
yukarıda arz edilen ve bugün tatbikatta mevcut 
olduğu halde tatbik edilmiyen ve bu suretle ta
pulama işlerini çıkmaza götüren bir sonuç elde 
edilecek ve Orman Kanunu ile meralar hakkında 
çıkacak kanunlarla ayrıca düzenlenecek ve hattâ 
birçok değişikliklere mâruz kalacak hususların 
Tapulama Kanununun bünyesinde yer alması bir 
fayda sağlamıyacağı gibi; tapulama işlerinin uza
masına yol açmaktan başka bir netice vermiyecek-
tir. Kaldı ki Anayasanın koyduğu hükümlere 
göre önemi bulunan orman mevzuunun bu tasarı 
çerçevesi içerisinde halli de imkânsız görülmüş
tür. 

Komisyonumuza havale edilen önergede bah
sedilen hususların önemli olduğunda şüphe yok
tur. Bu sebepledir ki, bu önemi daha evvel tak
dir eden Hükümetin, bu konularda hazırlamış 
olduğu kanun tasarılarım Yüksek Meclise sevk 
etmekte olduğu memnuniyetle öğrenilmiştir. 
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Arz edilen sebeplerle önergede yapılı husus

ların tasarının bünyesine alınması, maksat ve 
gayesi bakımından oy birliğiyle uygun görülme
miştir. 

Keyfiyetin öncelik ve ivedilikle konuşulması
na devanı olunmak ve Genel Kurulun tasvibine 
arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Kamil Coşkunoğlu 

Kâtip 
Selâmı Üren 

Üye 
Rize 

Neeip Danışoğlu 

Sözcü 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

Üye 
Konya 

Sedad Çumralı 
Üye 

Mardin 
Abdülkerim Saraçoğlu 
(imzada bulunamadı) 

Üye 
Konya 

Mustafa Dinekli 

Üye 
Giresun 

Sabahattin Orhon 
(İmzada bulunamadı) 

Üye Üye 
Balıkesir Siirt 

Kadri öztaş Lâtif Aykut 
(İmzada bulunamadı) (İmzada bulunamadı) 

BAŞKAN —• Kanunun umumi müzalkeresi 
bitmişti. Komisyona bir teklif de gönderilmişti. 
Komisyon bu telkliıfı Ikalbul etmemiştir. Bu va
ziyete göre maddelere geçilmefsimi ve iveldililkle 
miiızaikeresimi reylerinize arız eldilyıoraim. Kalbul 
denler?... Etmdyenler?... Kalbul edilmiştir. 

Tapulama Kanunu 

Birimci (Böfllülm 
Umumi fh'ülkümler 

Kanuımun Ikonufsu ve uygulama alanı 
MADDE 1. —• Tapulamaya başlandığı tarih

te il ve ilçelerin ımeıfeeız belediye sınırlan dı
şımda kalam gayrimenkullerden tapuısuız olanla
rını Ibu kanun Ihülkümeriıme göre tapulaımafk ve 
tapulu olanların da kayıtlarını bu kanun hfü-
Ikümlerine göre yemllemelk suretiyle fcadaıstro 
plânları tanıziim ve tapu sicilleri tesils olunur, 

Bu kamumun ,tanıziım e'titiği idari ve kazai fa
aliyetler kanunun şümullü içimde bulunan iblü-
ıtıiin gayrîmemkulıler 'halklkıında Ikaidaısltııo pllânla-
rraııın tanız'iimini, hak salhipjlerMn dıoğru olarak 
tâyinini ve tescille talbi g.ayrimenlkullerin sicil 
harici bıralkııltmaJm alsını iisltilhdaf elder. 

17 , 9 . 1963 0 : 1 
BAŞKAN — Madde haiklkında söz istiyen?.. 

Buyuran Sayın Aıltoknıaç. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yoızıgat) — Muhte
rem arkadaşlar; taısarının birinci malddeslinde, 
Ikanunun tatbik sallı alarmın nereleri olacağı be-
lirtilmelktedir. Buna göre tapulamaya başlandı
ğı tarülhlto il ve ilçelerden merike'z belediyeleri 
sınırları dıışında kalan gayıltaentttullerden tapu-
ısuz olanlar v. s. demmdktedir. Yani Ibu kanunun 
ıtatibilk edileceği yer il ve ilçelerim merkez beie-
ıdijye sınırları dışında kalan yerler ile köyler 
>oIacalk:tır. Bu ifade ile belediyelerimizi tasarı
da ilki kısma ayırmış oluyoruz. Birinci kısım; 
11 ve ilçelerim merkez belediyeleridir. Bu bele
diyeler Taipıılaıma Kanununun tatlbilkaitı duşun
da ;ka bıçaktır. Diğer Ibir Hoşum belediyeler var
dır k i ; il ve ilçe meHkeizi .olmıyan yer leredir . 
Bu belediyeler Tapulama Kanununun tatlbİikatı 
içine alınmalklfcadır. Halbuki yüksele malûmları 
iokluğu üzere 2Glı3 sayılı ıbir Kanun varıdır. Bu 
kanun, beleldi'ye sınırları içinıddki kadastronun 
(yapılırıalsını iisltülhdaf eder ve daha esaslı ve da-
ıha telknilk eisalslara dayamamak kadastro işlerinin 
ypıl m alsımı âmilidir. Şu hailde 2613 sayılı Ka
nunun biülıün belediyelerde ta'tlb'iik salhasımı bul-
muş olması ve belediye hükmî şahıslarının iki 
IkiLsıma aynim alsı doğru olamıyacalktır. Haljbuıki 
tetlkilk meivızuu eltıtiğiımıiız, müzakere 'kıonulsu yap-
tığımiız Ibu taisunda belediyeler arasımda bir iiki-
lilk .güizeltilme'k'to ve belediyelerin Ibir kısmı rüç-
haniyet salbilbi kılmima.ktaldiır. 2G13 sayılı Kamu-
mım şümullüne •alınımalkita diğerleri ise bu Tapu
lama Kanunu içinde mütalâa eıdilmelktediir. Böy
le bir tefrikim yapılmasının doğru olmıyacağı 
ıkanaaltindeyim. Butlum Ibelediyelerde 2013 sayı-
lı Şehir Kadastrosu Kanunu tatbik edilmelidir. 
Bunun dışında kalan salhalarda yani köylerde 
'de tapulama dediğimiz köy kadastrosu tatlbdık 
edilmelidir. Bu malumdan bendeniz bu tefrikin 
'kaldırılması için Ibir önerge talkdilm ediyorum. 
iBu önerlgemkle birimci saltanda şöyle bir değişik
lik yapılrmaısı gerelkir; «tapulamaya başlandığı 
tarlilhte», kelilmeısimidem sonra, «il ve iliçelerin 
meıikez», bu 3 veya 4 kelimeyi çıkardığımız 
talkdirde matlup hasıl olur: Ve bülbün belediye
ler Tapulama Kanıumııımım taltlbilkaltı dışımda ka
lır ve köyler de Tapulama Kanunumun tatbika
tı içerisine girer. Bu önergemin kalbulünü arz 
ve teklif eklerim. Bürametlerilmle. 
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BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan var mı? 

Oylama muamelesi bitmiştir. 
Buyurun efendim. 
HİDAYET AYDINER (Oumihuılbaşfcamn-

ca S. Ü.) — Efendim, arkadaşımızın telklifi ta
mamen yanlıştır. Yanlıışlılk çok ağır neticeler 
dioğuracalktır. Kay belediyeleri vardır. Nâmii-
tenalhi hay var, nâımıültenalhi kay belediyesi var. 
Bunları, Ankara'nın, î'sitanlbul'un şenir 'kadast
rolarına talbi tütma/k anların malhvını muıcilbo-
lur. Bütün neticeleri oıltaldan kaldırır, Rica ede
rim, böyle bir şilinidir geçirir gilhd blütiün bele
diyeler aynı lıoklme talbi olsun deroelk yanlıştır. 
Fena neticeler doğuracaktır. Teklifin reddini 
rica elderiım. 

BAŞKAN — Sayın Niüsret Tuna, 
NUıSRET TUNA (Ka^taımlonu) — Muhterem 

ıSenat'öril'er, kanunun 1 nıoi maddesinlde şehir ve 
(kaısalba belediyeleriyle diğer teşekküllerin ka-
ıdaistroisunun ayrı aıyrı hükümlere bağlanması 
anzu edilmiştir. Bu, eşıyanın bizatihi (bünyesin
den doğan bir 'hâdisedir. Eğer bunları ihali ba
zında 'jCırürlülkte olan 2613 sajyo.li Kaldaisitno Ka
nununa talbi Itutaılsalk şu işi uzun bir zaman 
için ikmal edememeJk ve geçen celse arlkadaş-
la'rıımaın kioınuştıılkla.rı ,gibi, Medeni Kanunun ar
zu eıtltiği tapu kaıydını meydana getirtmemeîk gi
bi mühim bir mahzur doğuracaktır. Bu 
tefrik, ayrı muameleye tabi ıtn'tuilma ar
zusundan değil Ibizatihıi Ibünıyeısiride mev-
cudolan ayrılıktan doğmaktadır. Vâzıı ka
nun ve teklif bir aıyrılılk (yaratmamaktadır. 
Birisinin ilkltisad'i 'kıymeti, şunu Ikalbul e'tnıelk-
•lâızıım, biraz dalha azıdır. Diğeri biraız dalha kıy
metlidir. Şu loyimetli olan yerde 2613 sayılı Ka
nun, biütlün kemaliyle ta'tjb'ilk olunsun, falkat, di
ğer yerde artık şu çıdk eski zamandan 1-calmış 
(tapu kaydı denece'k malhiyeJti oimııyan kajyıtlar 
taıslhilh edilsin ve bir an evvel Medeni Kanu
numuzun getirdiği inkılâp hülkümleri memlelke-
tiımiızde mer i >ollsTin. 

Madde bu gaye ile takdim edilmiştir, yerin
dedir. Aynen kabulünü istirham ediyorum. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN —• Sayın Artukmaç, buyurun. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Efendim, 

şunu arz etmek isterim ki, Sayın Hidayet Aydın-
er arkadaşımız yanılmaktadır. Ya belediye var
dır veya yoktur. Köy belediyesi diye bir belediye 

17,9.1963 0 : 1 
Türkiye'de yoktur. Belediye olan yere kasaba 
derler veya şehir derler kanun dilinde. Bunun 
aksine köy belediyesi, şehir belediyesi, kasaba be
lediyesi diye bir tefrik olamaz. Ve bu hukuk nos
yonuna tamamen aykırıdır. Bu bakımdan arka
daşımızın düşüncesi tamamiyle yerinde değildir. 
Arz ettiğim gibi diğer belediyelerle birlikte şehir 
ve ilçe merkezleri dışında kalan belediyeler' de 
2613 sayılı Kanunun içine alınmalı. Yani Tapula
ma Kanununun dışında bırakılmalı. Bu suretle 
belediyeler arasında her hangi bir ikilik, tefrik 
ayrı bir muamele yapılmamalıdır. Bendenizin arz 
ettiğim husus budur. Takdir Yüksek Heyetinizin
dir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Cumralı. 
SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Bu madde 

hakkında, muhterem arkadaşlarım, söz almanın 
sebebi, vuzuha erişmek için Komisyondan ve Hü
kümetten bir sual vesilesiyledir. 

Kanunun müzakeresine başladığımız birinci 
maddesi; «Tapulamaya başlandığı tarihte il ve il
çelerin merkez belediye sınırları dışında kalan 
gayrimenkullerden tapusuz olanlar» diye bahset
mektedir. Bu birinci maddenin birinci fıkrasına 
göre bu kanun il ve ilçelerin tapulama işlerini 
hudut ve şümulü içerisine almamaktadır. Geçen 
celse kanunun tümü üzerindeki konuşmamda arz 
ettim. Millet Meclisinden gelen metinde bir 97 
nci madde kabul edilmişti. Bu maddenin karşı
lığının, Senato Geçici Komisyonunun hangi mad
desine tekabül ettiğini hâlâ bulamadım. Şöyle 
bir aykırılık husule gelmiyor mu?. Buna nazaran 
il ve ilçelerde Medeni Kanun hükümlerini mi tat
bik edeceğiz; yoksa Tapulama Kanununun 33 ncü 
maddesi hükmünü mü tatbik edeceğiz?. Tapula
ma Kanununun 33 ncü maddesini tatbika kıyam 
edecek olursak bu kanun köy ve nahiyelerde tapu
lama işlerine taallûk ettiğine göre kanunun hudut 
ve şümulünü aşmaz mı, mevzun mm dışına çık
maz mı?. 

Eğer il ve ilçelerde Medeni Kanun hükmü tat
bik edilecek, dersek, mevcut hükümlerde bir de
ğişiklik husule gelmez mi?. 

Tatbikatı aydınlatmak bakımından bu husus
ta komisyonun ve Hükümetin bizi aydınlatması 
ve gerekirse konuşması, verilecek cevaptan son
raya bırakmayı düşünüyorum. Bir de şunu arz 
edeyim; 35 - 36 arkadaş kalmıştır. Memleketin ha
yati bir meselesidir. Devam, ademi devam Yük
sek Başkanlığın takdirine aittir. 
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BAŞKAN — Efendim, Trafik Kanununun 

oylanmasına 89 üye katılmış, 63 kabul, 23 ret, 3 
cekinser. Bundan sonra görüşülen Karadeniz 
Teknik Üniversitesi hakkında nisbet daha düş
müştür. 81 üye oya katılmıştır. 81 kabul. Bu oy-
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lama gösteriyor ki, ekseriyet kalmamıştır. Zaten 
mühim münakaşalar olacağı anlaşılmaktadır. Va
kit geçmiştir. Perşembe günü saat 15 tc toplan
mak üzere oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati : 19,00 



Ö. Senatosu B : 109 17 . 9 .1963 O : 1 
Sanayi Bakanlığı Kuruluş ve vazifeleri hakkındaki 6973 sayılı Kanunun bâzı maddelerinde ve bu 

Bakanlığa ait kadrolarda değişiklik yapılmasına dair kanuna verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYE 
Mehmet özgüneş 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Rifat Etker 

ANTALYA 
Mustafa özer 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Kadri Öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 103 

Kabul edenler : 51 
Reddedenler : 45 

Çekinserler : 7 
Oya katıkmyanlar : 78 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
BURSA 

İhsan Sabri Çağlayan-

Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Ueagök 

GÜMÜŞANE 
İTali't Zarbun 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSTANBUL 
Fethi Başak 

Ethem Menemencioğlu 
Rifat Öztürkçine 
Özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Cahit Okurer 
Nevzat Özer demli 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeeligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşe oğlu 

NİĞDE 
İzzet Gener 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Akif Eykloğan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Ragıp Üner 
Nevzat Sen gel 

[Reddedenler] 
TABİÎ ÜYELER 

Refet Aksoyoğlu 
Suphi Karaman 
Fahri özdilek 
Mehmet Şükran Özkaya 
Haydar Tunçjkanat 
Ahmet Yıldız 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarakaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSTANBUL 
Nurullah Esat Sümer 

KARS 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
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Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

NEVŞEHİR 
î. Şevki Atasağun 

O. Senatosu B 
ORDU 

Eşref Ayha'\ 
Zeki Kumrulu 

SAMSUN 
Cahit TokgÖz 

SttRT 
Lâtif Aykut 

StNOP 
Suphi Batur 
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TOKAT 

Zihni Betil 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
0. BAŞKANINCA SE 

LEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 
Hasan Kangal 
Kâzım Orbay 
Necati özdeniz 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AMASYA 
Maeifc Zeren 

[Çekinser] 
BÎTLtS 

Cevdet Geboloğlu 
BOLU 

Sim Uzunhasanoğlu 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlu 

ÎZMÎR 
Enis Kansu 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

[Oya kattlmıyanlar] 
TABÎÎ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Mucip Atakla 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
(t Ü.) 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai OTCan 
Selâhattin Özgür 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal (t.) 

AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 

ANKARA 
Niyazi Ağırnash 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 

Mansur Ulusoy 
ANTALYA 

Mehmet İllkuçan (1.) 
BALIKESİR 

Hamdi Oğuzbeyoğlu 
ÇORUM 

Zeki Arsan (î.) 
DENlZLt 

Cahit Akyar (I.) 
Mehmet Emin Durul 

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

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

GAZİANTEP 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet îzmen (B.) 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Sabahattin Adalı (1.) 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek (1.) 
Bercj Turan 

İZMİR 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Güle 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) (1.) 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
(î.) 

MANİSA 
Emin Açar 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat (1. Ü.) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul (1.) 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 

— 370 — 



O. Senatosu B : 109 17 . 9.1963 O : 1 
ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
CUMHURBAŞKANIN. 

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Esat Çağa 

Ömer Ergûn 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Sahiı Kurutluoğlu 
Burfıanettin Uluç 
Adil Ünlü 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 j Samsun 1 
Hakkâri 1 ı • 
istanbul 1 Yekûn 4 
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Muvazenei ümumiyeye dâhil bâzı dairelerin yapı işleri için gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
girişilmesi hakkındaki Kanunun 1 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanuna verilen oyların 

sonucu 
(!\:i:um kabul edilmiştir.) 

TABU ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Fahri Özdilek 
Mehmet özgüneş 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
AFYON KARAHİSAR 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Rıfat Etker 
Mansıır Ulus oy 

ANTALYA 
Mustafa özer 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

Üye sayısı - . 1 8 5 
Oy verenler 108 

Kabul edenler : 108 
Reddedenler 0 

Çekinserler : 0 
Oya katümıyanlar : 73 

Açık üyelikler 4 

[Kabul edenler] 
BALIKESÎR 

Enver Aka 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Haliit Sarıkaya 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

ELÂZIĞ 
Rasiııı Giray 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GİRESUN 
Mehmet îzmen 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Celil Cevherioğlu 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat öztürkçjkıe 
Nurullah Esat Sümer 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 

İZMİR 
izzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozealı 

KARS 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
î. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAMSUN 
Cemalettiıı Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 
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siNor 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekenıoğlu 
Rifat öçten 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 

O. Senatosu B : 109 
TRABZON 

Yusuf Demirdağ 
URFA 

Esat Mahmut Karakur 
VAN 

Faruk Işık 
YOZGAT 

Sadık Artukmaç 
Neşet Çetin/taş 
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ZONGULDAK 

Akü Eyidoğan 
Tevfik î*ıci 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Hidayet Aydmer 
Esat ÇJağa 
Ömer Ergün 

Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Burhanettin Uluç 
Adil Ünlü 

[Oya katılmıy anlar] 
TABU ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkay« 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp öaıal (I.) 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Sabit Kocabeyoğlu 
ibrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
Mehmet Ilkuçan 
(t) 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sangöllü 

BALIKESİR 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 

Kadri Öztaş 
BURSA 

ihsan Sabri Çağlayan-

Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Zeki Arsan (I.) 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
(t) 
Mehmet Emin Durul 

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

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Oelâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

GAZİANTEP 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
U) 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
(î) 
Berç Turan 

İZMİR 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Gole 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 
(î) 

KOCAELİ 
Lııtfi Tokoğlu (î. Ü.) 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
(I.) 

MANİSA 
Emin Açar 

Ferit Alpdskender 
MUŞ 

İhsan Akpolat (î. Ü.) 
NİĞDE 

Kudret Bayhan 
SAKARYA 

Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul (î.) 

SİVAS 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gterger 

UŞAK 
Kâmil Oo§kunoğlu 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
C. BAŞKANINCA SE-

ÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Sahir Kurutluoğlu 

Eskişehir 
Hakkâri 
İstanbul 

[Açık üyelikler] 
Samsun 

Yekûn 
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232 sayılı Kanunla değiştirilen 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununa bir madde ilâvesi 

hakkında kanun teklifine verilen oyların sonucu 

(Yeter sayı yoktur.) 

TABU ÜYELER 
Kâmil Karavelioğlıı 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Mehmet Şükran özkayn 
Haydar Tunçkanat 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Celâl Tevfik Karasa-
pan 

ANKARA 
Rifat Etker 
Mansur Ulusoy 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabrı Topçuoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

185 
89 
63 
23 

3 
92 

4 

I Kabul edenlerj 
BURSA 

Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarhıvn 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlu 
Ethem Menemencioğlu 

İZMİR 
Ömer Lû'tfi Bozcalı 
Enis Kansu 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci x\rı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Mustafa Dinckli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin özibek 

MANİSA 
Ferit Alpiıskender 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasağu: 

NİĞDE 
Kudret Bay han 
tzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 

SAMSUN 
Ceınalettin Bulak 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

TOKAT 
Zihni Betil 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
»Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Kâzım Orbay 
Necati özdeniz 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Niyazi Ağırnash 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

[Reddedenler] 
BALIKESİR 

Kadri öztaş 
GAZİANTEP 

Zeki İslâm 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
özel Şahingiray 
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İZMİR 

Nevzat özerdendi 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçliıgil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KOOAELÎ 
Rifat özdeş 

LCıtfi Tokoğlu 
KONYA 

Sedat Çumralı 

MANİSA 
Orhan Süersan 

RİZE 
Necip Danışoğln 

SAMSUN 

Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

TEKİRDAĞ 

Selâmı Üren 

TRABZON 
Yusuf Domirdağ 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydıner 
Esat Çağa 
Burhanettkı Uluç 

AMASYA 
Macit Zeren 

[Çekinserler] 
İZMİR 

Cahit Okurer 

[Oya katılmıy anlar] 

MANİSA 
Refik Ulusoy 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai ÖKan 
Selâhattin özgür 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Galip Avşar 
Mefharet Ünaldı 
Sakıp önal (t.) 

AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
(B.) 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan (I.) 
Mustafa özer 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
thsan Sabri Çağlayan-

Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇORUM 
Zeki Arsan (1.) 

DENİZLİ 
Cahit Akyar (I.) 
Mehmet Emin Durul 

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

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nihat PasinM 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uça gök 

GAZİANTEP 
Nizamettdn özgül 

GİRESUN 
Mehmet İzmen (B.) 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Sabahattin Adalı (1.) 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek (t.) 
Rifat öztürkçdne 
Nurullah Esat Sümer 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

İZMİR 
İzzet Birand 
Hilmi Onat 

KARS 
Turgut Göle 

KAYSERÎ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulıınay 
Nüvit YetMn 

MANİSA 
Emin Açar 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğhı 

MUŞ 
İhsan Akpolat (1. Ü.) 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul (1.) 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 
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ÜRFA 
Vasfi Gerger 

ZONGULDAK 
Tank Renizi Baltan 

0. Senatosu B : 10£ 
0. BAŞKANINCA SE 

ÇÎLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Âmil Artus 

> 17 . 9 . 1963 0 : 1 
Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Sah ir Kurutluoğlu 

[Açık üyelikleri 
Eskişehir l 
Hakkâri 1 
İstanbul 1 

Samsun 1 

Yekun 4 

Ragıp Üner 
Nevzat Sengel 
Âdil Ünlü 
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Karadeniz Teknik Üniversitesi adiyle Trabzon'da bir üniversite kurulması hakkındaki 6594 sayılı 

Kanuna ek kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Yeter sayı yoktur.) 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler *: 81 

Kabul edenler " 81 
Reddedenler : 0 
Çekiiıserler : 0 

Oya katilmıy anlar : 100 
Acık üyelikler : 4 

TABÎÎ ÜYELER 
Kâmil Karavelioğlu 
Fahri özdilek 
Ahmet Yıldız 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHISAR 
Rasim Hancıoğlu 
Celâl Terfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Rifat Etker 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Kadri öztas 
Hasan Ali Türker 

BİLECÎK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
»Sabrı Topçuoğlu 

BOLÜ 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

[Kabul 
BURDUR 

Hüseyin Otan 
BURSA 

İhsan Sabrı Çağlayan-
gil 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Hal it Sarıkaya 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

ERZURUM 
Nurettin Aynııksa 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
(lavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSTANBUL 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat Öztürkçine 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

edenler] 
KASTAMONU 

Ahmet Nusret Tuna 
KAYSERİ 

Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumralt 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Rahattın Özbek 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağım 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
îzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
Necip Danişoğlıı 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SÜRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batıır 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğhı 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Yusuf Deımirdağ 

URPA 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkun oğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Akif Eykloğan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Kâzım Orbay 
Necati özdeniz 
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O. Senatosu B : 109 17 . 9 .1963 O : 1 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai OT£an 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Galip Avşar 
Mehmet Unaldı 
Sakıp önal (I.) 

AFYON KABAHİSAB 
Mustafa Yılmaz Inee-
oğlu 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
(B.) 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
Mehmöt llkuçan 
(D 

AVDIK 
Osman Saim Sarıgöllü 

[Oya fa 
BALIKESİR 

Hamdi Oğuzbeyoğlu 
BİTLİS 

Cevdet Geboloğlu 

BUBSA 
Baki Güzey 
Şeıef Kayalar 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇOBUM 
Zeki Arsan (î.) 

DENÎZLÎ 
Cahit Akvar 
(t.) 

Mehmet Emin Durul 

DİYABBAKIB 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

GAZİANTEP 
Nizamettin özgül 

GÎRESUN 
Mehmet İzmen (B.) 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
(t) 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Talip özdolay 

mtyanlar] 
İSPARTA 

Sual; Seren 
İSTANBUL 

Şevket Akyürek 
(t) 
Fethi Başak 
Celil Cevherioğlu 
Nurullah Esat Sümer 
Berq Turan 

İZMİR 
İzzet Birand 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 

KABS 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSEBİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) (1.) 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğhı (İ. Ü.) 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Enkut 
do 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 

MARDİN 
Kemal O rai 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muaİlâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat (1. Ü.) 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAKABYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım. Yurdakul (1.) 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 

SİVAS 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlıt 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Möhmet Ali Demir 

UBPA 
Vasfi Gerger 

VAN 
Faruk Işık 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

O. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalnı 
A'mdl Artus 
Esat Ça#a 
Sadi Koçaş 
Sahir Kuratluoğht 
Ragıp Üner 
Nevzat Sengel 
Burhanettin Uluç 
Âdil Ünlü 
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Eskişehir 
Hakkâri 
İstanbul 

[Açık üyelikler] 
Saımsun 

Yekûn 

\>m<i 





Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

YÜZ noKrzrNcr B!RUE$IM 
17 . 9 . 1963 Sah 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B • İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

X I . — Muvazenei Umumiyeye dâhil bâzı 
dairelerin yapı işleri için gelecek yıllara geçici 
yüklenmelere girişilmesi hakkındaki Kanunun 
1 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komis
yon raporu (M. Meclisi 1/376; C. Senatosu 
1/278) (S. Sayısı : 289) [Dağıtma tarihi : 
9 . 9 . 1963] 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 

Rifat Oztürkçine'nin, Plân için sarf edilen para 
ile gazete ve mecmualara tahsis edilen ilânlara 
dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/192) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna'nm, İnebolu ilçesinde 
meydana gelen sel felâketine dair, Başbakan
dan sözlü sorusu (6/215) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Ce
nap Aksu'nun, Anayasanın geçici 7 nci maddesi 
uyarınca tedvini gereken kanunlara dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/216) 

4. — Cumhuriye Senatosu İzmir Üyesi Hil
mi Onat'm, İzmir'in Selçuk ilçesinde kuru
tulan bir bataklığa dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu (6/217) 

5. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hil
mi Ona»t'ın, vatandaşların geçim kaynağı olan 
tapulu arazilere dair Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/218) 

! ÖNDELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI 
I RILAN İŞLER 

X 1. — Tapulama kanunu tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 
1/211, C. Senatosu 1/260) (S. Sayısı : 286) 
[Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1963] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KAKARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ
ŞÜLECEK İŞLER 

X I . — Anayasa Mahkemesinin kuruluşu 
ve yargılama usulleri hakkındaki Kanuna ilişik 
(1) sayılı cetvele bir kadro eklenmesine dair 

|j kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu-
1 nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 

Adalet ve Bütçe komisyonları raporları (M. 
I Meclisi 1/446, C. Senatosu 1/281) (S. Sayısı: 

290) [Dağıtma tarihi : 13 . 9 . 1963] 

2. — Cumhuriyet Senatosu İçtüzük teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzük Komisyonu 
raporu (2/15) (S. Seyisi: 65e ek) [Dağıtma 
tarihi: 18 . 10 , 1962] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
X I . — Sanayi Bakanlığı kuruluş ve vazife

leri hakkındaki 6973 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinde ve bu Bakanlığa ait kadrolarda deği- 4 

siklik yapılmasına dair kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Sanayi ve Tarım ve Bütçe komis
yonları raporları (M. Meclisi 1/432; C. Senato
su 1/255) (S. Sayısı : 231) [Dağıtma tarihi : 
23 , 7 . 1963] (Birinci görüşme 5 . 9 . 1963 

I B : 106) 

(Devamı arkada) 



E . BÎRÎNCÎ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 232 sayılı Kanunla değiştirilen 6085 
sayılı Karayolları Trafik Kanununa bir madde 
ilâvesine dair kanun rteklif inin Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bayındırlık ve Ulaştırma ve İçişleri komisyon
ları raporları (M. Meclisi 2/350; C. Senatosu 
2/83) (S. Sayısı: 285) [Dağıtma tarihi: 28 . 8 . 
1963] 

2. — Reşit Siyah hakkındaki ölüm cezası
nın yerine getirilmesine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nu raporu (M. Meolisi 3/182, C. Senatosu 2/78) 
(S. Sayısı: 288) [Dağıtma tarihi: 9 . 9 . 1963] 

3. — Mustafa Dilek hakkındaki ölüm ceza
sının yerine getirilmesine dair kanun teklifi
nin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 3/197, C. Senatosu 
2/79) (S. Sayısı : 287) [Dağıtma tarihi : 
9 . 9 . 1963] 

X 4. — Karadeniz Teknik Üniversitesi adiy
le Trabzon'da bir üniversite kurulması hakkın
daki 6594 sayılı Kanuna ek kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe komis
yonları raporları (M. Meolisi 1/515; C. Sena
tosu 1/286) (S, Sayısı: 291) [Dağıtma *arihi; 
14 . 9 . 1963] 



Dönem : 1 
Toplama : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

232 sayılı Kanunla değiştirilen 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanu
nuna bir madde ilâvesine dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık ve Ulaştırma ve 
İçişleri komisyonları raporları (M. Meclisi 2 /350; C. Senatosu 2 /83) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 37) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 22 . 6 . 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı:3656 - 18046 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 20 . 6 . 1963 tarihli 99 ucu Birleşiminde görüşülerek kabul edilen, 232 sayılı 
Kanunla değiştirilen 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununa bir madde ilâvesi hakkındaki ka
nun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not : Bu teklif 20 . 11 . 1962 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 22 . 3 . 1963 ve 6, 13, 20 . 6 . 1963 tarihli 61, 91, 95 ve 99 ncu birleşimlerinde görüşülerek 
kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 37) 

Bayındırlık ve Ulaştırma Komisyonu raporu 

11 . 7 . 1963 

Yüksek Başkanlığa 

İstanbul Milletvekili Hüsamettin Tiyanşen'm, 232 sayılı Kanunla değiştirilen 6085 sayılı Ka
rayolları Trafik Kanununa bir madde eklenmesi hakkındaki kanun teklifi. Maliye ve Bayındır
lık Bakanlıkları temsilcilerinin iştiraki ile komisyonumuzda görüşüldü; 

Teklifte derpiş olunan, trafik şube veya bürolarında iş sahiplerine verilmesi, kullanılması 
lüzumlu basılı kâğıtlarla plâkaların bastırılıp satılmasının münhasıran Türkiye Şoförler ve 
Otomobilciler Federasyonuna verilmesi bir imtiyaz mahiyetinde mütalâa olunduğu gibi, Devlete 
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Cumhuriyet Senatosu 
Bayındırlık ve 

Ulaştırma Komisyonu 
Esas No. : 2/83 
Karar No: 37 
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ait olan vergi eibayeti yetkisinin her hangi bir şahıs veya müesseseye dpvri de mümkün görülme
diğinden teklifin reddine karar verilmiştir. 

İçişleri Komisyonuna havale edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Kars 

M. Hazer 

* 

Sözcü 
İstanbul 

Söz hakkım mahfuzdur 
B. Turan 

Eskişehir 
Muhalefet şerhim eklidir 

G. Uçagök 

Kâtip 
Ankara 

S. Kocabeyoğlu 

Niğde 
/. Gener 

Tunceli 
M. A. Demir 

içişleri Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
İçişleri Komisyonu 

Esas No. : 2/83 
Karar No. : 36 

23 . 8 . 1963 

Yüksek Başkanlığa 

İstanbul Milletvekili Hüsamettin Tiyanşan'm, 232 sayılı Kanunla değiştirilen 6085 sayılı Kara
yolları Trafik Kanununa bir madde eklenmesi hakkındaki kanun teklifi ilgili Bakanlık ve genel 
müdürlüklerin iştirakiyle komisyonumuzda görüşüldü : 

C. Senatosu Bayındırlık ve Ulaştırma Komisyonu, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federas
yonu tarafından işin gereğinin yapılmasını bir imtiyaz şeklinde mütalâa etmiş ise de komisyonu
muz, mevzuda imtiyazın unsurlarının mevcudolmadığı kanaatine vararak Millet Meclisi Genel Ku
rulunun 22 . 3 . 1963 ve 6, 13, 20 . 6 . 1963 tarihli 61, 91, 95 ve 99 ncu birleşimlerinde tasvip 
gören metni komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Muğla 

H. Menteşeoğlu 

İçel 
Söz hakkım mahfuz. 

C. T. Okyayuz 

Bu raporda Sözcü 
Tekirdağ 
S. Üren 

Konya 
S. Çumralı 

Kâtip 
Sivas ' 

Z. önder 

Maraş 
N. Evliya 

Tabiî Üye 
0. Koksal 

İmzada bulunamadı, 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 285 ) 
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MÎLLET MECLİSİNİN KABUL 

ETTİĞİ METİN 

232 sayılı Kanunla değiştirilen 6085 sayılı Ka
rayolları Trafik Kanununa bir madde ilâvesi 

hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 232 sayılı Kanunla değiştiri
len 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununa 
aşağıdaki ek madde eklenmiştir : 

EK MADDE — Trafik şube veya büroların
da işleri icabı, iş sahiplerince verilmesi, kulla
nılması llüzumlu basılı kâğıtlarla, plâkaların 
cins ve nevileri, İçişleri, Bayındırlık Bakanlı
ğınca tesbit edilir. 

Bu basılı kâğıtlar ile plâkalar Türkiye Şo
förler ve Otomobilciler Federasyonunca bastı
rılır ve mahiyetleri nazarı itibara alınmak sure
tiyle İçişleri, Bayındırlık Bakanlıklariyle Tür
kiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunca 
müştereken tesbit edilecek bedel mukabilinde 
il merkezlerinde veya kanuni kadrosu bulunan 
ilçelerde, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler 
Federasyonunca verilir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. * 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

İOİŞLEBİ KOMİSYONUNUN 
ETTİĞt METİN 

KABUL 

232 sayılı Kanunla değiştirilen 6085 sayılı Ka
rayolları Trafik Kanununa bir madde ilâvesi 

hakkında Kanım 

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

EK MADDE — Millet Meclisi metninin ek 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

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

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 285 ) 





Dönem : 1 i\f\ ı 
Toplantı: 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : JL%31 

Karadeniz Teknik Üniversitesi adiyle Trabzon'da bir üniversite ku
rulması hakkındaki 6594 sayılı Kanuna ek kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eği

tim ve Bütçe komisyonları raporları (M. Meclisi 1/515: 
C. Senatosu 1/286) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 378) 

Millet. Meclisi 
(remi Sekreterliği 5 . i) . ./.%.'..' 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı. : 6399 - 37912 

UUMHURÜYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 4 . 9 . 1963 tarihli 130 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabıu 
edilen, Karadeniz Teknik Üniversitesi adiyle Trabzon'da bir üniversite kurulması hakkındaki 
6594 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Fuad Sirmen 

Millet Meclisi Bas'kaııı 

Not : Bu tasarı 19 . 8 . 1962 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku 
ralan 4.9.1963 tarihli 130 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Saytsı : 378) 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

C. Senatosu 
Millî Eğitim Komisyonu 10 . 9 . 1963 

Esas No-1/286 
Karar No : 23 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 4 . 9 . 1963 tarihli 130 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilen, Karadeniz Teknik Üniversitesi adiyle Trabzon'da bir üniversite kurulması hakkın
daki 6594 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı, ilgili Hükümet temsilcilerinin de iştirakleri ile Ko
misyonumuzda görüşüldü. 

Tasarı gerekçesinde tafsilen izahı yapılan hususlar Komisyonumuzca da uygun görülerek, Mil-
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let Meclisi öenel Kurulunca kabul edilen metnin ve cetvelin aynen kabulüne, havalesi gereğince 
Bütçe Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulmasına karar verilmiştir. 

Başkan Sözcü 
îzmir Tekirdağ Ağrı Çanakkale 

C. OJcurer C. Tarlan V. Yardımcı H. Sartkaya 

Elâzığ îsparta Kayseri Trabzon 
E. Giray Söz hakkım mahfuz. H. Dikeçligü 7. Demirdağ 

S. Seren 

C. Senatosu (S. Sayısı : 291) 
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Bütçe Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/286 
Karar No. 145 

12.9.1963 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 4 . 9 . 1 9 6 3 tarihli 130 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilen, Karadeniz Teknik Üniversitesi adiyle Trabzon'da bir üniversite kurulması hakkın
daki 6594 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı, ilgili Bakanlıkların temsilcilerinin de iştirakleri ilıe 
komisyonumuzun 12 . 9 .1963 tarihli toplantısında görüşülerek müzakere edildi. 

Tasan gerekçesinde tafsilen izahı yapılan hususlar komisyonumuzca da uygun görülerek, Mil
let Meclisi Grenel Kunılunca kabul edilen metnin ve cetvelin aynen kabulüne, havalesi gereğin
ce Genel Kurulunun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulmasına karar ve
rilmiştir. 

Başkan 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

»Sf. Kurutluoğlu 

Bursa 
/. S.. Çağlayangil 

Sözcü 
Siirt 

L. Aykut 

Konya 
A. Onar 

Tabiî Üye 
H. Tunçkanat 

Kâtip 
Niğde 

K. Baykan 
Balıkesir 
K. Öztas 

Bitlis 
C. Geboloğlu 

Konya 
M. Dinekli 

İmzada bulunamadı 

Tabiî Üye 
IS. G-ürsoytrak 

îzmada bulunamadı 

Ordu 
Ş. Koksal 

İmzada bulunamadı 

C. Senatosu (S. Sayısı : 291) 
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MÎLLET MECLISÎNÎN KABUL ETTÎĞÎ METÎN 

Karadeniz Teknik Üniversitesi adiyle Trabzon'da bir üniversite kurulması hakkındaki 6594 sayılı 
Kanuna ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — Karadeniz Teknik Üniversitesi kuruluş kadroları, bağlı (1) sayılı cetvelde gös
terilmiştir. 

MADDE 2 Karadeniz Teknik Üniversitesinin ek görev tazminatı kadroları bağlı (2) sayılı 
cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 3. — Karadeniz Teknik Üniversitesinde ilâve vazife alan bu üniversite veya diğer 
üniversiteler öğretim üyesi ve yardımcılarının bu ilâve vazifelerinden dolayı alacaklan maaş veya 
ücretler Üniversiteler Kanununa göre verilen tazminata halel getirmez. 

MADDE 4. — Karadeniz Teknik Üniversitesinde öğretim üye ve yardımcılariyle araştırma 
personelinin ve idari memurlarla müstahdemlerin, bedeli mukabilinde, üniversite lojmanlarından 
istifadeleri ve üniversitece iaşeleri, Millî Eğitim ve Maliye Bakanlıklarınca müştereken hazırlana
cak bir yönetmelik gereğince temin edilir. 

MADDE 5. — Bütçeye konulacak ödenekten üniversiteye 5 milyon liraya kadar döner serma 
ye verilir. Her sene hâsıl olacak kâr, döner sermaye ve miktara baliğ oluncaya kadar bu serma
yeye ilâve edilir. Sermaye 5 milyon liraya ulaştıktan sonra kârlar genel bütçeye gelir kaydedilir. 
Döner sermayenin fakülte, enstitü ve kurumlar arasında dağıtılması veya birinden diğerine akta
rılması, üniversite yönetim kurulu kararı ile yapılır ve Maliye Bakanlığına bildirilir. Üniver
site bu sermayeyi kendi çalışma ve faaliyet sahası içine giren işletmelerin idaresinde ve bu işlet
melerle ilgili alet, makina, malzeme, hammadde, enerji ve saire ile bunlann nakli için lüzumlu 
canlı ve cansız nakil vasıtalarının mubayaasında kullanabilir. Döner sermayeden imal veya istih
sal olunan maddeler dışında her hangi bir madde ve malzeme, bedeli mukabilinde de olsa üniver
siteye devredilmez. Döner sermayenin hesap senesi malî senedir ve bu sermayenin muameleleri 
2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu ile 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu hü
kümlerine tabi değildir. 

Döner sermayenin hesaplan ve bu sermayeden yapılacak harcamalarla ilgili muameleler Ma
liye Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında müştereken hazırlanacak yönetmelik hüküm
leri dairesinde icra olunur. Döner sermayenin hesabı sene sonundan itibaren 4 ay zarfında evrakı 
müsbite ile birlikte Sayıştayın tetkikine sunulur ve bir nüshası Maliye Bakanlığına gönderilir. 

Kendilerine ek görev olarak döner sermayeden vazife verilen üniversitenin aylıklı veya üc
retli memurlan ile üniversite mensuplanna döner sermayeli işin gelirinden ödenmek üzere ayda 
30 liradan 300 liraya kadar ücret verilebilir. 

MADDE 6. — Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretiem yardımcılarından 4489 sayılı Kanun 
hükümlerine göre yabancı memleketlere gönderileceklere verilecek yolluklar, hakiki yol masraf-
lan ödenmek ve gündelikleri memleket içi gündeliklerinin üç mislini aşmamak üzere, bu üniversi
te tüzel kişilik kazanıncaya kadar Millî Eğitim Bakanlığınca, tüzel kişilik kazandıktan sonra Se
natoca tesbit edilir ve bu gibiler için 4489 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (b) fıkrasında yazılı 
(en az iki yıl çalışmış) olmak kaydı aranmaz. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 6594 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Tüzel kişilik kazanıncaya kadar; Karadeniz Teknik Üniversitesinin başında aylıklı profesör
lerden, Millî Eğitim Bakanının teklifi üzerine müşterek kararla tâyin edilen bir rektör; fakül-

O. Senatosu ( S. Sayısı : 291 ) 
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MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN KABUL 

RTTİĞÎ METİN 

Karadeniz Teknik Üniversitesi adiyle Trabzon'
da bir üniversite kurulması hakknıda-ki <'<59i 

sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edilen 
1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

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

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

MADDE 4. — Millet Meclisince kabul t dilen 
4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisince kabul edilen 
5 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisince kabul edilen 
6 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Millet Meclisince ka
bul edilen 1 nci geçici madde aynen kabul edil
miştir. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Karadeniz Teknik Üniversitesi adiyle Trabzon'da 
bir üniversite kurulması hakkındaki 6594 sayılı 

Kanuna ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edilen 
1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

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

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

MADDE 4. — Millet Meclisince kabul edilen 
4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisince kabul edilen 
5 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisince kabul edilen 
6 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Millet Meclisince 
kabul edilen 1 nci geçici madde aynen kabul 
edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 291) 
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'Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

telerin başında da aylıklı profesörlerden Millî Eğitim Bakanınca tâyin edilen birer dekan bulu
nur. 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Karadeniz Teknik Üniversitesi tüzel kişilik kazanıncaya kadar, genel 
sekreterle, zatişleri, yazı işleri ve kitaplık müdürleri, rektörün teklifi üzerine Millî Eğitim Baka
nının tasdiki ile, fakülte sekreterleri dekanlarının teklifi, rektörün tasvibi ve Millî Eğitim Bakanı
nın tasdiki ile tâyin edilirler. Diğer bütün memur ve hizmetliler üniversitede genel sekreterin, 
fakültelerde dekanların teklifi ile rektör tarafından tâyin olunurlar. 

Muhasebe müdür ve memurları Maliye Bakanlığınca tâyin olunurlar. 

GEÇtCÎ MADDE 3. — Karadeniz Teknik Üniversitesi tüzel kişilik kesbettikten sonra, dışarda 
meslek çalışmaları, eserleri ve yayımlariyle tanınmış kimseler de, fakülte profesörler kurulları
nın üçte iki çoklukla yapacakları teklif, Senatoca uygun görülmek ve üniversitelerarası kurulca 
onanmak şartiyle usulü veçhile profesör seçilebilirler. 

Bu maddenin uygulama süresi on yıldır. • 

GEÇtCÎ MADDE 4. — Karadeniz Teknik Üniversitesi tüzel kişilik kazanıncaya kadar geçici 
3 ncü madde gereğince yapılacak tâyinler, bütün fakültelerin öğretim üyeleri, bu üniversite rek
törünün başkanlığında, üniversitelerin ilgili fakültelerince seçilecek iki profesörden teşekkül edecek 
heyetin hazırlıyacağı rapor üzerine üçte iki çoklukla yapacakları seçim, üniversitelerarası kurul
ca onanmak şartiyle, Millî Eğitim Bakanının teklifi üzerine müşterek kararla yapılır. 

GEÇÎCÎ MADDE 5. — Karadeniz Teknik Üniversitesinde, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren ilk on yıl zarfında, 4936 sayılı ve bunun bâzı maddelerini tadil eden 115 sayılı Kanun
da doçentlik ve profesörlük için konulmuş olan müddetler, adayın liyakati ve çalışmalan nazarı 
itibara alınmak suretiyle, iki yıldan fazla olmamak üzere kısaltılabilir. 

GEÇÎCÎ MADDE 6. — Karadeniz Teknik Üniversitesinde bu kanun yürürlüğe girdikten sonra 
ilk on yıl zarfında, asistanlık ve doktora için 4936 ve bunun bâzı maddelerini tadil eden 115 
sayılı Üniversiteler Kanununa konulmuş olan müddetler uygulanmaz. 

GEÇÎCÎ MADDE 7. —- Bu kanunla alman kadrolardan 1965 malî yılı başına kadar kullanıl
mayacak olanlar, ilişik 3 sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 8. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

C. Senatosu i S. Sayısı : 291) 
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Bütçe Ko. 

GEÇÎCt MADDE 2. — Millet Meclisince ka
bul edilen 2 nci geçici madde aynen kabul edil
miştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 3. — Millet Meclisince ka
bul edilen 3 ncü geçici madde aynen kabul edil
miştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 4. — Millet Meclisince ka
bul edilen 4 ncü geçici madde aynen kabul edil
miştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 5. — Millet Meclisince ka
bul edilen 5 nci geçici madde aynen kabul edil
miştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 6. — Millet Meclisince ka
bul edilen 6 nci geçici madde aynen kabul edil
miştir. 

GÇÇÎCÎ MADDE 7. — Millet Meclisince ka
bul edilen 7 nci geçici madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisince kabul edilen 
7 nci madde aynen kabul edilmiştir. , 

MADDE 8. — Millet Meclisince kabul edilen 
8 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

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

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

GEÇÎCÎ MADDE 4. — Millet Meclisince 
kabul edilen 4 ncü geçici madde aynen kabul 
edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 5. — Millet Meclisince 
kabul edilen 5 nci geçici madde aynen kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Millet Meclisince 
kabul edilen 6 nci geçici madde aynen kabul 
edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 7. — Millet Meclisince 
kabul edilen 7 nci geçici madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisince kabul edilen 
7 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisince kabul edilen 
8 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

0. Senatosu (S. Sayın : 291) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metne bağlı cetveller) 

[1] SAYILI CETVEL 

1). Memuriyetin nevi Aded Aylık 

A) Rektörlük 

Genel Sekreter 
Zatişleri Müdürü 
Zatişleri Müdürlüğü Sicil 
Muhafızı 
Yazı İşleri Müdürü 
Yazı İşleri Memuru 
Dış Münasebetler Müdürü 
Kütüphane Müdürü 
Kütüphane Müdür Yar. 
Doktor 
Hemşire 
Memur 
İstatistikçi 
Levazım Şefi 

b) Saymanlık Müdürlüğü 

iSaym anlık Müdürü 
Saymanlık Müdür Yar. 
Saymanlık Şefi 
Veznedar 
Birinci Mümeyyiz 
İkinci Mümeyyiz 
Memur 

B) Temel Bilimler Fakültesi 

a) öğretim Üyesi 

1 Profesör 
:2 » 
3 » 
4 » 
5 » 
5 Doçent 
6 • » 
7 » 

b) Öğretim Yardımcısı 

Asistan 

4 
4 
5 
5 
2 

12 
10 

8 

15 
10 
10 
10 

1 1 250 
1 950 

600 
950 
400 

1 100 
1 100 

950 
950 
700 
600 
800 
700 

1 250 
800 
600 
500 
500 
450 
400 

000 
750 
500 
250 
100 
100 
950 
800 

800 
700 
600 
500 

D. 

6 
8 
8 
8 

10 

Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

e) Yabancı Diller Okulu 

7 
8 
9 

6 
9 
8 
8 

10 
11 

Okutman 
» 
» 

d) Memurlar 

Fakülte Sekreteri 
Büro Şefi 
Öğrenci İşleri Şefi 
Kütüphaneci 
Ayniyat ve Levazım. Memuru 
Memur 

3 
3 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

800 
700 
600 

960 
700 
700 
700 
500 
450 

C) İnşaat ve Mimarlık Fakültesi 

a) Öğretim Üyesi 

Profesör 
» 
» 
'» 
» 

Doçent 
» 
» 

h) Öğretim Yardımcısı 

Asistan 
» 
» 
» 

c) Memurlar 

Fakülte Sekreteri 
Büro Şefi 
öğrenci İşleri Şefi 
Kütüphaneci' 
Ayniyat v e L e v a z ı rı ı M e m uru 
Memur 

6 
f» 
8 
8 
4 

15 
15 
15 

16 
16 
16 
16 

1 
1 
1 
1 
1. 
1 

o 
1 
1 
1 
1 
1 

000 
750 
500 
250 
100 
100 
950 
800 

800 
700 
600 
500 

950 
700 
700 
700 
500 
400 

D) Makina ve elektrik Fakültesi 

a) Öğretim üyesi 
1 Profesör 
2 » 

4 2 000 
4 1 750 
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I). Memuriyetin nev'i 
— 9 — 

Aded Aylık | D. 

3 
4 
5 
5 
6 
7 

7 
8 
9 

10 

» 
» 
» 

Doçent 
» 
» 

Asistan 
» 
» 
» 

b) Öğretim yardımcısı 

c) Memurlar 

6 Fakülte Sekreteri 
8 Büro Şefi 
8 öğrenci işleri Şefi 
8 Kütüphaneci 

10 Ayniyat ve Levazım Memuru 
12 Memur 

E) Orman Fakültesi 

a) Öğretim üyesi 
1 Profesör 

6 
6 
4 
15 
10 
10 

16 
16 
16 
İ6 

1 500 
1 250 
1 100 
1 100 
950 
800 

800 
700 
600 
500 

950 
700 
700 
700 
500 
400 

2 000 

Memuriyetin nev'i 

2 Profesör 
3 » 
4 » 
5 » 
5 Doçent 
6 » 
7 » 

Aded 

3 
o o 
3 
2 
7 
7 
6 

Aylık 

1 750 
1 500 
1 250 
1 100 
1 100 

950 
800 

b) öğretim yardımcısı 

7 
8 
9 

10 

6 
8 
8 
8 

10 
12 

Asistan 
» 
•» 

c) Memurlar 

Fakülte Sekreteri 
Büro Şefi 
öğrenci İşleri Şefi 
Kütüphaneci 
Ayniyat ve Levazım Memuru 
Memur 

10 
10 
10 
10 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

800 
700 
600 
500 

950 
700 
700 
700 
500 
400 

[2] SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Karadeniz TehniU Üniversitesi 

Rektör 1 

Temel Bilimler Fakültesi 

400 

Dekan 1 
Lâboratuvar ve Şube Şefi 15 

İnşaat ve Mimari Fakültesi 

Dekan 1 
Lâboratuvar ve Şube Şefi 16 

210 
170 

210 
170 

Oörevin çeşidi Sayı Ücret 

Makina ve Elektrik Fakültesi 

Dekan 
Lâboratuvar ve 'Şube Şefi 

Orman Fakültesi 

Dekan 
Lâboratuvar ve 'Şube Şefi 

Yabancı Billeı Okulu 

Müdür 

1 
15 

1 
15 

210 
170 

210 
170 

170 
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[3] SAYILI CETVEL 

D. Memuriyetin nev'i 

A) Rektörlük 

Aded Aylık 

Dış münasebetler Müdürü 1 

Kütüphane Müdürü 1 

B) Temel Bilimler Fakültesi 

a) Öğretim üyesi 
Profesör 

Doçent 

b) Öğretim yardımcısı 

7 
8 
9 
10 

7 
8 
9 

Asistan 
» 
» 
» 

c) 

Okutman 
» 
» 

c) Yabancı Diller Okulu 

1 
2 
o o 
4 
5 
5 
6 
7 

7 
8 
9 
10 

Profesör 
» 
» 
» 
» 

Doçent 
» 
» 

Asistan 
» 
» 
» 

C) inşaat ve Mimarlık Fakültesi 

a) Öğretim üyesi 

4 
4 
4 
4 
2 
5 
5 
5 

b) Öğretim yardımcısı 

1 100 
1 100 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 
1 100 
950 
800 

800 
700 
600 
500 

800 
L 700 
L 600 

000 
750 
500 
250 
100 
100 
950 
800 

800 
700 
600 
500 

D. Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

D) Makina ve Elektrik Fakültesi 

a) Öğretim üyesi 

Profesör 
» 
» 
» 
» 

Doçent 
. » 

» 

b) Öğretim yardımcısı 

7 Asistan 
8 » 
9 » 

10 » 

E) Orman Fakültesi 

a) Öğretim üyesi 

Profesör 
» 
» 
» 
» 

Doçent 
» 
» 

b) Öğretim yardımcısı 

7 
8 
9 
10 

Asistan 
» 
» 
» 

E) Orman Fakültesi 

c) Memurlar 
6 Fakülte Sekreteri 
8 Büro Şıefi 
8 öğrenci işleri Şefi 
8 Kütüphaneci 

10 Ayniyat ve Levazım Memuru 
12 Memur 

2 
2 
9 
2 
2 
7 
4 
4 

8 
8 
8 
8 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1. 100 
1 100 
950 
800 

800 
700 
600 
500 

3 
3 
3 
3 
2 
7 
7 
6 

10 
10 
10 
10 

2 000 
1 750 
i 500 
1 250 
1 100 
1 100 
950 
800 

800 
700 
600 
500 

950 
700 
700 
700 
500 
400 

mmtm 
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