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1. — TUTANAK ÖZETt 

Birinci Oturum 
Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kfadirolariyle 

merkez kuruluş vıe görevleri haklkıındalkıi 2287 sa
yılı Kanunda değişiklik yapılmaisına dair olan 
4926 sayılı Kanuna ek Kamın, kaibul. edildi. 

Devlet Plânlaima Teşkilâtının kurulımaisı hak
kındaki 91 sayılı Kanuna ek Kanun, kaibul 
olundu. 

ıHaizineye yardı/m maiktsadiyle ve (bağış yoliyle 
gelmiş ıVe gıellecielk olan eşya ve kıymetlerin vergi
den ımuaıflen ithali balkkındaki Kanun ıkaibul olun
du. 

Birinci aturuıma ıson verildi. 

'Başkan Divan Kâtibi 
Kaplan Kadri Esin Numan 

Divan Kâtibi 
Er Ahmet 



B Î R Î N O Î O T U R U M 
Açılma saati : 16,00 

BAŞKAN — Gürsoytrak Suphi 
KÂTİPLER : Esin Numan, Özdağ" Muzaffer 

» 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

2. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Ulaştırma Bakanlığı Yüksek İstişare 
Kurulu teşkiline dair kanun tasarısı ve Güven
lik ve İktisat Komisyonları raporları (1/94) (1) 

BAŞKAN — Arkadaşlarım; Gündemin bi
rinci maddesini teşkil eden Ulaştırma Bakanlı
ğının «Yüksek istişare Kurulu» teşkiline dair 
kanun tasarısı üzerindeki görüşmeleri açıyorum. 
Kanun tasarısının tümü üzerinde ilk sözü Sa
yın Vekile veriyorum. 

Buyurunuz efendim. 
ULAŞTIRMA VEKlLl ULAY SITKI — 

Efendim; şimdiye kadar Ulaştırma Bakanlığın
da yaptığımız tetkiklerde bu vekâletin hiçbir 
politikası mevcudolmadığmı ve bütün teknik 
işlerin Vekilin ve Başvekilin veya umum mü
dürlerin şahsiyetine vabeste bulunduğu, bu se
beple de meselâ demiryollarında şurada burada 
lüks istasyonlar inşa edildiği veya denizyolla
rında şahsi arzulara göre gemiler satmalmdığı 
ve birçok hususların ilmî bir heyetçe etüdedilme-
den gelişigüzel hareket edildiği ve şahısların 
emirleri ile getirildiği ve bu yüzden birçok za
rarlara uğratıldığı tesbit edilmiştir. Bu bakım
dan Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde; Millî Sa
vunma Bakanlığının bünyesinde olduğu gibi 
Sayın Başvekilin enıirleri ile bünyesi içinde bu
lunan müesseselerin her biri, meselâ Devlet De
miryolları, Havayolları ve denizyolları gibi 
Ulaştırma Bakanlığının kollarını teşkil eden bü
tün müesseselerin işleri, bütün esasları Millî Sa
vunma Bakanlığında olduğu gibi Ulaştırma Ba
kanlığında da kurulması ve işlerin bu kurulca 

(1) 100, S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

incelenmesi ve bundan sonra da ulaştırma kol
larında hazırlanan bütün mevzuların memleke
tin ilmî otoritelerinden müteşekkil bu heyetler
ce incelenmesi, Ulaştırma Bakanlığı" ilmî istişa
re Kurulunca idare edilmesi istenilmektedir. 
Bütün müesseselerden, ulaştırma kademelerin
den gelecek bütün mevzuları memleket içinde 
bulunan, ulaştırma sahasında profesörler, deniz 
adamları, armatörler, ve ilim adamlarından mü
teşekkil heyet 25, 30, 50 kişilik olacak ve 3 - 4 
ayda bir toplanacaktır. Bakanlığa ait mevzu
ları inceliyecekler, bir karara vararak bakan
lığımıza vereceklerdir. 

Bu esaslar tesbit edilerek kanun lâyihası ha
zırlanmış ve huzurunuza sevk edilmiştir. 

Bu heyet Bakanlığımız için büyük bir mas
rafı mucibolmıy a çaktır. Çünkü heyetler daimî 
kadro halinde çalışmıyacaklardır. Bakanlıkça, 
tetkik edecekleri mevzular 2 - 3 ay evvel kendi
lerine verilecektir. Meselâ, Limanlar idaresi na
sıl olmalıdır? Tarzında kendilerine soru soru
lacak, kendileri bu sorunun karşılığını 2 - 3 ay 
müddetle tetkik ederek hazırlıyacaklar ve on
dan sonra Ankara'da toplanılacak, Vekâletin 
Araştırma ve Geliştirme kurulları ile fikir tea
tisinde bulunulacak, Bakanlık da en doğru, en 
faydalı kararı almak imkânını bulacaktır. Mak
sat budur. 

Araştırma kurulları daimî kadroya dâhildir. 
Kurulacak istişare kurulları ise, davet edildik
leri zaman geleceklerdir. Birkaç gün devam ede
cek, Bakanlığın tensibedeceği miktarda ücret 
ve harcırah verilecektir. Ve kararları verdikten 
üç gün sonra da yerlerine gideceklerdir. Buna 
ihtiyacımız çok ciddîdir. Çünkü bugün Bakan
lık çok müşkül bir durumda bulunuyor. Meselâ, 
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limanları ele alalım; limanların bir kısmı Nafıa I 
Vekâleti, bir kısmı Ulaştırma Bakanlığı, bir 
kısmı Devlet Demiryolları, bir kısmı Denizyol
ları'idaresi tarafından ayrı ayrı statülerle idare 
edilmektedir. Bunun için, meselâ Ulaştırma Ve
kili her hangi bir karar vererek bu limanlar ge
liştirilsin diyecek, olursa belki yanlış yola gidil
miş olabilir. Bu bakımdan memleket içinde hat- j 
tâ ecnebi mütehassıslarla bu limanların nasıl bir 
şekle bağlanması lâzımgeldiği hakkında ilmî 
esaslara müstenit bir karara varmak için böyle 
bir İstişare Kurulu toplamak. Gayemiz işte bu
dur arkadaşlar. Veya şöyle de ifade edebilrim; 
meselâ, Devlet Demiryollarının iktisadi ve ras
yonel bir şekilde nasıl çalışması lâzımgeldiğini 
etüdetmek için yine öyle mütehassıs bir heyeti 1 
toplamak ve ilme müstenit karara varmak ihti
yacından doğmuş ve hazırlanmıştır. Maruzatım | 
bundan ibarettir. i 

BAŞKAN — Kanunun tümü hakkında sual 
sormak istiyen var mı? 

SOYUYÜCE ŞEFİK — Kanunun iki Sözcü
sü var, biri Er Ahmet, birisi de ben. I 

İktisat Komisyonunun teklifine diğer komis
yonlar aynen iştirak etmektedir. Yalnız ben, bâ
zı maddelerde ufak tefek değişiklikler yapılma
sını arzu ediyorum. I 

BAŞKAN — Maddelere geçince farkları be
lirtirsiniz. I 

Tümü hakkında düşünceleri olan arkadaş
larımız lütfen işaret buyursunlar. 

Görüşmek istenmediğine göre maddelere ge
çilmesini oyunuza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul edilmiştir. I 

Ulaştırma Bakanlığı Yüksek İstişare Kurulu 
teşkiline dair Kanun 

MADDE 1. — Ulaştırma Bakanlığında, Ba
kanlığa bağlı bir Yüksek İstişare Kurulu ku
rulmuştur. 

ULAY SITKI — Muvafık. 
BAŞKAN — Birinci maddeyi oyunuza arz 

ediyorum. Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Yüksek İstişare Kurulunun 
görevleri şunlardır : I 

A) Ulaştırma sistemlerini memleketin sos
yal, ekonomik ve coğrafi bünyesine ve topye-
kûn savunma ihtiyaçlarına göre en mükemmel 
hale koymak maksadiyle yapılmış incelemeleri i 
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tartışarak bu husustaki tavsiyelerini Bakanlığa 
arz etmek, 

B) Bakanlığın çeşitli işletmelerinde kendi 
ihtisaslarına göre faaliyette bulunan Araştırma 
ve Geliştirme kurullarının hazırlıyacakları plân 
ve etüdleri inceleyip mütalâa vermek, 

C) İşletmeler arasında koordinasyon ve 
ahenk tesisi maksadiyle gereken tedbirleri tav
siye etmek, 

D) Bakanlık kuruluş ve görevlerine ait ka
nunlarda yazılı görevlerle ilgili olmak üzere in
tikal ettirilecek teklifleri tetkik ve mütalâa 
ederek neticelerini ve gerekli tavsiyeleri Bakan
lığa arz etmek, 

E) Tetkikine Bakanlıkça lüzum görülen 
sair işler hakkında mütalâa beyan etmek. 

SOYUYÜCE ŞEFİK — Efendim; İstişare 
kurulları devamlı olarak çalışacak 'kurul de
ğildir. Paşanın da (buyurdukları gibi ısenede ni
hayet 'bir iki gün çalışacaklardır. Onun için' 
bu kurul işleri yapamaz. Bu Ibakımdan bu 'fık
ranın değiştirilmesi lâzımdır. Onun için İkti
sat 'K'omi'syfonunun teklifinin reye konmasını 
rica edeceğim. 

BAŞKAN — Paşam -bir diyeceğiniz var mil 
ULAY SITKI — 'Muvafık, güzel. 
BAŞKAN — Teklifi kabul ediyorsunuz öy

le mi. 
ULAY SITKI — Evet. Dalha uygun. 
'BAŞKAN — Bizde İlktisat Komisyonunun 

2 nci ma'dde'sini o'kuduk. Bu maddecinin fıkra 
fıkra görüşükne'si mu'vafık mı? (Muvafık ses
leri) Şu halde fıkra fıkra görüşeceğiz. 

'MADDE 2. — Yüksek İstişare Kurulunun 
görevleri şunlardır : 

A)' Ulaştırma sistemlerini memleketin sos
yal, ekonomik ve coğrafi (bünyesine ve top-
yekûn savunma ihtiyaçlarına göre en mükem
mel hale koymak maksadiyle1 yapılmış ince
lemeleri tartışarak <bu «husustaki tavsiyelerini 
Bakanlığa arz' etmek. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Kabul erden
ler... Kalbul edilmiştir. 

SOYUYÜGE ŞEFİK — Önce tasarının 2 nci 
maddesinin (B) fıkrasını okuyorum : 

B) Ulaştırma Bakanlığının çeşitli işlet
melerinde 'kendi ihtisaslarına göre kurula
cak Araştırma ve Geliştirme kurullarının ha-
zırlıklıyacakları plân ve etüdleri inceleyip. 
mütalâa vermek, 



B : 23 13.1 
ERSÜ VEHBÎ — Redaksiyon bakımın

dan, ifade "bakımından İktisat Komisyonunun 
değiştirişi daha geliştirilmişti. 

SOYUYÜCE ŞEFİK — İktisat Komisyonu
nun değiştirişini okuyayım. 

B)' Bakanlığın çeşitli işletmelerinde ken
di ihtisaslarına 'göre faaliyette (bulunan Araş
tırma Geliştirme kurullarının hazırlıyaeakları 
plân ve etüdleri inceleyip mütalâa vermek. 

BAŞKAN — Uygun mu Paşam? 
ULAŞTIRMA fBAKANI ULAY SITKI — 

Uygun; 
BAŞKAN — (B) fıkrasını oylarınıza arz 

ediyorum.. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

(O Fıkrası) 
C) İşletmeler arasında koordinasyon ve 

ahenk tesisi maksadiyle ıgereken 'tedbirleri tav
siye etmek. 

BAŞKAN — Söz istiye, yok. Oyunuza arz 
ediyorum. Ka'bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

D) Bakanlık ıkuruluş ve görevlerine ait 
kanunlarda yazılı görevlerle ilgili olmak üze
re intikal ettirilecek teklifleri tetkik ve müta
lâa ederek neticelerini ve gerekli tavsiyeleri 
Bakanlığa arz1 etmek. 

BAŞKAN •— Oyunuza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

E) Tetkikma Bakanlıkça lüzum görülen 
sair işler hakkında mütalâa beyan etmek. 

BAŞKAN — İktisat Komisyonunun değişti-
şini oylarınıza arz ediyoruta... Kaibul edenler... 
Etmiyenler.. Kaibul edilmiştir. 

Maddenin tümünü kaibul edenler... Ka'bul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Yüksek İstişare Kurulu; 
Ulaştırma Bakanının veya Müsteşarının baş
kanlığında, Devlet Plânlama Dairesinden da
vet olunacak asgari bir üye ile resmî ve (hu
susi sektöre mensup iktisadi, malî, meslekî, 
ilmî, idari ve bukuki sabalarda yetkili ilim ve 
iş adamları ile basın mensupları arasından 
Ulştırma Bakanı tarafından seçilecek âzami 
(30) üyeden teşekkül eder. 

BAŞKAN — Söz istiyen? 
SOYUYÜCE ŞEFİK — Efndim, biz Dev

let Plânlama Dairelinden (bir üyenin katılma
sını arzu ettik, maddeyi ona <ğöre değiştirdik. 
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ULAŞTIRMA (BAKANI ULAY SITKI — 

Efendim, (biz Ibu kanun tasarısını hazırladığı
mız zaman, Devlet Plânlama Dairesi yoktu. 

BAŞKAN — Ersü Vehbi. 
ERSÜ VEHBÎ — (Basın mensuplarından da 

üye 'seçilsin ama, tahdit edilsin. (Basın da 
gelsin,sesleri)! 

BAŞKAN - - Esin Numan. 
ESİN NUMAN — Arkadaşlar; bu bir Yük-

ek İstişare Kuruludur. Ve (bu kurul Ulaştırma 
Bakanlığına bağlıdır. Böyle bir kurul içinde 
basın mensuplarının işi nedir hir türlü anla
yamadım. Eğer maksadımız her sahada lüzum
lu lüzumsuz basın mennsuplarma tâviz ver-
mekse jve onların gönlünü hoş etmekse bu 
mevzuda son derece ileri gidildiğine ve maksa
dın hiraz dışına çıkıldığına kaaniim. Basın men
supları çalışmalara davet edilelbilir. Bunu an
larım. Fakat 'böyle hir 'kurul içinde ne işleri 
var anlamıyorum. Bunların buradan çıkarılma
sı uygun olacaktır. Bu hususta Sayın Vekili
mizin izahat vermesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Vekil. 
ULAŞTIRMA BAKANI ULAY ÎSITKI — 

Basın mensubu deyince, 'burada öyle Ibasm 
mensupları olabilir ki, Ibu mevzularda ihtisas 
sahibi ola'bilir. Maksadımız hunlardan da is
tifadedir. Meselâ eskiden iböyle biri vardı, 
Allah rahmet eylesin, "Âbidin Daver. Bu çalış
malarda istenilen tesiri yapabilir. 

KAPLAN KADRİ — tlsftişare Kurulu bün
yesine Devlet Plânlama Dairesinden de bir üye
nin alınması istenmektedir. Devlet Plânlama Dai
resi büyük çaplta genel plârilaıma işlerini yapacak
tır. Burada hususi sektöre, DeVlet sektörüne üye 
verecek olursa, Yülkstek İstişare Kuruluna üye ve
rirse, Devlet Plânlama Dairesinin çalışmaları aza
lır. Burası; şüphesiz muhtelif çalışmaları feoond'i-
ne eidecekifcir. Falkalt ben, şalhlsaın 'bu gibi yerlere 
üye yenmesine maıhalifilm, ıburaidaiki kimselerin 
dağltılmamasını teklif ediyorum. 

B;asm (mensuplarına gelince; arikadaşlarıımızla 
hem fikirim. 

ULAY SITKI — Devlet Plânlama Dairesin
den, İktisat Komisyonu'nun hazırladığı gilbii bir 
iki kimse bulunacaktır. Bullunimasını fayda'h bul
maktayım. Devlet Plânlama Dairesi devamlı ola
rak çalışacaktır, İstişare Kurulu ise iki, üç ayda 
bir toplanacaktır. Buradan bizim çalışmalarımızı 

— 5 — 
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talkiböder vıe bilâlhara Bakanlığın plânlarının ta
hakkuku içtin orada jbukınması ıbiziiım için faydalı 
olur, «bize yardıırncı olur. 

(BAŞKAN — Eröü Velhjbi, 
ERSÜ VEHBÎ — Efendim, illmî 'kifayetti olan 

basın mensubundan iısftifadle edileceğine kaaniiz. 
Ancak bir kayıt kommalk istenmezse, bu fıkrayı 
şöyle düzeltelim. «... iş adamları» ndan sonra ıblas-
lıyan «ile basın tmenlsupları» kellimelerinıi çıkara
lım. Madde (böyle çıksın. 

BAŞKAN — Söz iıstiyen yok. Şiımdi iki şekil 
var. iktisat Kamiıayonunun kaıbul ettiği şekil, bir 
de basın mensuplarının çıkartması şekli. Son tek
lif adillen, balsın mensuplarının çıkianliması sure
tiyle ımaddieyii ,reyllerimize ara ediyorum. , 

MADDE 3. — Yüksek istişare Kurulu; Ulaş
tırma Balkanının veya Müsteşarının Başkanlığın
da, Dovlelt Plânlama Dairesinden dayet olunacak 
asgari bir üye ile reisimi ve hususi .sektöre mensup 
iktisadi, malî, miasiekî, ilmî, idari ve hukuki sa
balarda yetkili ilim ve iş adamları arasımdan [Tlaş
tırma Bakanı •tıarafınldan seçiüecefc fıziaımi (30) 
üyeden teş'eikkül eder. 

BAŞKAN — Maddeyi okunan şekliyle reyle
rinize arz ediyorum... Kalbul edenler... Eltımiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

ıDördüıneıü ımaddeye geçiyoruz. 

MADDE 4. — Yüksek istişare Kurulu senede 
v. 

en az bir defa olmak üzere Ulaştırma Bakanının 
lüzum gördüğü zamanlarda topilanır. 

Kurulun müziakere usulleri ve çalışma tarzı 
bir yönetim elik ile tesbilt olunur. 

BAŞKAN — Soyuyüce. 
ıSOYUYÜCE ŞEFÎK — Senede bir defa top

lanır, olıması ve icabeltitiği zaman Vekile toplama 
salâhiyeti vıerilfmesıi uygun olacaktır. Bu bizilrn 
komisyonumuzun, yani iktisat Komisyonu teklifi
dir. 

BAŞKAN — Buyurunun. 
ESÎN NUMAN — Otuz kişilik bir heyet had 

dizıaltıında kalajbalrk bir heyettir arkadaşlar. Böyle 
bir heyetin senede iki defa toplanlması Devlette, 
takdir buyurursun uz ki, bir hayli külfet yükler. 
Bu sdbeple iktisat Komisyonunun tik tündeyim. 
Bir defa toplanması her bakımdan faydalı ve ta
sarruf 1 u olacaktır. 

Şunu da arz etmek ist erim; Çalışma B'akan li
giyle ilgili bir Çalışıma MeölMniın toplanma«ı için 
Bakanlık Müsteşariyle bugün telefonla konuştum. 
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Ve bir çalınma meclisi tophyalıım dedim. 50 - 60 
bin lira masrafı yardır dedi, meclis de yirmi kişi
den 'ibarettir. 

O itibarla, komisyon tekllifinin kabulünü uy
gun bulurum. 

KÜÇÜK SAMİ — Tasarıda da belirtildiği 
gibi bu kurul senede bir defa toplanacaktır, Ba
kanlık lüzum görürse ikinci defa toplanacaktır. 
iki defa dedik mi birisi belki lüzumsuz olacaktır, 
bu batkımdan meıtıie koymaya lüzum yoktur, lü
zum görülürse Bakanlık ikinci defa toplar. Bir 
defa toplanır, ikinci defa topilanıma mecburiyetini 
kanuna koyimıyalıım. 

UDAY SITKI — Her hangi bir husus çıktığı 
zaman Bakanlığa kurulu dalvete salâhiyet veril
miş bulunduğuna göre bir defa olaralk kanuna 
konması muvafıktı r. 

BAŞKAN — iktisat KdmiSyonunun 4 neü 
maddesini reylerinize arz ediyorum. Kaıbul eden
ler... KJabul edilmiişitJir. 

•MADDE 5. — Yüksek İstişare Kurulunun 
•sekreterliğini Bakanlık Başımüşaviri ifa eder. 

BAŞKAN — Madde haikkında görüşmek Mi
yarı var mı?.. Yok. Maddeyi kabul edenler... Ka
bul edil mistir. 

<MADDE 6. — Yüksek istişare Kuruluna üye 
olarak iştirak edeceklere, her toplantı için ye mik
tarı Blakanhkça teSbiıt edilecek bir huzur hakkı 
verilir. 

Ankara dışından gelecek üyelerin harcırahı 
6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre 
ödenir. 

Tahakkuk edecek huzur hakları ve harcırah, 
her şene bu maksatla Ula^tımroa Bakanlığı bütçe
sine konulacak tahsisattan karşılanır. 

BAŞKAN — Güvenltik Komisyonunun görüş-
[ Jeri farklıdır, iktisat Komisyonu iştirak etmekte

dir. Hükümet teklifinde «Tediye olunur» diyor, 
(füverdik KJorniisyoımnıunkinde ise «karşılanıl'» 
denmektedir. Bakanlığın fikri nedir?... 

ULAY SITKI — Muvafık. 
BAŞKAN — Değiştirgeyi kabul ediyorlar. 
Oüvenlik Komisyonunun kabul ettiği maddeyi 

oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
edilmiştir. 

I MADDE 7. — Bu kanun y aynım tarihinde yü-
I rürlüğe girer. 
I B'AŞKAN — Kabul edenler... Elımiyenler... 
I Ka/bul edilmiştir. 

— 6 — 
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tutmak. Kolluk ve hizmet işlerini tanzim etmek
le meşgul bulunmaktadır. 

B. M. M. memurları teşkilâtı hakkındaki 5509 
sayılı Kanun Hususi Kalem Müdürlüğü Bşk. lı
ğa Kanunlar ve Tutanak Müdürlüğü ile Zat ve 
Kâğıt işleri Müdürlüğünü Genel Sekreterliğe di
ğerlerini İdareci Üyeler Kuruluna bağladığı hal
de Millî Birlik Komitesi içtüzüğü bunların hep
sini Sekreterliğe bağlamıştır. Bu suretle Tüzük 
hükümleri kanun hükümleri ile mübayenet ha
lindedir. 

işte bu mübayeneti gidermek ve fiilen çalışan 
idare Âmirini kadroya ithal etmek maksadiyle 
kanun teklifi hazırlanmıştır. 

BAŞKAN — Tümü hakkında konuşmak is-
tiyen?.... 

Buyurun Vehbi Bey. 
ERSÜ VEHBİ — Bunu arkadaşlarım bir 

boşluğu ortadan kaldırmak için getiriyorlar. 
Teklife şimdi muttali oluyoruz ve şimdi burada 
tetkik edebiliyoruz. Bir gün evvelinden teklif
ler dolapların gözüne konursa daha hazırlıklı 
oluruz. Onun için bu teklifin yarın gündemde 
görüşülmesini teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz isti-
yen yok. 

Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum 
Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 8. — Bu kanunun hükümlerim Ma

liye ve Ulaştırma Bakanları yürütür. 
BAŞKAN —Kaibul edenler... Eltim iyeni er... 

Kabu'l edilmiştir. 
Tasarının tümünü oyunuzla sunııyıoruım. Ka

bul edenler... Kaibul edilmiş ve talsarı kanurikş-
nıışjtır. 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi memurları 
teşkilâtı hakkındaki 5509 sayılı Kanunun- 1 ve 2 
•nci maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi. 

BAŞKAN — Yeni bir mevzua geçiyoruz. Bu
yurun Sözcü. 

ÖZDAĞ MUZAFFEE — Muhterem arkada§-
larım. Türkiye Büyük Millet Meclisi memurla
rı teşkilâtı hakkındaki 5509 sayılı Kanunda yap
mak istediğimiz değişikliğe ait teklifi okuyaca
ğım. 

SOYUYÜCE ŞEFlK — Efendim, mademki, 
böyle bir teklif önümüze gelmiştir. Komitenin 
bünyesine ait bir teklif daha vardı, onu da bu 
arada mütalâa edelim. 

ESİN NUMAN — Efendim, bu Teşkilât Ka
nunundaki bir değişikliktir. Şefik Beyin bahset
tiği teklif ise Millî Birlik Komitesinin içtüzüğü
nün tadiline aittir. Bu kanunda görüşülmesine 
imkân yoktur. 

ÖZDAĞ MUZAFFER — Gerekçeyi okuyo
rum. 

Millî Birlik Komitesi içtüzüğünün 5 nci mad
desinde (Sekreterlik, üç sekreterlikten kurul
muştur. Dağıtılan Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin idare Amirliği ve Umumi Kâtiplik görev
leri bu kurul tarafından yapılır.) denilmekte
dir 

içtüzüğün 127 nci maddesinde idare Âmir
lerinin görevleri 7 madde halinde sayılmakta
dır. Bu maddelerde sayılan görevleri Millî Bir
lik Komitesi üyelerinin üzerlerine almış olduk
ları mühim vazifelerinin fazlalığı dolayısiyle 
sekreter olarak yapmak mecburiyetinde olduk
ları idari işleri görmelerine maddeten imkân ol
madığı üç aylık tecrübe devresinde müşahade 
edilmiştir. Bu maksatla yardımcı olarak bir ida
re Âmiri vazifelendirilmiştir. 

idare Âmiri içtüzükte sayılan Komite yapı
ları ile' salonların döşemeleri ve içindeki eşyala
rın korunmasına bakmak bunların düzenlerini 

MADDE 1. -— Türkiye Büyük Millet Mecli
si memurları teşkilâtı hakkındaki 5509 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Madde 1. — Türkiye Millî Birlik Komitesi 
Teşkilâtı aşağıda gösterildiği şekilde kurulmuş
tur. 

Sekreterliğe bağlı : 
Hususi Kalem Müdürlüğü, idare Amirliği, 

Kanunlar Müdürlüğü, Tutanak Müdürlüğü, Zat 
ve Kâğıt işleri Müdürlüğü, Basımevi Müdürlü
ğü, Daire Müdürlüğü, Saymanlık Müdürlüğü, 
Meclis Doktorluğu, PTT Müdürlüğü, Millî Sa
raylar Müdürlüğü, 

Komisyonlarına bağlı; Bütçe Kalemi Müdür
lüğü ve Kitaplık Müdürlüğü. 

Bunlardan her birinin işi ve bu işin nasıl gö
rüleceği Başkanlık Divanınca tesbit edilir. 

KUYTAK FİKRET — Evvelki birinci madde
yi de şimdi okuyalım bu suretle aradaki farkı 
anlamış oluruz. 
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ESİN NUMAN — Bu maalesef yanımda de

ğildir. Bu, bu işin bir sivil idare âmirine veril
mesi teklifidir. 

Evvelce tdare Amirliklerini mebuslar yap
makta idi. Altıyüz küsur mebus vardı. Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde, bunlardan üç mebusa 
İdare Amirliği verilmekte idi. Bu idare Âmir
leri kolluk hizmetlerini görür, ziyaretçileri kabul 
eder, binanın mefruşatını hazırlatır, temizlik 
hizmetlerini yaptırırlardı. Bu kadar hizmetleri 
üç sayın arkadaşımızın görmesi mümkün değil
dir. Zira işleri kesiftir, onlar ağır yüklerin al
tında ezilmektedirler. Bu sebeple Millî Birlik Ko
mitesine mensubolmıyan bir memur arkadaşa 
bu işleri yaptırmak lüzumu doğmaktadır. Ziya
retçiler geliyor, işleri bittikten sonra da binayı 
terketmedikleri maalesef görülüyor. Bunların 
içinde şüpheli şahıslar da bulunabilir. Bu sebep
le Meclis işlerinin düzenlenmesi maksadı ile bu 
işin bir sivil zata verilmesi düşünülmektedir. 
Sami Küçük, Türkeş arkadaşlarımız teklif olarak 
bunu getirmişlerdir. Meclis Teşkilât Kanunu ya
nımızda yoktur, emrederseniz gider getirir, hu
zurunuzda okurum. 

BAŞKAN — Küçük Sami. 
KÜÇÜK SAMI — Efendim, Mülga Büyük 

Millet Meclisinde idare Âmirleri mebus olurdu. 
Şimdi de Millî Birlik Komitesi üyelerinden ol
ması lâzım. Ancak, bu vazifenin lâyıkı veçhile 
yapılmasına Sekreterlikteki arkadaşlarımızın iş
len imkân vermiyor. Gerekçede de izah edildiği 
gibi, mevzular çeşitli, kontrol istiyen işler var. 
Müdürlükleri bir idare altında toplamak zarure
ti hissedilmiştir. 

KARAN MUZAFFER — Bir daire müdürü 
bir de hususi kalem müdürü var. Bu kadarına 
gitmiyelim. Birisine yetki vermekle bu iş halle
dilir, bu mümkündür. Şahsi kanaatime göre, bu 
fuzulidir. 

ÖZDAĞ MUZAFFER — Efendim, yeni bir 
memur almıyoruz. Zaten mevcut, işi hukuki bir 
duruma getirmek istiyoruz. Hamdi Turan ismin
de bir arkadaşımız halen çalışıyor. 

ESİN NUMAN — Sekreterlikte üç muhte
rem arkadaşımız var. Erkanlı, O'Kaıı ve Acu-
ner. Erkanlı mahmul bir halde çalışıyor. O'Kan 
arkadaşımız da emeklilerin işlerine bakıyor. Şu 
hale göre bu işi Acun er arkadaşımız pekâlâ ya
pabilir. Yeni birisinin tavzifine lüzum yoktur. 
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I SOLMAZER İRFAN — Nııman Beyin bu tek

lifini doğru görmüyorum. Ekrem Acuner arka
daşımızın böyle bir vazife ile tavzifini istiyeme-

I yiz. Mademki, arkadaşlarımızın lüzumuna inan
dıkları bir tekliftir kabul edelim. 

TAŞAR DÜNDAR — Ben de aynı şeyleri söy-
liyecektim. Arkadaşlarımızın hepsinin vazifeleri 
vardır. 4 aydan beri vazifelerinin başındadırlar. 

I Ellerinden- bu kadar geliyor. Eğer maksat takviye1 

ise takviye cihetini düşünüyorsanız, diyeceğini 
i yok. 
| ESÎN NUMAN —• Sözümü geri alıyorum, tek

lifimi geri alıyorum. 
KÜÇÜK SAMI — Solmazer'e iştirak, ederim. 

Senet mukabili alman birtakım malzeme vardır. 
Bunlar zimımetlidir, senet mukabili teslim edil
miş ve edilecektir. Bu kanunu kabul etmekle 
teslim edilmiş olanlar için hukukilik tanımış 
oluyoruz. Esin sözünü geri almıştır. Geziyorsak 
hepimiz boş geziyor, çalışıyorsak hepimiz çalışı
yoruz. 

i BAŞKAN — Ekrem Bey, söz istiyor mıı-
! sunuz? 
| ACUNER EKREM — Hayır efendim. 
i ATAKLI MUCİP — Hususi Kalem Müdür

lüğü bu çatı altında var mı? Ayraca daire mü
dürlüğü diye bir şey var1, bu müdür sivil midir 

| ve ne ücret alıyor! izahat rica edeceğim. 
BAŞKAN — Burada şimdi sekreterlikten Sa

yın Albay Aeuner vardır. Bu arkadaşımızın ce
vaplandırması daha uygun olur. 

! KAPLAN KADRİ —< Arkadaşlarımız bu tek
lifi getirmişleri, bendeniz de zaruretine inanıyo-

I runı. Yalnız, sayın sekreter arkadaşımızın fi-
! kirlerini dinlemek istiyorum, niye söz almıyor-
! 1ar?; Aydınlatsınlar ki, oyumuzu kullanalım. 

ACUNER EKREM — Yapılmış olan bu tek
liften ben haberjdar değilim. Böyle bir teklife 
arkadaşlarımız neden lüzum görmüş bunu bilme
diğim için söz almadım, almak da istemedim. 
Heyeti Umumiyede halledilsin istedim. Yalnız 
Idar*e Amirliği komite üyeliği dışında' bir vazi
fedir, arkadaşlarımız haber vermiş olsalar idi 
görüşmemle faydalı olabilirdim. 

Mucip Ataklı arkadaşımızın Hususi Kalem 
müdürü var mıdır diyor. 

Evet Eski Başkanlık Divanına bağlı bir 
I hususi kalem müdürlüğü yeteri kadar da me-
I murfu vardı. Bugün hususi kalem müdürlüğü 
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aynen çalışıyor. Fakat müdür diye bir zat yok
tur, sekreter olarak çalışan üç kadından iba
rettir. İdare Amirliğini de biz deruhte ettik. 
Sami Beyin buyurdukları şekilde zimmeti üze
rine alacak bir memur tefrik edilmiş değildir. 

Kanunlar Müdürlüğü vardır; Müdürü Fehmi 
Bey isminde bir zattır. Kanun tasarılarını ha
vale eder, Başkanlığa gönderilmesini sağlar. 

Ayrıca Tutanak Müdürlüğü, Matbaa Müdür
lüğü, Zat ve Kâğıt İşleri Müdürlüğü vardır, 
bunların hepsi işlerini tedvir etmektedirler. Yal
nız, Remzi Bey diye bir arkadaşımız var, bir de 
Daire Müdürü Haldun' Bey varldır. Bunlar hâlen 
çalışmaktadırlar. Bir de Millî Saraylar Müdür
lüğü vardır, o da İstanbul'dadır. (Bu arkadaş
ların maaşları ne kadar, sesleri) Remzi Bey 125 
lira asli maaş almaktadır,. Haldun Bey ise, 70 
lira asli maaş almaktadır, Yüzbaşılıktan emekli
dir. (Karşılıklı konuşmalar) 

BAŞKAN — Lütfen söz alın da konuşun. 
ÖZDAĞ MUZAFFER — Arkadaşlar, kanun 

j^eni birşey getirmiyor. Teklif yapılmış, kendile
rine verilmemiş ama sekreterliğe haber verilmiş. 
Ben sadece verilen teklifi getirmiş; bulunuyorum. 

AiCUNER EKREM — Efendim, benim habe
rim yok. Sami Bey kime haber vermiş, bilmi
yorum. 

ATAKLI MUCİP — Efendim, bu kanun ta
sarısında şekli bir noksanlık olabilir. Onun için 
rica edelim tekrar incelensin, yarın görüşelim. 

KÜÇÜK SAMİ — Bu fiilen mevcuttur. Şe
kilde bir noksanlık varsa düzeltelim. Yeni' şekli 
imzaya hazırım. Kanun alâkalı şubece hazırlan
mıştır. Kanunun tümü kabul edilmiştir. Nasıl 
tensibedersıeniz. 

BAŞKAN — Bunu iade edebiliriz. Arkadaş
ları tatmin edecek şekil verebiliriz. 

ATAKLI MUCİP — İdare Âmirine 1 750 lira 
maaş konmuş. 

ÖZDAĞ MUZAFFER — Komitedeki arka
daşlarımız fikirlerini söylerler elbette. Benim 
söyliyeceğim birşey yok. Yüksek Komite karar 
versin. -A 

BAŞKAN — Solmazer İrfan, 
SOLMAZER İRFAN — Burada 1 750 lira 

maag var, arkadaşlar; 
BAŞKAN — Şimdi birinci madde üzerin

deyiz. 
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SOLMAZER İRFAN — Vazifeyi fiilen ya

pan bir arkadaşın durumu hukukilik kazanacak, 
bundan niye kaçtık? Akıl erdiremedim. 

İkinci madde üzerinde söz hakkım mahfuz
dur. 

BAŞKAN — Buyurun, Dündar Bey. 
TAŞAR DÜNDAR — Burada itiraz edilecek 

komisyona gidecek bir husus göremiyorum. Ama 
şekil meselesinden bahsediliyor, ki buna ben de 
iştirak ederim; mühimdir, hakikaten teklifin kim
den geldiği bile malûm değildir. 

BAŞKAN — Acuner. 
ACUNER EKREM — Benim böyle bir teklif

ten haberim yoktur. Arkadaşlarımız hazırlamış
lar. Müsaade edilsin, biz de tetkik edelim, on
dan sonra Heyeti Umumiyeye gelsin. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere teklifi vardır. 
Kabul edenler... Kabul edilmiştir. Şimdi Mucip 
ve Acuner Beylerin yarınki gündemde getirilmesi 
hususunda; teklifleri vardır. 

SOLMAZER İRFAN — Söz riea ediyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 
SOLMAZER İRFAN — Birinci maddenin 

tetkiki için Komisyona iade ediyorsanız bu olur. 
Yoksa tümü olmaz çünkü tümü kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Teklif tekrar tetkik için komis
yona verilmiştir. 

3. — Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryol
ları İşletmesi kuruluşu hakkındaki 6186 sayılı 
Kanuna bir madde eklenmesine dair kanun ta
sarısı ve Güvenlik Komisyonu raporu (1/88) (1) 

BAŞKAN — Karavelioğlu. 
KARAVELİOĞLü KÂMİL — Tababetin, 

doktorluğun sosyalleştirilmesi mevzuu ile alâkalı 
görüldüğünden görüşülmesi geri bırakılmış olan 
Ulaştırma Bakanlığının, hastane ve eczane 
açması için yetki veren kanım tasarısının gün
deme alınmasını teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Arkadaşımızın teklifini oyunuza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü hakkında, buyurun Sıtkı 
Ulay. 

ULAY SITKI — Efendim, bu teklif geçen 
defa tababetin sosyalleştirilmesi ile ilgilidir diye 

(1) 86 sıra Say ıh bmmayazı 15 nci Birle
şim tutanağının sonuna eklidir. 
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iade edilmişti. Hastane ve eczane açılması, 
tababetin sosyalleştirilmesi ile ilgisi olmadığın
dan teklifi itelkrar huzurunuza getirmiş bulun
maktayım. Kanunu arz ve izah etmekten mak
sadım şudur. 

1953 senesinde eczacı ve eczaneler hakkında
ki 6197 sayılı Kanun (Sağlık Bakanlığına ait 
kanun) yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Dev
let Demiryollarının işletmekte bulunduğu hasta
neler, eczajneler her nerede olursa oLsun, ka
nunsuz duruma düştü. 

Buna rağmen biziim haisitanelıerimiızdie eezanele-
Hİimliz mefvcultltıı, işletoeleriinıizde çalışan isçileri
mize yarldım ediyordu, ilâç ve sair hususlarda. 
Yedi yıldan beri bu böylece devam edip giltimişltir. 
Sağlık Bakanlığından sıorldük. Bizle verdiMeri ce
vapta, sizin kuruluş kanununuzda, sağlık tesisleri 
kuracağınıza dair bir madde yoktur, denmiş. Böy
lece biz 6197 sayılı Kanunun dışında kaldık. Bize 
hususi eczanelerden bahsedildi. Ama, esasen bi
zim hastanelerimizde fiilen eczanelerimiz vaı i ı . 

iş başına geçtikten sonra tekrar yazdık. Sağ
lık Bakanlığı verdiği cevapta, Devlet Demiryol
larının bu kabîl tesisler (kurulmasına müsaade 
edilmesine kanunen imkân olmadığı, kanunda 
sarih hükme ihtiyaç bulunduğu ileri sürüldü. 
îşçi Sigortaları Kurumu Teşkilât Kanununda 
vardır. Bunu örnek alarak kanun tasarısını ha
zırladık. Hastanelerimizdeki eczanelerimiz bu 
teşkilât kanunu kabul edildikten sonra kanunlu 
hale ifrağ edilmiş olacaktır. Mesele bundan iba
rettir. 

BAŞKAN — Kanunun tümü hakkında ko
nuşmak istiyen var mı?.. 

Buyurun, Kadri Bey. 
KAPLAN KADRİ — Geçen günkü kanunun 

gerekçesinde bu işin de sarih olarak zikredilme
sinde fayda mülâhaza ediyor ve bunu teklif edi
yorum. 

ULAY SITKI ULAŞTIRMA VEKİLİ — Me
sele benim arz ettiğim gibidir. Bununla kanu
ni duruma girmiş olacaktır. 
, BAŞKAN — Buyurun. 

KAPLAN KADRİ — Bu fiili durumun ge
rekçede de ifade edilmesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Şu halde gerekçenin yeni baş
tan ele alınması lâzım gelmektedir. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Zapta geçti. 
Kabule mâni değildir bu husus. 
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BAŞKAN — Maddelere geçilmesini oyunuza 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

6186 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir
yolları İşletmesi Kuruluş Kanununa bir madde 

eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 22 . 7 . 1953 tarihli ve 6186 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolla
rı İşletmesi Kuruluş Kanununa aşağıdaki mad
de eklenmiştir : 

EK MADDE — TC DD İdaresi, teşkilâtında 
çalıştırdığı personel ile ailesi efradının sağlığını 
korumak maksadiyle lüzum gördüğü yerlerde 
hastane, sanatoryum, prevantoryum, revir, poli-
kinlik ve eczaneler gibi sıhhi müesseseler açıp 
işletebilir. 

BAŞKAN — Muhteva itibariyle hiçbir fark 
yoktur. Güvenlik Komisyonun teklifi daha zi
yade türkçedir. Paşam ne buyuruyorsunuz? 

ULAY SITKI — Muvafık. 

BAŞKAN —. Güvenlik Komisyonunun birin
ci maddesini oyunuza arz ediyorum. Kabul eden
ler... 

KARAN MUZAFFER — Bir noktayı rica 
edeceğim, başka bir ciheti rica edeceğim. 

Bu mevzuda Sağlık Bakanlığı ile görüşülmüş 
müdür? 

ULAY SITKI _ Evet. Kanun tasarısı 
Sağlık Bakanlığınca hazırlanıp verildi. İşçi 
Sigortaları Kurumu Kanununun aynıdır. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında başka 
söz istiyen? Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. t\. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Teşekkür ederiz, memleket için hayırlı ol
sun. 
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3. — SORULAR 

A — SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Esin Numan'ın, Eskişehir Devlet De

miryolları İşçileri Yapı Kooperatifine kredi 
açılması hakkındaki sözlü sorusu ve Ulaştırma 
Bakanı Ulay Sıtkının sözlü cevabı 

BAŞKAN — Efendim, şimdi arkadaşımız 
Numan Esin tarafından verilmiş olan bir sual 
takriri vardır. Ulaştırma Bakanına tevcih edil
miştir. Okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 

özü : DDY İşçileri hakkında, 
Ulaştırma Bakanından sual. 

1. Eskişehir DDY işçileri için Yapı Koo
peratifine kredi açılması hakkında Bakan ken
dilerine söz vermiştir. 

2, Bu sözün ne zaman yerine getirileceği
nin Bakan tarafından cevaplandırılmasını arz 
ederim. 

Numan Esin 
BAŞKAN — Buyurun Ulaştırma Bakanı. 
ULAŞTIRMA BAKANI ULAY SITKI — 

Efendim, Devlet Demiryolları Umum Müdür
lüğünün 70 bine yakın personeli vardır. Bu
nun 40 bine yakını işçidir. Gerek Sivas'ta, ge
rekse Eskişehir'de işçilere mesken yapımı ko
nusu ele alınmıştır. Eskişehir'de yapılanları 
gördüm. Aşağı yukarı 72 tane eve 3 ay evvel 
başlanmış, temelleri atılmıştır. Duvarları yük
selmiştir. Ancak, işçilere tahsis edilen kredi 
kullanılmış ve bitmiştir. İşlerinin durmaması 
için kredilerinin artırılmasını düşündük. An
kara'ya dönünce ilgililerle müzakere ettik, na
sıl halledebileceğimizi görüştük. Devlet De-

i . — Esin Numan'ın, Gecekondu dâvasının 
halli için Komite Üyesi bir arkadaşa yetki veril
mesine dair önergesi. 

BAŞKAN — Numan Beyin teklifi vardır; 
gecekondu dâvasının halli için bir arkadaşımı
za yetki verilmesini arzu ediyorlar, bu teklifi 
okuyoruz. 

miryollarının iflâs durumuna yaklaşmasına 
rağmen bu işçilerin mesken kredilerinin 15 bin 
liraya çıkarılması mevzuunda bir fedakârlık 
ve hazırlık yaptık. Ve kanun tasarısını da ha
zırladık. Ve bizim Millî Birlik Komitesi alâ
kalı encümenlerine bu tasarıyı vermiş bulunu
yoruz. Buradan çıkmasına intizar ediyoruz. 
Bu kredilere 7 500 lira daha ilâve edeceğiz. 

ESİN NUMAN — Verilmiş olan bir söze gö
re, şahıs başına verilmesi evvelce kararlaştırı
lan 7 500 liranın 15 000 liraya çıkarılmasıdır. 
Teşekkür ederiz, sağ olunuz. 

2. — Esin Numan'ın, Devlet teşkilatındaki 
lüks arabaların satılması ile ilgili hazırlıkların 
ne durumda olduğu hakkındaki sözlü sorusuna 
bu kanun için görevli bulunan Koksal Osman'ın 
sözlü cevabı 

Yüksek Başkanlığa 
«Devlet teşkilatındaki lüks arabaların sa

tılması ile ilgili hazırlıkların ne durumda ol
duğu, bu iş ile vazifeli Sayın Osman Koksal 
tarafından cevaplandırılmasını arz ederim.» 

Numan Esin 
BAŞKAN — Buyurunuz Osman Bey. 
KOKSAL OSMAN — Bu husustaki hazır

lıklara girişmiş bulunuyoruz. Sayın Türkeş 100 
araba daha satacağız dedi. Fakat bunun arka
sından satılmıyacağma dair karar verdirmiş. 
Bu kararı geç işitmiş bulunuyorum. Dün de 
İncesulu'ya gittim. Maliye Bakanlığında ilgili 
biri ile temas eden İncesulu arkadaşımızın da 
fikirlerini katmak suretiyle tamamı ile hazır ol
muş durumdadır, yakında getireceğiz. 

Yüksek Başkanlığa 
Gecekondu dâvasının halli için bir arkadaşa 

yetki verilmesini arz ederim. 
Esin Numan 

..TUNÇKANAT HAYDAR — Müsaade buyu
rursanız bu husustaki çalışmaları arz edeyim. 
İmar ve İskân Komisyonunun bu yolda çalış
maları vardır ve son safhadadır. Ucuz ve sıh-

4. — ÖNERGELER 

— 11 — 



B : 23 M. ] 
hi mesken inşasını kuvvetle halledebilmek için 
ilerlemiş etüdlerimiz mevcuttur, yakında îskân 
Kanunu da geliyor. Bmlâik Kredi Bankasından 
ve diğer bankalardan alınacak kredi 've Hükü
met bütçesinden ayrılacak tahsisat ile önümüz
deki sene sıhhi meskenleri seri halinde inşa et
mek ve bu husustaki gayretlerimizi daha da ar
tırmak suretiyle mesken dâvasını halledeceği
mizi tahmin ediyoruz. Muhtelif memleketlerde 
evvelce ucuz inşaat ile yapılmış olan evlerin 
sıhhi durumu ve dayanıklı olup olmadıkları da 
/afcüdedilme'kttiekiir. Nihayet ısılhthi ve dayanıklı 
ev imal edebilmek için bu yola tevessül edile
cektir. 

ESİN NUMAN — Sayın Albayım Tunçka-
nat'ııı verdiği bilgiye teşekkür ederim. Bu me
selenin imar ve iskân Bakanlığınca ele alınma
sı, ayrıca imar ve iskân Komisyonunda yapılan 
hazırlıkları ve çalışmaları öğrenmiş olduk. Ben 
bîr arkadaşımızın bu mevzu ile alâkadar olma
sını istemiştim. Mevcut kanuna -göre bu mese
leyi nasıl tanzim edebiliriz? Biliyorsunuz, İs
tanbul'da, Ankara'da, Bursa'da, izmir'de ve 
diğer büyük şehirlerimizde bu gecekondu mese
lesi son derece vahim bir şekilde devam edip 
gidiyor. Bu gecekondular Hazine arsalarına, 
sahipli arsalara kurulmuş. Bunları mülk sahi
bi edebilecek miyiz? Nasıl tanzim edeceğiz? 
Bunun üzerinde dikkatle durulması lâzımdır. 
Komisyon dışından bir arkadaşımızın tavzifi 
doğru bulmadığına göre, arkadaşımızın dedi
ği gibi bu işin, tercihan Bayındırlık Komisyo
nunda bulunan bir arkadaşa verilmesini ben de 
yerinde görüyorum. Kanun ile meşgul olmala
rını, temenni ediyorum. 

İstatistiklerden anlaşıldığına göre, halen 
Türkiye'de 400 bine yakın gecekondu vardır. 
Zaten hem nüfusun artışının hem de köylerden 
şehirlere doğru olan akın bunların sayısını her 
yıl bir nispet dâhilinde artırmaktadır. Her ye
re, Hazine arsasına, evkaf arsasına, eşhas arsa
sına mütemadiyen gecekondular yapılıyor. Bun
ların çoğuna tapu vermek imkânı yoktur. Bu
nun yegâne hal varesi, bunların yanma sıhhi 
meskenleri inşa edip, gel arkadaş otur buraya 
deyip onları da yıkmaktır. Bu gecekonduların 
bir çoğu köy evlerine nazaran sıhhidir. Bâzı
larının ve pek çoğunun suyu, elektriği, kanali
zasyonu yoktur. Bu kısımlar umumi şehri ve 

L0 X«0 0 : 1 
| civarlarını sıhhat bakımından tehdidediyor. Bu 

iş belediyelerin salâhiyeti dâhilinde olan bir 
I iştir. Bu mevzu üzerinde bir arkadaşımız va-
I zifelendirilebilir. Bu gecekondular her gün ço-
I ğalmaktadır ve bu da biliyorsunuz, büyük bir 
I tehlikedir. 

I BAŞKAN —• Buyurunuz. 
TAŞAR DÜNDAR — Hakikaten gecekondu 

I evleri meselesi mühimdir. Sıhhat meselesi ba-
I kımından, sosyal ahlâk bakımından hakikaten 
I ehemmiyetlidir. 
I Gecekondu evleri 1970 e kadar belki iki mis-
I li olacaktır. Tek odaya girmiş on sekiz yaşm-
I daki kızı, ve o yaştaki bir oğlu ile beraber ya-
I tan ana babanın halini nazara alırsanız bunun 
I birçok ahlâki mahzurlarının olabileceğini ka-
I bul etmemek mümkün değildir. Bu bakımdan 
I dâvayı bu yönlerden ele alınmak, sosyal bakım-
I lardan ele alma ve bâzı imkânlar yaratmaik 
I lâzımdır. Arz ettiğim gibi bu gecekonduların 
I kısmı âzami sosyal bakımdan ahlâkı bozacak 
I şekillerdedir. Bu yönden Numan Beyin teklif-
I leri çok yerindedir. Bir arkadaşımızın bunıın-
I la yakından ilgilenmesi, yukarda da ifade et-
I tiğim gibi sosyal emniyet bakımından zaruridir. 

I KÜÇÜK SAMİ — Mevzuumuz inşaat ile il-
I gili olduğu için arz edeceğim. Millî Savunma 
I Bakanlığı ile ilgilidir. Subay evlerinin Aralık 
I ayında hazır olacağı söylenmişti, iki ıgün evvel 
I inşaat mahalline gittim, gördüm durumu. Te-
I melleri kazılmış sekiz on tane kırmızı gömlekli 
I insanlar oralarda dolaşıyordu. Bunun hakkın-
I da da bir malûmat edinmek mümkün müdür. 

I BAŞKAN — özdağ Muzaffer. 

I ÖZDAĞ MUZAFFER — Ben daha önce, su-
I bay evleri mevzuundaki faaliyeti ve sosyal me-
I selelerle ilgisini bildiğim Dündar Taşar arka-
I daşımızm tavzif edilmesini Yüksek Heyete tek-
I lif edîyorum. Zannediyorum, arkadaşımız imar 
I ve İskân K'omisyonundandır. (iktisat Komisyo-
I mında sesleri) 

I TUNÇKANAT HAYDAR — Arkadaşlar, 
I eğer komisyonlarda bir değişiklik yapılması 
I düşünülüyorsa, o başka. Komisyonların işine 
I başka arkadaşların karıştırılması doğru olmaz. 
I Bugüne kadar itimadınıza ma;zhar olduk. Bu işi 
I de bize bırakınız, inşaallah yüzümüzün akı ile 
I uhdesinden geliriz. 

12 — 



B : 23 13.10 
ESÎN NUMAN — Sayın Albayım Tunçka-

nat'm müspet beyanlarından dolayı huzurunuz
da kendisine çok teşekkür ederim. Fikirlerine 
memnuniyetle iştirak ediyorum. Tekrar teşek
kürler ederim. 

1960 0 : 1 
BAŞKAN — Arkadaşlar, ben de karşılıklı 

olarak gösterilen anlayışa teşekkür ederim. 
Yarın saat 14 de toplanılmak üzere Birleşime 
son veriyorum. 

Kapanma saati : 17,15 

—— 

% 





S. S AYISI : 100 
Ulaştırma Bakanlığı Yüksek İstişare Kurulu teşkiline dair kanun 
tasarısı ve Güvenlik ve iktisat komisyonları raporları ( 1 /94 ) 

23 Eylül 1960 

t 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Bakanlar Kurulunca Millî Birlik Komitesine arzı 19 .9 .1960 tarihinde kararlaştırılan «Ulaş
tırma Bakanlığı Yüksek istişare Kurulu teşkiline dair kanun tasarısı» gerekçesiyle birlikte ilişik 
olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. Devlet Başkanı ve Başbakan 
Org. 

Cemal Gürsel 

GEREKÇE 

Ulaştırma Bakanlığının görevleri ve kuruluşu hakkındaki 4770 sayılı Kanun, Bakanlık merkez 
teşkilâtı arasında bilimsel bir kurula yer vermemiştir. Halbuki memleket ölçüsünde ve Milletler
arası alanda geniş dalları olan ulaştırma hizmetinin, durmadan gelişen teknik ve bilimsel verilerin 
ışığı altında yürütülmesi zaruridir. 

Bu sebeple, bilimsel sahadaki ilerlemeleri adım adım ve zamanında takibederek ulaştırma işle
rini ve sistemlerini memleketin sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara göre mükemmelleştirmek için Ba
kanlık bünyesinde bir Yüksek İstişare Kurulu kurulması lüzumlu görülmektedir. 

Ulaştırma sahasında teknik ve bilimsel fikirler yalnız Devlet sektöründen gelmiyeceği cihetle, 
kurulacak Yüksek İstişare Kuruluna bu alanda yetkili ilim ve iş adamları ile matbuat mensupla
rının da katılmalarında fayda mülâhaza olunmaktadır. Bu suretle, profesörlerin ve ulaştırma saha
sında pratik tecrübe sahibi şahısların modern ve objektif fikirlerinden faydalanılması imkân dâ
hiline girecektir. 4»^#v* *--*•• 

Ulaştırma Bakanlığının çalışmalarında son derece lüzumlu ve faydalı olacağında şüphe bulun-
mıyan Yüksek İstişare Kurulunun kurulması için ekli kanun tasarısı hazırlanmış bulunmaktadır. 

Tasarının 1 nci maddesinde, Ulaştırma Bakanlığında Bakanlığa bağlı bir Yüksek İstişare Ku
rulu teşkil olunduğu belirtilmiş ve 2 nci maddede bu kurulun vazifeleri gösterilmiştir. 

3 ncü madde Yüksek İstişare Kurulunun nasıl teşekkül edeceği ve âzami kaç üyeden ibaret bu
lunacağı hakkındadır. * V * * *** A''' 

Kurulun toplanma zamanları 4 ncü maddede gösterilmiş, müzakere usulleri ve çalışma tarzının 
da bir yönetmelik ile tesbit olunacağı belirtilmiştir. 

Tasarının 5 nci maddesi, kurulun sekreterliğini Bakanlık Başmüşavirinin ifa edeceğine dairdir. 
6 nci maddede, kurul üyelerine her celse için Bakanlıkça tesbit edilecek miktarda huzur hakkı 

ve ayrıca Ankara dışından gelen üyelere harcırah verileceği ve bu giderlerin Ulaştırma Bakanlığı 
bütçesine konulacak tahsisattan ödeneceği hükme bağlanmıştır. 

Tasarının 7 ve 8 nci maddelerinde kanunun yürürlük tarihi ile yürütülmesine memur bakan
lıklar tasrih olunmuştur. 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 -1276/2281 
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Güvenlik Komisyonu raporu 

T. C. 
Millî Birlik Komitesi 
Güvenlik Komisyonu 

Esas No : 1/94 
Karar No : 48 

$.10.1960 

Yüksek Başkanlığa 

Ulaştırma Bakanlığı Yüksek İstişare Kurulu teşkiline dair olan kanun tasansı, ilgili bakanlık 
temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda görüşüldü. 

Memleketin, ekonomik, sosyal, coğrafi ve stratejik bünyesine en uygun ulaştırma sistemini te
sis ve işletmeler arasındaki çalışmaları, ahenkli bir şekilde koordine etmek maksadiyle, hazırlanmış 
olan tasarı, komisyonumuzca da uygun mütalâa edilmiştir. 

Ancak, metne vuzuh vermek için, 2, 3 ve 6 ncı maddeler redaksiyona tabi tutulmuş, 1, 4, 5, 7 ve 
8 nci maddeler ise tasarıda olduğu gibi aynen bırakılmış ve tasarı yapılan bu değişiklikle kabul 
edilmiştir. ^ >"„ 

Havalesi gereğince İktisat Komisyonuna tevdi buyuruimak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
<&:' lM*itr> « H * W * " ~ - ' 

Güvenlik Komisyonu 
Başkanı 

Özdilek Fahri 

Üye 
Ataklı Mucip 

Başkanvekili 
Yurdakuler Muzaffer 

Üye 
Kabibay Orhan 

Üye Üye 
Köseoğlu Münir Madanoğlu 

* Sözcü 
Er Ahmet 

• Ü y e 
Kaplan Kadri 

Cemal 

Kâtip 
Akkoyunlu Fazıl 

Üye 
Karaman Suphi 

Üye 
JJlay Sıtkı 

( S. Sayısı : 100 ) 



iktisat Komisyonu raporu 

T, C. r 13. 10 . 1960 
Millî Birlik Komitesi 
İktisat Komisyonu 

No: 1/94 • ' . . ' . 
K.No:71 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Başbakanlığın 23 . 9 . 1960 tarih ve 71-1276/2281 sayılı yazılarına ekli olarak Millî Birlik Komi
tesine sunulan ve Güvenlik Komisyonunda bâzı değişikliklerle kabul edilip komisyonumuza sevk olu
nan Ulaştırma Bakanlığı Yüksek istişare Kurulu teşkiline dair olan kanun tasarısı komisyonumuzca 
incelenmiş ve 2, 3 ve 4 ncü maddelerinde küçük bâzı değişiklikler yapılarak diğer maddeleri aynen 
kabul olunmuştur. 

Tasarının Güvenlik Komisyonunca değiştirilmiş şeklinde 2 ne i madde Yüksek İstişare Kurulunun 
vazifelerini tadadetinektedir. Maddenin (A) fıkrası istişare Kuruluna «Ulaştırma sistemlerini mem
leketin sosyal, ekonomik ve coğrafi bünyesine ve topyekûn savunma ihtiyaçlarına göre en mükemmel 
hale koymak maksadiyle gerekli incelemeleri yaparak bu husustaki tavsiyelerini Bakanlığa arz etmek» 
vazifesini yüklemektedir ki, bir istişare kurulunun gerek bünyesi ve gerekse çalışma tarzı bakımın
dan incelemeye vakit ve imkân bulunmıyacağı nazara alınarak «yapılmış incelemeleri tartışarak bu 
husustaki tavsiyelerini Bakanlığa arz etmek şeklinde* fıkranın sonundaki ifade tâdil edilmiştir. 

Tasarının 3 ncü maddesine Devlet Plânlama Dairesinden en az bir kişinin de istişare Kuruluna 
davet edilmesini sağlıyacak bir ibare ilâve olunmuştur. 

Tasarının 4 ncü maddesi istişare Kurulunun yılda en az iki defa Mart ve Ekim aylarında ve bu
nun dışında lüzumu halinde vekil tarafından tâyin edilen zamanlarda toplantıya davet edileceğini 
bükme bağlamaktadır. Komisyonumuz bu maddede vekili bağlıyan Mart ve Ekim aylarını kaldır
mış ve yıllık asgari toplanma adedini de ikiden bire indirmiştir. 

Bu tadilâtları muhtevi şekilde yeniden kaleme alman komisyonumuz değiştirişi eklidir. 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

İktisat Komisyonu Başkanı Sözcü Üye Üye 
Kuytak Fikret Soyuyüce §efik Aksoyoğlu Refet Baykal Rifat 

Üye Üye Üye Üye 
Ersü Vehbi Karavelioğlu Kâmil Koksal Osman Özkaya M. Şükran 

Üye 
; .- "• '.' ' ". Tasar Dündar 

( S. Sayısı : 100 );' 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Ulaştırma Bakanlığı Yüksek 
îstişare Kurulu teşkiline dair 

kanun tasarısı 
MADDE 1. — Ulaştırma Ba-

, kanlığında, Bakanlığa bağlı bir 
Yüksek İstişare Kurulu kurul
muştur. 

MADDE 2, — Yüksek İstişa
re kurulunun görevleri şunlar
dır : 

A)1 Ulaştırma sistemlerini 
memleketin sosyal, ekonomik ve 
coğrafi bünyesine, malî ve sivil 
savunma ihtiyaçlarına göre mü
kemmelleştirmek maksadiyle ge
rekli incelemeleri yaparak bu 
husustaki tavsiyelerini Bakanlı
ğa arz etmek, 

B)i Ulaştırma Bakanlığının 
çeşitli işletmelerinde kendi ih
tisaslarına göre kurulacak Araş
tırma ve Geliştirme Kurulları
nın 'hazırlayacakları plân ve 
etüdleri inceleyip mütalâa ver
mek, 

C) İşletmeler arasında ko
ordinasyon ve ahenk tesisi mak
sadiyle gereken tedbirleri tav
siye etmek, 

D)' 4770 sayılı Kanunda ya
zılı Bakanlık görevleriyle ilgili 
olmak üzere intikal ettirilecek 
teklifleri tetkik ve mütalâa ede
rek neticelerini ve gerekli tav
siyeleri Bakanlığa arz etmek, 

E): Tetkikin a Bakanca lü
zum görülen sair işler hakkında 
mütalâa beyan etmek. 

MADDE 3. — Yüksek İstişa
re Kurulu; Ulaştırma Bakanı
nın veya müsteşarının başkan
lığında, resmi ve hususi sek
töre mensup iktisadi, malî, 
meslekî, ilmî, idari ve hukuki 

— 4 — 
GÜVENLİK KOMİSYONUNUN 

DE&İŞTIİRİŞI 

Ulaştırma Bakanlığı Yüksek 
istişare Kurulu teşkiline dair 

Kanun 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Yüksek İstişa
re Kurulunun görevleri şunlar
dır .: 

A)i Ulaştırma sistemlerini 
memleketin sosyal, ekonomik ve 
coğrafi bünyesine ve topyekûn 
savunma ihtiyaçlarına göre en 
mükemmel hale koymak maksa
diyle gerekli incelemeleri yapa
rak bu husustaki tavsiyelerini 
Bakanlığa arz etmek, 

'B)i Bakanlığın çeşitli işlet
melerinde kendi ihtisaslarına gö
re faaliyette bulunan araştırma 
ve geliştirme kurullarının hazır
layacakları plân ve etüdleri ince
leyip mütalâa vermek, 

0)1 İşletmeler arasında ko
ordinasyon ve a'hcnk tesisi mak
sadiyle gereken tedbirleri tavsi
ye etmek, 

D)l Bakanlık kuruluş ve gö
revlerine ait kanunlarda yazılı 
görevlerle ilgili olmak üzere in
tikal ettirilecek teklifleri tetkik 
ve mütalâa ederek neticelerini 
ve gerekli tavsiyeleri Bakanlığa 
arz etmek, 

E)1- Tetkikine Bakanlıkça lü
zum görülen sair işler hakkında 
mütalâa beyan etmek. 

MADDE 3. — Yüksek İstişa
re Kurulu; Ulaştırma Bakanı
nın veya Müsteşarının başkanlı
ğında, resmî ve 'hususi sektöre 
mensup iktisadi, malî meslekî, 
ilmî, idari ve hukuki sahalarda 

i İKTİSAT KOMİSYONUNUN 
! DEĞlŞ'TİRlŞİ 

Ulaştırma Bakanlığı Yüksek 
îstişare Kurulu teşkiline dair 

Kanun 

j MADDE 1. — Tasarının 1 nci 
j maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Yüksek İstişare 
Kurulunun görevleri şunlardır : 

A); Ulaştırma sistemlerini 
memleketin sosyal, ekonomik ve 
coğrafi bünyesine ve topyekûn 
savunma ihtiyaçlarına göre en 
mükemmel hale koymak maksa
diyle yapılmış "incelemeleri tar
tışarak bu husustaki tavsiyeleri
ni Bakanlığa arz etmek, 

B)' Bakanlığın çeşitli işlet
melerinde kendi ihtisaslarına 
göre faaliyette bulunan araştır
ma ve geliştirme kurullarının 
(hazırlayacakları plân ve etüdle
ri inceleyip mütalâa vermek, 

C) İşletmeler arasında ko
ordinasyon ve ahenk tesisi mak
sadiyle gereken tedbirleri tav
siye etmek, 

D) Bakanlık kuruluş ve gö
revlerine ait kanunlarda yazılı 
görevlerle ilgili olmak üzere in
tikal ettirilecek teklifleri tetkik 
•ve mütalâa ederek neticelerini 
ve gerekli tavsiyeleri Bakanlığa 
arz etmek, 

E)l Tetkikına Bakanlıkça lü
zum görülen sair işler hakkında 
mütalâa beyan etmek. 

MADDE 3. — Yüksek İstişa
re Kurulu; Ulaştırma Baka
rımın veya Müsteşarının başkan
lığında, Devlet Plânlama Dai
resinden davet olunacak asgari 
bir üye ile resmî ve hususi sek-

( S. Sayısı : 100 ) 



HJÜ. 

sahalarda yetkili ilim ve iş 
aidaımllıarı ile maitlbuat anensııp-
ları arasından Ulaştırma Balkanı 
.tarafından sekilecek âzami 30 
üyeden teşekkül eder. 

MADDE 4. — Yüksek İstişa
re Kurulu, Mart ve Ekim ayla
rında oiknalk üzene senede en az 
'M defa ve ibunıtn dışında Baka
mın lüzum gördüğü zamanlarda 
(toplanır. 

Kurulun müzakere usulleri ve 
•çalışma tarzı bir yönetmelik ile 
fteöbiıt olunur. 

•MADDE 5. — Yüksek İstişa
re Kurulunun seikreiter'liğinli Ba
kanlık BaŞmüşaviri ifa etler. 

MADDE 6. — Yüksek İst ka
re Kumluna üye olarak iştirak 
edeceklere, her toplanitı için ve 
ımikltarı Bakanlılkea teslbüt edile
cek bir huzur hakiki verilir. 

Anlkara dışından gelecek üye
lerin harcırahı 6245 sayılı Har
cırah Kanunu hükümle nine gö
re ödenir. 

Tahakkuk edecek huzur hak
ları ve harcırah, her sene bu 
maksatla Ulaştırma Bakanlığı 
ıbüitçesine konulacak tahsisattan 
Hediye olunur. 

MADDE 7. — Bu kanun ya
yımı tarlihinlde yürürlüğe girer. 

MADDE 8. — Bu kanunun 
hükümlerini Maliye ve Haştır-
ıma Bakanları yürütür. 

19 . 9 . 1960 

Devlet Başkanı ve Başbakan ve 
Dışişleri iB. V. 

C. Gürsel 

DevıM Bakanı 
H. Mumcuoğlu 

Güvenlik Ko. 

y'eitlkili ilim ve iş adamları ile 
ibaısın - ̂ mensupları arasından 
Ulaştırma Balkanı tarafından se
çilecek âzami 30 üyeden teşek
kül eder. 

MADDE 4. — Tasarmm 4 
noü maddesi aynen kaıbufl. edil-
ımiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 
nci ma'ddesli aynen kabul edil-
ımiştir. 

MADDE 6. — Yüksek İstişa
re Kuruluna üye olarak iştirak 
edeceklere, her toplanitı için ve 
ımıiiktarı Bakanlılkea tesıbit edile
cek bir huzur hakkı verilir. 

Ankara dıişmdan gelecek üye
lerin harcırahı 6245 sayılı IIar*-
cırah Kanunu hükümlerine gö
re ödenir. 

Taihakkuk edecek huzur hak
ları ve harcırah, her sene bu 
ıma'ktsatla Ulaştırma Bakanlığı 
bütçesine konulacaik tahsisatitan 
karşılanır. 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci 
ımaddesi aynen kaibul edilmiştir. 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci 
maddesi aynen kaibul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 100 ) 

İktisat Ko. 

töre mensup iktisadi, malî, mes
lekî, ilmî, idari ve hukuki saha-
İarda yetkili ilim ve iş adamları 
liile basın mensupları arasından 
Ulaştırma Balkanı tarafından se-
çülecek âzami (30) üyeden teşek-
(kül eder. 

MADDE 4. — Yüksek İstişa
re Kurulu senede en az bir defa 
olmak üzere Ulaştııima Bakanı
nın lüzuım gördüğü zamanlarda 
(toplanır. 

Kurulun müzakere usulleri ve 
çalışma tarzı bir yönetmelik ile 
tes/bilt olunur'. 

MADDE 5. — Tasarının 5 
nci ımaddesi aynen kaibul edil
miştir. 

MADDE 6. — (lüvonlik Ko
misyonu değiştdrişinin 6 nci 
maddesi aynen ka'buıl edilmiştir. 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci 
ımaddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci 
ımaddesi aynen kaibul edilmiştir. 



Bu. 

Dev&elt Balkanı ve 
Baıs. - Yay. ve Tui'z. B. V. 

Y. Zeytinoğlu 
Adaleit ©'akanı 

.4. Artus 
Millî Savunma Bakanı 

*\ Özdüek 
İçişleri Bakanı 
M. t. K'izîloğlu 
Dışişleri Balkanı 

Maliye Bakan ı 
E. Alican 

(Millî Eğ'iltiiını Balkanı 
B. T ünce l 

Bayındırlık Bakanı 
M. Gökdoğan 

Ticaret Bakanı 
M. Baydur 

8a. ve 'So. Y. Bakanı 
B. Öner 

Giiım. ve Tekel Bakanı 
F. Aşkın 

Tanını. Bakanı 
O. Tosun 

Ulaştırma Bakanı 
S. 'iJlay 

Çalışıma 'Bakanı 
B. Beşerler" 

Sanayi Bakanı 
S. Koccıtopçu 

Ba. - Ya. ve Tura. Bakamı 

İmar •vte Islkân ıBakaaıı 
F. Yavuz 


