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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Aksoyoğlu Befet, Millî Birlik Komitesince 
Temsilciler Meclisine seçilecek üyelerin Kurucu 
Meclis teşekkül ettikten sonra da seçilebileceği
ne ve bu hususta her hangi bir tefsire lüzum ol
madığı konusunda ilim heyetiyle yaptığı temas 
ve incelemelerin neticesini açıkladı. 

Emir ve seyis erleri hakkındaki kanun tasa
rısının ikinci görüşülmesi yapıldı ve kanun ka
bul olundu. 

Gelir Vergisi kanun tasarısı görüşüldü ve ka
nun kabul edildi 

Kaplan Kadri'nin, Hüseyinoğlu 1317 doğum
lu Esat Öner'e vatani hizmet tertibinden maaş 
bağlanması hakkındaki kanun teklifi görüşül
dü ve kanun kabul edildi. 

Birleşime son verildi. 

Divan Kâtibi 
Çelebi Emanullah 

Başkan 
Küçük Sami 

Divan Kâtibi 
Karavelioğlu Kâmil 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati: 15,45 

BAŞKAN — Küçük Sami 

KÂTİPLER : Karavelioğlu Kâmil, özkaya Mehmet Şükran 

BAŞKAN — Oturumu içiyorum. 

2. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Türkiye Cumhuriyeti Millî Birlik Ko
mitesince Temsilciler Meclisine 18 uy e seçildiği 
hakkındaki karar örneği 

BAŞKAN —• Gündeme birinci madde olarak 
Millî Birlik Komitesinin Temsilciler Meclisine 
seçeceği 18 üyenin burada yapılan seçimine ait 
alman kararı zapta geçireceğiz. 

Numara 1. Karar örneği 2.1.1961 

Bugün sabah ve öğleden sonra yapılan gizli 
oy ve açık tasnif neticesinde Komite kontenjanı 
Temsilciler Meclisi üye listesi aşağıdadır : 
, 1. Fahri Belen (İttifakla) 

2. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu (İttifakla) 
3. Ragıp Sarıca (İttifakla) 
4. Necip Sayın (İttifakla) 

— 2 — 
5. — Adnan Başer (İttifakla) 
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6. 
7/ 
8. 

" 9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18.' 

' Münci Kapani (20) 
Enver Güreli (17) 
H. Kâmil Beşe (16) 
Kemal Türkoğlu (14) 
Abdülkadir Okyay (14) 
Rauf Gökçen (14) 
Ferruh Güven (13) 
Alp Kuran (13) 
Zekâi O'Kan (12) 
Yakup Kadri, Karaosmanoğlu (12) 
Raif Aybar (12) 
Remziye Batırbaygil (11) 
Kemal Tamer (11) 

Yedekler : 
19. İskender Ene (Kurada asilliği kaybetti) 

•. 20. Münir Birsel (10) (öncelikli) 
21. Necmeddin Sahir Sılan (10) (öncelikli) 
22. Sabahaddin Selek (9) 
23. Afet inan (8) (İlân edilmiyeeek ve sı

rası sonra tesbit edilecek) 
24. Adnan Ezgü (8) (İlân edilmiyeeek ve 

sırası sonra tesbit edilecek) 
25. Nevzat Sevgel (8) (İlân edilmiyeeek ve 

sırası sonra, tesbit edilecek) 

Tefsir kararı 

H57 sayılı ve 13 . 1 2 .1960 günlü Kurucu Meclis teşkili hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesinin 
(b) bendi ile, 37 nci maddesinin 2 nci fıkrası hükümleri ile 158 sayılı ve 13 . 12 . 1960 günlü Tem
silciler Meclisi Seçimi Kanununun 2 nci maddesinin (b) bondi ve 4 ncü maddesi * hükümlerine göre 
Bakanlar Kurulu üyesi olan bir şaibsm bu sıfaıtı sona erdiğinden sonra dahi, Temsilciler Meclisi üyesi 
olma sıfatının devam edip etmiyeceği konusunda Ibir tefsir kararı verilmesi yolunda yapılan talep 
üzerine mesele görüşülmüş ve aşağıdaki sonunca varılmıştır : 

Yukarda sözü geçen hükümlerle, Millî Birlik Komitesi ve Temsilciler Meclisi dışından tâyin edilen 
Bakanların Temsilciler Meclisi Üyeliği sıfatını iktisabetmesi maksadı güdülmüş olup, bu cihet her iki 
kanunun metninden açıkça anlaşılmaktadır. 

Bakanlar Kurulu üyeliği sıfatının kalkması ile bir kere iktisabedilmiş olan Temsilciler Meclisi 
üyeliği sıfatınım sona ereceğine dair her iki kanunda her hangi bir kayıt ve işaret bulunmadığına güre 
Bakanlar Kurulundan ayrılan bir şaihsm Temsilciler Meclisi inceliği sıfatının devam edeceği hususun
da tereddüde mahal yoktur. 

Esasen her iki kanunun müzakerelerinde bu husus açıkça belirtilmiştir. 
Temsilciler Meclisi Seçimi hakkındaki Kanun, mahiyeti ve 37 nci maddesindeki açık hüküm gere

ğince, yayımı tarihinde yürürlüğe girdiği cihetle 16 . 12J. 1960 gününde Balkanlar Kurulu üyesi 
bulunan şaıhıslarm Temsilciler Meclisi üyesi olduğu hususunda da her hangi bir şüpiheye yer yoktur. 

Bu sebeplerle sözü geçen hükümlerin tefsirine mahal olmadığına oy,birliğiyle karar verilmiştir. 

2. — Kuytak Fikret'in, Bakanlar Kurulu 
üyesi olan bir şahsın bu sıfatı sona erdikten son
ra dahi Temsilciler Meclisi Üyesi olma hakkının 
devam edeceğine dair karar örneği. 

BAŞKAN — İkincisi; evvelsi gün bir karar 
almıştık. Buna göre arkadaşımız Kuytak Ba-^ 
kanlar Kurulu âzalarının Temsilciler Meclisine 
üye seçilip seçilmiyecekleri hakkında, bir tefsir 
kararı hazırlayıp huzurunuza getirecek idi. Şim
di onu dinliyeceğiz. 

Ondan sonra, üçüncüsü; evvelsi gün çıkar
dığınız Vergi Kanunu hakkında bir kaç arkada
şımızın - 114 ncü madde hakkında - endişeleri 
var. Bu endişeleri giderecek şekilde Karaveli-
oğlu arkadaşımız izahat verecek. Ondan sonra 
kanunlara geçeceğiz. 

Şimdi Fikret Beye söz veriyorum. 
KUYTAK FİKRET — Efendim, bu kanun 

çıktıktan sonra bakanların Bakanlıktan çekil
meleri halinde Temsilciler Meclisinde kalıp kal-
mıyacakları hakkında sizlerin bir kararı vardı. 
Bu husus zabıtlara da geçmişti ama sonradan 
bir tefsir kararma lüzum hâsıl olmuştu. Bu tef
siri hazırlattım, müsaade ederseniz okuyorum : 
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BAŞKAN — Kuytak Fikret'in takdim etti

ği, tefsire karar olmadığm'a dair tefsir kara
rını ve verdiği izahatını dinlediniz. 

Biliyorsunuz, bâzı arkadaşların tereddüdü 
üzerine bu vazife Albay Kuytak'a verilmişti. 
Hazırladığı kararı huzurunuza getirmiş bulu
luyor. Karar hakkında konuşmak istiyen arka
daşımız var mı? 

KUYTAK FÎKRET — Bir hususu tavzih 
edeyim : Evvelce bu kanunu hazırlamış olan 
arkadaşlarımız vardı. Belki onların fikrine te
vafuk etmiyen bir neticeye varmış olabiliriz. 

O'KAN SEZAÎ — Efendim, acaba bu tefsir 
kararını arkadaşımız kendisi mi hazırladı, yok
sa bir mütehassısla mı hazırladı? 

KUYTAK FİKRET — Muammer Aksoy ile 
birlikte hazırladık. İhtisas sahipleri tefsir ka
rarma lüzum yoktur, dediler. Bu şekilde, zabıt
lara de geçmesini sağlıyacakBbir metin hazırla
dık, huzurunuza arz ettik 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Yediler Ko
misyonu üyesi olarak Komitede Kurucu Meclis 
tasarısında tesbit ettiğimiz şekilde böyle bir 
tefsire lüzum yoktur. Hepimizin kanaati bu hu
susta birleşmişti. Ancak, sonunda hiçbir tered
düde yer vermesin, diye arkadaşımıza görev 
vermiştik. Bence şu karar gayet yerindedir, 
hukukidir, usule uygundur. Müzakereler kâfi
dir. Ovl avalim, tefsir kararı temin edilsin. 

BAŞKAN — Kifayeti oyunuza koyuyorum. 
Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

Tefsire mahal olmadığı kararını oyunuza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun. 
KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Benim iki va

zifem vardı. Birisi; Sayıştay mevzuu, diğeri ise 
114 ncü madde üzerinde idi. Şimdi birinciyi arz 
ediyorum : Fikret Beyin yaptığı incelemeden 
sonra bunun takibini tekrar bana vermiştiniz. 
Bu mevzuda Muammer Aksoy ve Turhan Fey-
zioğlu ile görüştüm. «Bugün yapılacak itirazın 
Yüksek Seçim Kurulunda kabul edileceğini hiç 
zannetmiyorum.» dediler. Bunun iki sebebi 
vardır; birisi, mevcut Kurucu Meclis Anayasası 
karşısında îhsan Ilğat ile Muhittin Gürünün 
şahsi durumu ve bu durum dolavısiyle Temsil
ciler Meclisi üyeliğinin düşmesine imkân yok
tur. Ancak, Sayıştay hakkında, karar vermek 
lâzımdır, bunu siz de verebilirsiniz, dediler. Be
nim teklifim bu yöndendir. Yapılacak itiraz 

.1961 0 : 1 
daima netice vermiyecektir. Ben de diyorum ki, 
Temsilciler Meclisi bir karar versin. Af hakkın
da karar verirse bizi üzmüş bir durum değil, 
bilâkis Sayıştay durumunu teşhir etmiş olur. 
Bundan sonra Meclise karşı hesap vermek duru
munda kalınacaktır. Bu işin Temsilciler Mecli
sine kalması ve onun bir karar vermesi lâzım-

I dır. Bu karar Sayıştaym aleyhinde olursa îh-
I san ögat ve Muhittim Gürün mesnetlerini kay-
I betmiş iki üye olarak Temsilciler Meclisinin 

içinde "kalacaklardır. Karar Yüksek Heyetini
zindir. 

BAŞKAN — Bu konu üzerinde konuşmak 
istiyen arkadaşımız var mı? Sayıştaym yeniden 
kurulması mevzuunda bir karar almıştık. Tet
kik edip bu konuyu getirmesi için Kâmil Kara-
velioğlu'na vazife vermiştik. Neticeyi şimdi arz 
etti. Bunun üzerinde konuşmak istiyen arkada
şımız var mı? 

YILDIZ AHMET —- Kâmil Beyin izahatı 
tatminkârdır. Yapılacak hareketler istişare 
edilecek, daha etraflı bir şekilde barar verile
cektir. Tesiri de buna göre olacaktır. 

O'KAN SEZAÎ — Ben de Kâmil Beyin tek
lifine tamamiyle iştirak ediyorum. Yalnız Tem
silciler Meclisine bunun intikali unutulmamalı. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. Oyunu
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Tavzih için Karavelioğlu izah 
etsin. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Sayıştay hak
kında Komitenin verdiği karar ve Tömsilcile;* 
Meclisi Üyeliğine seçilen Muhittin Gürün ve îh
san Ogat hakkında Yüksek Seçim Kuruluna yapı
lacak itiraz Komiteye aksetti. Komitenin kararı r 
Bu durumun Temsilciler Meclisinde görüşülmesi 
hakkında katileşti. 

3. — Gelir Vergisi kanunu tasarısı've İktisat 
Komisyonu raporu (1/148, 1/157) 

KARAVELÎOfiLU KÂMÎL (Devamla).— 
114 neni maddeyi : 11, 12 oyla kclbııl etmiştik. 
Bâzı arkadaşlar bir de Maliye Vekiline soralım 
demişlerdi. Ben d'e bunu üzerime almıştım. Dün 
konuştuk. Bmgün bizim Vengi KcrnıKyoniyle gö
rüştürdük.' Maliye Vekilini. Neticede bana tele
fon! n fnküf^r'n: bildirdiler. Kendileri aynen söy
le; dedi : «Vergi kaçakçılığını önlemek için bu kapı 
kapanmalıdır. Hukuki olan. ve Batı âleminde tat-
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ibik edilen budur. Ancak biz bunu tatbik edersek 
getireceği fayda hâsıl edeceği reaksiyona değer 
mi değmez mi bilemem. Bence zirai geliri belirt
mekle esnaf muaflığını kaldırmak, Gelir Vergisi 
kaçakçılık kapılarının bir kısmını kapamak de

lmektir. Vergi kaçakçılığı meyanmda iktisadi ha
yata istikrar vermek için bu madde kalırsa mem
nun olurum. Komite bu temayülü kabul etmezse 
ikinci teklifim, bir defa mal beyanını alalım, bunu 
maih/fuz tutalım ve lüzumunda vergi kaçakçılığı 
saibit olanları tekrar mal beyanına davet edelim. 
Bir defalık mal beyanı bizim için bir destek olsun, 
servet sahipleri belli olsun.» 

Maliye Vekilinin bu teklifi üzerine Vergi Ko
misyonu tekrar toplandı, şuna karar verdi : Ken
dilerini davet ettim, huzurunuzda açıklayacaklar
dır. Benim teklif im kanunun 114 neü maddesinin 
lahindedir. Maliye Vekili «vergi kaçakçılığı ka
pısını kapatmalıyız, Bu kapıyı açık bırakırsak 
vergi kaçırmaya vesile olur» dediler. Ancak bi:« 
buna iştirak etmiyoruz. Üç senede bir mal beyanı
na tâbi tutulabilir. Bu suretle Türkiye'de Gelir 
Vergisinin tatbikatı tam olur. Şimdi komisyonu 
davet edelim, suallerinize cevap versinler. 

BAŞKAN — Mümesisiller gelinceye kadar Ka-
ravelioğlu izahatına devam etsin. 

KARAVELtOĞLU KÂMİL — Ben Vekâlette 
ilgililerle konuştum. Vergi Temyiz Komisyonu 
Başkanı ve temsilciler, arkadaşlarımın bu mevzu-
daki tereddütlerini gidermek için, sualleri cevap
landıracaklar. 

BAŞKAN — Gelir Vergisi verecek olan mü
kelleflerden 200 bin kişi, kalbul edilen kanuna 
göre, her sene mal beyanında bulunacaklar. Bu
nun hakkında Karavelioğlu izahatta bulundular. 
Bunun üzerinde sual sormak istiyen var mı? Uz
manlar buradadır; cevap verecekler. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Maliye Vekili
nin tavsiyesi : Bu 114 ncü maddeyi kaldıralım 
şeklindedir. Bu olmadığı takdirde bir defa beyana 
tâbi tutalım, ondan sonra lüzumunda beyana, tâbi 
tutalım, diyor. Bizim Vergi Komisyonumuz ise 
diyor ki : 114 neü madde aynen kalsın, bu olma
dığı takdirde* üç senede bir beyana-tâbi tutalım. 

BAŞKAN — Buyurun. 

VERGİLER TEMYİZ KOMİSYONU BAŞ 
KANI ARİF ARIK AN — Servet beyanında bu
lunacak mükellefler sayısı 200 bin değil, 100 bin 
civarında olacaktır. 200 bin olan sayı yıllık beyan-
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name ile vergi veren mükellefi erdir. Bunların 
içinde sadece 2 500 lirada/n fazla kira ve geliri 
olan vatandaşlardır. Götürü olarak vergiye tâbi 
olan esnaf, küçük çiftçi gibi kimseler hariç, bun
lar beyanname verdikleri halde servet beyanna
mesi vermiyeceklerdir. 

ULAY SITKI — Servet beyanı lâfı.ne bizim' 
tutumumuza,ve ne de Millî Birlik Komitesinin 
tutumuna asla uymaz. Eğer vergi kaçakçılığını 
önlemek istiyorsak başka kapılar mevcuttur. Keli
mesi dahi herkesi sarsar, binaenaleyh doğru değil
dir. Maliye Vekilinin düşüncesi de bundan ileri 
gelse /gerektir. 

YILDIZ AHMET — Efendim, Sadece kötü
lükleri düzeltmek değil, kötülüklerim vukuîbulma-
ması için de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. 
Esasen şimdiye kadar aldığımız kararlarda bu 
fikri görmek her zamanı kabildir. 114 ncü mad
deyi Karavelioğlu izah buyurdular. Bu madde 
vergi kaçakçılığının önünü kapatmaktadır. Mad
denin tamanniyle lehindeyiım. Sayın Generalimin 
buyurdukları hususlar varidolmasa gerektir. De
mokratik memleketlerin bir çoğunda bu ekseri
yetle mevcuttur/ Antidemokratik olmasa, bu Ba
tı memleketlerinde muteber olmazdı. Nizam ba
kımından örnek olarak gördüğümüz memleketler-

: de tatbik edildiğine göre, 'bizde de uygulanması 
bence gayet normaldir. İntikal devri geçiren Ibir 
memleketiz. Başka memleketlerde tatbik edilen 
'bu sistemi almakta hiçbir ma'hzur yoktur. Kaçak
çılığa mâni olmak, bu mevzuda konltrolda bulu
nabilmek için bu zaruridir. 

Biraz önce ifade edildiği gibi, büyük bir küt
le mal 'beyanına tâbi tutulacak değildir. Ancak 
100 bin 'kişi mal beyanına tâbi tutulacaktır. Bü
yük bir külfet de yoktur. 

Vergi komisyonu teklifine gelince; bence o da 
mümkündür. Bir defa mal 'beyanı, ondan sonra 
üç senede bir beyan usulü, Ama ben bu madde
nin'bulunduğu şekilde kabulünün taraftarıyım. 

ULAY SITKI — Bu mevzu tetkik edilmeden 
buraya getirilmiştir. ^Yabancı memleketlerin 
hiçbirinde servet açıklaması yapılmaz. Ancak no
terlerde -bu usul tatbik ediliyor. Bizim dinimi
ze göre iki şey belli olmaz: İman ve para. Şunun 
parası şu kadardır diye ilân etmek dinî âkidele
re aykırı düşer. Bu yapılırsa noterlikte gizli ola
rak yapılır ve her kese duyurulmaz. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ATAKLI MUGİP — Ben de Paşamın fikrin^ 
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deyim. Ayrıca önümüzde bir de tatbikat var: Sa
kıtlar ve kuyruklarından mal beyanı isti'yecegiz 
dedik, memlekette büyük huzursuzluk yarattı, ne
ticede talimat verdik tatbikatını durdurduk. 
Uzun yıllar boyunca bu memlekette aynı huzur
suzluğun devam etirilmesine imkân verilmemesi 
lâzımdır. Bu vergiyi alacaksak gelirlerden alaca
ğız, O halde Maliye Vekâletinin mütehassısları 
gelirleri iyi kontrol etsinler, bak ettikleri vergi
yi alsınlar. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Servet Vergi
si bile vardır. 

Ü I J A Y ISİTKİ — Kazancı varsa beyanını ya
pacaktır. • 

ERHAN IŞIL — Efendim, meseleyi biz hiç
bir suretle ihmal etmiş değiliz. Sayın Paşam hu
zursuzluk doğuracağı noktasından 'haklıdırlar. 
Ancak biz meseleyi bambaşka zaviyeden aldık. Bu 
şekilde yürüyeceğini zannediyorum. 

Hulasaten arz, edeyim, Kanada ve Amerika 
devletlerinde bu usul müessestir. Her sene bir 
servet beyannamesi eklemezler. Orada her şey 
mukayyedolduğu için bu kadar teferruatlı ma
lûmat bildirmeye mecbur değillerdir. Sadece bir
kaç kalemini (bildirirler. Bir kimsenin muayyen 
servet tarihine göre faraza; 1961 senesinde bu 
adam. servetini beyan edecek. Meselâ 1 milyonL 

360 bin lira beyan etmiş oldu. Gelir Vergisi mü
kellefi olan bu zat eski beyanına göre, 400 bin 
liralık bir kâr gösterdi. Eğer fark olursa, yani 
600 bin lira göstereceği yerde, 400 bin lira göste
rirse, bundan cezalı olarak vergi alınır. Bu hu
susta elimizde kâfi doküman vardır. Huzurunuza 
getirebiliriz. 

Orada mahkemeler 'bu konuda 5 seneye kadar 
kaçakçıyı hapse mahkûm ederfer. Amerika'da 
böyledir, Kanada'da da böyledir. 

Muayyen tarihteki yekûn ile, daha sonraki 
yekûn arasında bir fark görülürse, o zaman mü
kellef cezalı düşer. . 

Bu tasarı hazırlanırken Batıdaki emsalleri 
düşünüldü. Muayyen bir tesir altında kalınmış 
değildir, komisyonun çalışmalarına emsaller esas 
'olmuştur. 

BAŞKAN.— Avrupa' da bu nasıl? 

MÜBİN BAŞAR (Uzman) — Avrupa hakkın
da ufak fakat tipik bir misal vereyim: İsviçre'de, 
Servet Vergisi olduğu gibi vergi mükellefleri öl
dükten sonra şu şekilde bir muamele yapıyorlar. 
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Onların servet durumları gayet iyi şekilde tanzim 
edildiği için mirasçıları tarafından bir servet be
yan ediliyor. Bu serveti ve gelirlerini, hattâ ge
riye giderek, zaman aşımı da mevzuubahsölma-
dan, yirmi, yıllık devre içinde kontrol ediyorlar. 
Ve bakıyorlar ki; bu adamın yirmi yılda kazan-" 
dığı gelir bu serveti temin etmekten uzaktır. Ve 
derhal geriye doğru gitmek suretiyle gelirleri ik
mal suretiyle cezasız vergi alıyorlar. Hemen (bü
tün Avrupa devletlerinde Servet Vergisi vardır 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
YURDAKULER MUZAFFER — Bu mevzu

da Sayın Paşam ve albayımın fikirlerine ilti
hak ediyorum. Amerika'dan gelen Maliye Ve
kilinin muhakkak bu oturumda hazır bulunma
sı lâzımdır. Kendisi bulunmazsa güçlükler çıka
cağı muhakkaktır. Bunu Kurucu Meclise bıra
kalım. Onlar da yapmazlarsa gelecek Meclisle
re bırakırız. 

KUYTAK FİKRET — Efendim, bir kanun 
çıkarırken memleketin içtimai durumunu da 
nazarı itibara almak lâzımdır. Şu anda memle
kette hassas bir durum vardır. Ticaret alemin
de bir duraklama olduğu da muhakkaktır. Ben
ce burada bu kaydın kalması büyük reaksiyon 
yaratacaktır. Binaenaleyh Maliye Vekilinin tek
lif ettiği şeklin, mevzuun hassasiyeti bakımın
dan, nazarı itibara alınmasını arz ve teklif edi
yorum. 

MÜŞAVİR ADNAN BAŞER — Yedi ay
dan beri sizlerin yanında çalışıyorum. Bu ara
da birçok tasarılar geldi. Gücümün yettiği, bil
gimin elverdiği kadar çalıştım. Eğer tasarılarda 
antidemokratik bir hüküm gelmişse mukave
met ettim. Şu maddede antidemokratik bir kis
ve vardır, diye sizlere söyledim, dikkatinizi 
çektim. 

Bu sözlerimden sonra şunu arz edeyim ki, 
Gelir Vergisi Kanununun en mühim hususiyeti 
bu maddedir. Müruruzaman gözetmeksizin geri
ye doğru tetkik edilecektir. Bu, vergi matrahı
nı tâyin hususunda bir kıstas olarak ele alına
caktır, böyle kabul edilecektir. Bu bir nevi su
pap vazifesini görecektir. 

Sayın Paşam, «Bizden sonra gelecekler bu 
mevzuu ele alsın.», dediler. 1950 senesinde Ge
lir Vergisi Kanunu hazırlanırken mütehassıslar, 
teknik elemanlar bizim bugün size söyledikleri
mizi söylediler. Eğer bu madde kabul buyurul-
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mıyaeak olursa, 1950 de çıkarılan kanundan pek 
fazla bir farkı olmıyacaktır. Bu hususu bilhas
sa arz etmek isterim. Lütfedip kabul buyurdu
ğunuz kanunun en önemli maddesi budur. Yok
sa zirai kazancı teklif etmekten başka hiçbir hu
susiyeti kalmıyacaktır. Sizi temin ederim ki, 
bunun şerefi tarihte size aidolacaktır. .. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ERSÜ VEHBÎ — Ben bu mevzuda arkadaş

larımın, «Bunu IÇurucu Meclise veya gelecek 
iktidarlara bırakalım.» teklifine iştirak edebi
lirdim. Fakat arkadaşlarımın izah ettiği gibi, 
böyle bir huşusun Kurucu Meclisten geçmesi 
güçtür. Bu usul antidemokratik olmadığı gibi 
kazancıa kontrolü için gereklidir. Daha evvel 
izah. edildiği gibi beyannamelerin ancak yüzde 
dördünün kontrol edilebildiği hususunda açık
lamalar yapılmıştır.. Bakanlık temsilcileri ile bu 
hususun bir anahtar olarak kullanılması lüzu
muna kaani olduk. Binaenaleyh reyimi muvafık 
olarak kullanacağım. 

YURDAKULER MUZAFFER — Maliye Ba
kanım çağıralım, efendim. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL - Albayımın 
teklifinden alındım. Dün Maliye Vekili ile gö
rüştüm, teknisiyenlerin kanaatini söyledim. Bu
gün Arif Arıkan Bey Komisyonu tem sileri ko
nuştu, Maliye Vekili, «Bütün mütehassısları 
topladı^ tan sonra beni, biri çeyrek geçe ara
mış, ikij buçukta telefona davet etti, telefonla 
kendisi iie görüştüm. Dedi ki, «Bu durum mu
vacehesinde bu maddeyi çıkarırsanız iyi olur 

t çünkü kaçakçılığa mâni olacağı muhakkaktır.» 
dedi. 

ULAY SITKI — Maliye Vekilinin çağrılma
sını teklif ediyorum. 

ATAKLI MUCİP — Yalnız Maliye Vekili 
değil, bütün Hükümetin çağırılması lâzımdır. 

. ULAY SITKI — Hükümet bu fikirde bulun
madığı için Maliye Vekili de bulunmaz. Böyle 
bir politika takibedeeek bir Hükümette vazife 
göremiyeceğimi şimdiden arz ederim. 

BAŞKAN — Böyle bir kanun Hükümetten 
gelmiştir, Sizin de imzanız var. 

ÂCÜNER EKREM — Bu maddenin antide
mokratik olduğunu kabul edemiyorum. Aksine, 
demokratik gelişmede bir geçiş devrinde olan 
bu memleket için tamamiyîe adaletin teminatı
dır. Hâdiseyi bir misalle arz edeyim. 
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I Bir otomobile biniyorsunuz^ Benzini olup ol- * 

madığma, ne kadar benzini olduğuna bakmaz 
mısınız? Arkadaşlarımın hassasiyetine iştirak 
edebilirim, ama, her hangi bir faaliyet yapar
ken, işin temeline gidilir; beyana tâbi tutulma
dıkça, alınacak vergi de belli olmaz. 

Hava müsaittir, değildir. Korkacak bir şeyi
miz yok. Vazifemizi yapıyoruz. Kanunun temeli 
bu maddedir. Onun için 114 ncü maddenin 
aynen kabulünü ben de istiyorum. 

KOKSAL OSMAN — Benim söyliyeeekleri-
mi Ekrem Bey söyledi. Bir şey arz edeceğim. 
Dendi ki, mal beyanına tâbi tutarsak, Temsilci
ler Meclisine kimse gelmez. Görüyorsunuz kal
bur üstü insanlar samimiyetle gelmişlerdir. 
(Hem de yarışırca sesleri) 

BAŞKAN — Paşamın bir teklifi var: Mali
ye Vekilini çağırıp dinliydim dedi. 

KOKSAL OSMAN — Bu teklif Bakanlar Ku
rulundan gelmedi mi ? 

İKTİSAT KOMİSYONU UZMANI ADNAN 
BAŞER — Hükümetten gelen teklifte servet 
beyanı maddesi yoktur. Vekâletlerde teknik ko
misyonun hazırladığı tasarıda bu vardır. Hükü
metten Komiteye intikal eden tasarıda yoktur. 

BAŞKAN — Buyurun. 
VERGİLER TEMYİZ KOMİSYONU BAŞ

KANI ARİF ARIKAN — Hükümet sadece zi
rai kazançlarla esnafın Gelir Vergisi içine alm-
masiyle ilgili çalışmasını Yüksek Heyetinize in
tikal ettirdi, yoksa Gelir Vergisinin heyeti 
umumiyesiyle ilgili çalışmalarını intikal ettir
medi. 1951 den beri bu mevzuda vekâlette mü
teaddit çalışmalar olmuştur. Teknisiyenler her 
defasında mal beyanı üzerinde ısrar etmişlerdir. 
Fakat Meclise bir türlü intikal ettirilmemiştir. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Malûmuâli-
niz Gelir Vergisi iki tasarı halinde gelmişti. 
Buradan yeni baştan düzenlenmiş ve tek bir ka
nun olarak huzurunuza getirilmiştir. Geçenler
de Maliye Temsilcisi Rifat Bey de vardı. İtiraz 
eden arkadaşlar durumu dikkate alsınlar. (Lü
zumunda Hükümet tarafından mal beyanına 
tâbi tutulur.) diye* bir kayıt da olsun, dedim. 

ADNAN BAŞER — Efendim, bu hususu bâzı 
mütehassıslarla konuşur;ken bugünkü psikolo
jik durumu nazarı itibara almamız lâzımgeldi-
ğini servet beyanının iyi olmiyacağmı belirtmiş
tik. Yalnız vaziyet şöyle olacaktı : Beyanname
ler 1961 Martında nnühürlü olarak alınacak ve 
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noterlere teslim edilecek, Hükümet bundan 
1965 - 1970 yılında istifade edecektir. Bu sene 
yapılacak beyanlar kırmızı Mühürle mühürle
nir, noterlikçe saklanır. 1963 ten itibaren ver
gi alınacaktır. 

KARAVELİOĞLU KÂMÎL — Bunu tebarüz 
ettirecek hüküm geçici maddelere intikal etti
rilecektir. 

BAŞKAN — Yıldız Ahmet. 
YILDIZ AHMET — Mevzu kâfi derecede 

aydınlandı, arkadaşlarımız izahat verdiler. Ye
terlik önergesi veriyorum. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Üç hal tarzı vardır : 
Birincisi, 114 ncü maddenin aynen kabulü, 
İkincisi, verilen mal beyanları 1963 yılma 

kadar noterlikte muhafaza edilir. 
En aykırı olan üçüncü teklif, bu maddenin 

tamamiyle kaldırılması şeklindedir. 
En aykırısından başlamak üzere oyunuza 

sunacağım. Bu maddenin kalkması teklifini 
oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmemiş, reddedilmiştir. 

İkinci teklifi oyunuza sunacağım. İkinci ta
dil teklifi şudur; mal beyanlarının 1963 sene
sine kadar noterlikte muhafaza edileceğine dair , 
geçici bir madde ilâvesi ve 114 ncü maddenin 
ve devamının aynen kalması. Bunu oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi başka bir konuya geçiyoruz. 

4. — Ankara Kavaklıdere Paris Caddesi No. 
44 te oturan îsmet özcan'a maluliyet maaşı bağ
lanması hakkında karar örneği 

TUNÇKANAT HAYDAR — İktisat Komis
yonunun 438 numaralı ve 22 . 12 . 1960 tarihli 
yazısını ve İktisat Komisyonu raporunu okuyo
rum : 

(Rapor okundu.) (1) 
İnceleme ve A r a §^ ı r m a Kurulu Başkanlığına 

Ankara Kavaklıdere Paris Caddesi No, 44 te 
mukim İsmet özcan tarafından Millî Birlik Ko
mitesine sunulan dilekçe ile Maliye Bakanlığı-

(1) Raporun aslı Kanunlar Kalemindeki 
dosyasındadır. 
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nın 10 . 12 . 1960 tarih ve 115607/2382 sayılı 
yazılarına bağlı dosya ilişik olarak gönderil
miştir. Mevzuu» tetkiki ile neticenin işarını 
rica ederim. 

iktisat Komisyonu Başkanı 
Kuytak Fikret 

TUNÇKANAT HAYDAR — Bu arkadaş pi
lot subay iken geçirdiği bir kaza neticesinde 
malûl olmuş, Emekli Sandığınca maluliyeti âdi 
maluliyet sayılmış ve kendisine toptan ödeme 
yapılmıştır. Bu arkadaşın dereceli aylık esası 
üzerinden maaş alması için Heyeti Umumiyeni-
zin bir karar vermesi icabediyor. Bu hususu 
tasviplerinize arız ediyorum. 

ADNAN BAŞER — İsmi geçen İsmet Bey 
Hava Kuvvetlerinde pilot olarak çalışırken ma
lûl oluyor ve dairece emekliye sevk edilmesi 
üzerine Emekli Sandığı bu ve bu gibi bir iki 
arkadaşın sağlık durumunu inceliyor, sağlık 
durumunu gösterir cetvelde maluliyetinin de
recesi gösterilmediği için âdi malûl olarak emek
liye sevk ediliyor. Bunun üzerine Şûrayı Dev
lete dâva açıyor, emekliye sevk kararma ait ra
poru da ibraz ediyor. Şûrayı Devlet bu muame
lenin usulsüz olduğundan bahisle hakkında ve
rilen kararın iptalini istiyor. Fakat Emekli 
Sandığı bu iptal kararını infaz etmiyor. Bunun 
üzerine en son merci olarak Millî Birlik Komi
tesine müracaat ediyor. Dilekçe Komisyonumu
za havale edildi, tetkik ettik. Şûrayı Devletin 
verdiği karar yerindedir. Yalnız, Emekli San
dığı Sağlık Nizamnamesine istinaden bunu uy
gulamıyor. Emekli Sandığının vazifesi Devlet 
Şûrasının kararım uygulamaktan ibaretti, o ka
rarı infaz cihetine gitmeliydi. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Efendim, Da
nıştaym karan haklıdır, yerindedir. İsmet Bey 
de gayet haklıdır. Emekli Sandığı Umum Mü
dürlüğü hata etmiştir. Bu bize kadar intikal 
etmemeliydi. Danıştaym kararı yerine getiril
melidir. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Muhtelif şekil
lerde Emekli Sandığına bu husus anlatılmışsa 
da, bir türlü Danıştaym kararını tatbik etme
mişlerdir; tüzüklerine aykırı buldukları için. 
Tüzük, kanunun üstünde değildir. Tüzüğün o 

j maddesi zaten kanuna aykırıdır. Bu bakımdan 
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bunun tekrar kararınızla duyurulmasını ve bu• 
nun tatbiki cihetine gidilmesini arz ve rica ede
rim. 

BAŞKAN — Kifayet takriri verilmiştir. Ka-
hul edenler... Kabul edilmiştir. 

Emekli Sandığının Devlet Şûrası kararına 
uyması ve altıncı dereceden kendisine emekli 
maaşı tahsisi hususunu oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

Karar örneği de $udur : 

Millî Birlik Komitesi Kararı 

Karar No: 
Ankara'da Kavaklıdere, Paris Caddesi numara 44 de oturan îsmet Özcan'ın, Dan ştay 5 nci 

Dairesinden istihsal edip infazının sağlanmasını istediği 16 .12.1958 gün ve 58/3154 sayılı ke
sinleşmiş İlâmda, adı geçenin vazife malûlü addedilmesi ve kendisine bu yolda aylık bağlanması lâ-
zımgeleeeği açık ve mutlak bir ifade ile belirtilmiş bulunulmaktadır. 

Bu ilâmın zikredilen katı hükmüne göre, mumaileyh 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı Kanununun ilgili maddelerine tevfikan 6 ncı derece üzerinden anuktazi maaşın bağlan-
mas lâzım ve zaruri olduğu ve bahis konusu ilâmın da bu şekilde infazı gerektiği cihetle, ikti
zasının Emekli Sandığınca bu yolda yapılmasına ve sözü geçen sandığın şikâyet mevzuu ittihaz 
edilen muamelesinin hükümsüz addine 2 . 1 . 1961 tarihli toplantıda oy birliğiyle karar verildi. 

5. Yıldız Ahmet'in, Basın * tlfyt ve Reklâm Kurumu teşkiline dair kanun teklifi (2/61) 

YILDIZ AHMET — Efendim, basınla ilgili 
bir iki kanun vardır, bunların müzakere edilme
sini arz ve teklif ediyorum. 

Basının % 95 - 98 i bu kanunun çıkmasını 
desteklemektedir. Komitemize intikal eden bu gibi 
kanunların gecikmesi fena tefsire yol açar zanmn-
dayım. Kanunları okuduğunuz zaman göreceksi
niz ki, bu kanunlar arzu edilen demokratik bir 
rejimi meydana getirmektedir. Aleyhinde bulu
nan sadece iki kişi vardır dedim, onlar da Safa 
Kılıçlıoğlu ile Falih Rıfkı Atay'dır. Burhan Pe
tek ve Nadir Nadimden birer telgraf aldım, en ufak 
itiraz dahi göstermiyorlar ve bizi destekliyorlar. 
Müteaddit defalar yazı yazmışlardır. 

BAŞKAN — Gerekçesi hakkırtda izahat verin 
efendim. 

YILDIZ AHMET — Gerekçesini ara edeyim : 
Türkiye Cumhuriyetinde ilân ve reklâm hiçbir 
hususa dayanmadan tevzi edilir. Bilhassa resmî 
ilânlar tamamiyle keyfî kararlarla yürütülmekte
dir. Basın - Yayın Umum Müdürlüğü bu işi yü
rütür, ilânları tevzi eder. Hükümeti tutan veya 
tutmıyan gazeteleri ayırabilirler, buna göre mua
mele yapabilirler. Nitekim eski iktidar devrinde 
hu çok kötü bir şekilde kullanılmıştır. Basına bas
kıyı bu yolla da yapmışlardır. En çok şikâyet ko
nusu olan meselelerden birisi de buydu. 

Hattâ sadece ilânlar değil, kâğıt, mürekkep 
gibi ihtiyaçlar bile birer baskı vasıtası halinde 

kullanılmıştı. Basının bütün ihtiyaçları iktidarın 
lehinde neşriyat yapılmasına vasıta edilmişti. Bu
nu izale için bir tevzi müessesesi kurulmaktadır. 

Ana hatları ile takdime çalıştığım bu tasanda 
17 gazeteci, 7 - 8 profesör, Devlet memurundan 
müteşekkil bir ilân kurulu kurulacaktır. Vazifesi 
tamamiyle ilânları hakkaniyet esası üzerinden 
tevzi etmek olacaktır. Ayrıca gazetelerin seviye
lerini yükseltici birtakım tedlbir alacaktır. Artık 
öyle tek yaprak bir gazete ile ilâha hak kazanıl-
«uyacaktır. 

Takdir edersiniz ki, basından, profesörlerden, 
ilim adamlarından müteşekkil Hükümet mümessi
linin de katıldığı bu kurulun hazırladığı tevzi 
sistemi en demokratik bir sistem olacaktır. Bu ka
nun üzerinde çok duruldu. Bunun için biliyor
sunuz, Basın Formu tertilbettik. 60 küsur gaze
teci çağırdık. Yukardaki temsilciler de bulundu
lar. Oradaki konuşmalar sonunda anlaşmaya var-
dığımıg şekilde kaleme aldık. Bir iki maddesinde 
bâzı itirazlar vardır; onları zamanı gelince arz 
edeceğim. 

öyle zannederim ki; kabuliyle zamanımızın en 
güzel bir eserini çıkarmış olacaksınız. Bu, bir sürü 
inhisarı ve istismarı önliyecektir. Bundan sonraki 
hükümetlerde basını karşılarında toptan görecek
lerdir. Birisi beni tutuyor 'vereyim diğer gazete 
tutmuyor binaenaleyöh ilân vermiyeyim demiyv»-
cektir. Bilâkis bu suretle ihtiyaçlar bir organ ta* 
rafından temin edilmek zorunda kalınacaktır. Ar-
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zıt ederseniz maddeleri okuyalım, maddeler üze
rinde izahat verebilirim, çünkü çok iyi bildiğim 
bir konudur. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Bu kanun devrimi
zin eseri olarak kalacak kanunlardan birisidir. 
Binaenaleyh bu kanun hemen çıkarılmalıdır. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Bu kanun haki
katen Meclisimizin, Yüksek Heyetimizin çıkara
cağı kanunlardan en iyilerinden binişidir. Arka
daşımızdan rica edelim, ihtilaflı kısımlarını hal
letsinler, kalan kısımların müzakeresini yapalım, 
kalbul edelim. -

BAŞKAN — Kanunun gerekçesini arkadaşı
mızdan dinlediniz. Eğer muvafık görürseniz, 
madde madde okuyalım, her madde geldiği za- • 
iman arkadaşımız izahat verecekler. Böylece ka
rarınıza iktiran edecek. - Maddelere geçilmesini 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

YILDIZ AHMET'İN 

Basın - îlân Kurumu teşkiline dair Kanun teklifi 

BlRlNCİ BÖLÜM 

Genel hükümler 
Kuruluş 

MADDE İ . — Bu kanun hükümlerine göre 
idare edilmek üzere Basın - İlân Kurumu, kamu 
tüzel kişiliğini haizdir, 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi rfeyi-
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler. 
Kabul edilmiştir. 

Görevleri 
MADDE 2. — Basın - îlân Kurumunun gö

revleri şunlardır: < . 
1. —. Resmî ilânların mevkutelerde yayınlan-', 

mâsında aracı olmak, 
2. — Kurumun idaresine iştirak eden mev

kutelere, başın dernek ve sendikalarına en çok 
beş yıl vâde ile kredi açmak, 

3. — Yönetmelikte tesbit edilecek, basında 
fikren veya bedenen çalışanlar gibi basın men
suplarına, vâdesi iki yılı geçmemek üzere borç 
para vermek, 

4. — Basının her- türlü ihtiyaçlkıtını temin 
etmek (makhua, kâğıt, mürekkep gibi) 

5. — Yönetmelikte tesbit edilecek basın men
supları ile bunlardan çalışamaz durumda olan
lardan yardıma muhtaç bulunanlara ve ölen-
ların ailelerine yardım etmek, 

6. — Yukarıki bentte yazılı olanlar için, diğer 
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her türlü sosyal teşebbüsîpride bulunmak, 

7. — Bu kanunla kendisine verilen diğer gö
revleri ifa etmek. 

• Kurum bu görevlerini yerine getirmek için 
gerekli ticari ve sosyal faaliyetlerde1 bulunur. 
Bu maksatla ayrıca lüzumlu teşekkül ve mües
seseler kurabilir. Kurum, gayrimenkul iktisa
bına ve türlü temliki taraflarda bulunmaya, 
ipotek almaya ve vermeye ehildir, 

YILDIZ AHMET — Burada gazeteler den
medi, mevkuteler dendi. Gazeteciler de uygun 
gördü. Dergilere de girecek ilân olabilir diye ; 

böyle dendi. Basının başkalarıma, •Hükümete 
muhtaç bir hale getirmemek düşüncesindeyiz. 

Yönetmelikte tesbit edilecek^ basında fikren 
veya bedenen çalışanlar gibi basın mensupla
rına, vâdesi iki yılı geçmemek üzere borç para 
verecektir ki, bu, içtimai bir husustur. 

BAŞKAN — Ahmet Bey, arkadaşların bir 
şüpheleri olur veya bir sualleri olursa, bu tak
dirde izah buyurmanızı rica edeceğim. 

ikinci fıkra (Kurumun idaresine iştirak 
•eden mevkutelere tiraj i şu kadar olanlara ilân 
verilir.) der, sonrajki fıkralara şu kadar müddet 
evvel, açılmış olacak, kadroları, şu olacaktır diye, 
hükümler vardır, bunlara kâğıt mürekkep ve sa
ire yardımı için kredi -verilecektir, 

KOKSAL OSMAN - , Bunlar nasıl olacak
tır? 

YILDIZ AHMET — Geniş bir kadrosu ola
caktır. 

BAŞKAN T— Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

Merkez ve şubeler 
MADDE 3. — Kurumun merkezi İstaiK-

îral'dur. 
Ankara, îstainbül ve izmir ile lüzum görülen 

diğer yerlerde birer şube açılır. 
• BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

yok'. Maddeyi oyunuza arz ediyorum... Kabul 
edenler... Kabul edilmiştir. 

ikinci bölüm 

idari ve Malî hükümler 
Birinci kısım 

idari hükümleri ' 

Teşkilât 
MADDE İ — Kurumun Teşkilâtı : 
a) Genel Kurul 

ıo 
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h) Denetçiler 
e) Yönetim Kurulu 
ç)l(| Genel Müdürlük 
d) Şubelerden ibarettir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler..; Etmiyenler..., Kabul edilmiştir. 

Genel Kurul 
MADDE 5. — Genel Kurul : 
a) Kurumun idaresine iştiraki kabul eden 

Ankara, İstanbul, îzmir gazete ve dergileri, sa
hiplerinin kendi aralarından seçecekleri, İstan
bul'dan 3, Ankara'dan 2, izmir'den 1 olmak üze
re, 6 ve kamıu hezimetlerine yararlı olduğu Bakan
lar Kurulunca kabul edilen gazeteciler dernekle
rinden 3, Türkiye Gazeteciler Sendikalları Fede
rasyonundan 4, Istanul Ticaret Sicilinden mu
kayyet prodüktörlerin kendi aralarından seçe
cekleri 2 temsilci ile, 

ıb) Hükümetçe görevlendirilecek 7, 
ç) İstanbul Üniversitesi Hukuk, tktisat ve 

Edebiyat Fakültelerinden 1 er; Ankara Üniver
sitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1 öğretimi 
üyesi, 

.İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsün
den, gazeteci olmıyan 1 öğretim üyesi; 

İstanbul Barosu,, Tioaret ve Sanayi odaların
dan 1 er-mümessil ve en kıdemli İstanbul Note
rinden teşekkül eder. 

' Hükümetçe görevlendirilecek mümessiller 
Adalet, Millî Savunma, İçişleri, Maliye, Bayın
dırlık,' Ticaret ve Sanayi, Basın - Yayın ve Tu
rizm - bakanlıklarından birer (1 er) olmak üzere 
tespit ve tâyin edilir. 

' Genel Kurul üyeleri, (1) ilgili teşekküllerin 
yönetim kurulları, (2) fakülteler profesörler ku
rulları ve (3) Hükümet tarafından 2 yıllık süre 
ile seçilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Âdi ve olağanüstü toplantı 
MADDE 6. — Genel Kurul 3 ayda bir top

lanır. Toplantı günü, yeri ve gündemi en az 15 
gün evvel üyelere bildirilir. 

Genel Kurul, üyelerin beşte ikisinin talebi ve
ya re'sen göreceği lüzum üzerine Yönetim Kuru
lu tarafından olağanüstü toplantıya çağırılalbilir. 
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Olağanüstü toplantı talebinin, bu kanuna uygüü 
müzakere konusunu ihtiva etmesi şarttır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kaıbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Toplantı ve karar çoğunluğu 
MADDE 7. — Genel Kurulun toplanabilmesi 

için, üyelerin çoğunluğunun hazır olması lâzım
dır. Toplantı günü çoğunluk bulunmazsa, ertesi 
günü aynı yerde mevcut üyelerle toplantı yapı
lır. 

Başkanlık Divanı, Genel Kurulca üyeler ara
sından seçilecek bir başkan ve iki yazmandan te
şekkül eder. 

Kararlar, çoğunlukla verilir. Oylarda eşit
lik halinde Başkanın bulunduğu taraf tercih 
edilir, 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul, edilmiştir. 

Genel Kurulun görevleri 
MADDE 8. — Genel Kurulun görevleri şun

lardır : l 

1. Yönetim Kurulunun faaliyet raporu ile 
denetçilerin raporunu tetkik ve kabul etmek ve 
faaliyetini tasvibetmediği .takdirde Yönetim Ku
rulunu yeniden seçmek, 

2. Kurumun hesaplarını tetkik ve tahsis bi
lançolarını müzakere ve tasdik etmek, 

3. Basını, Ankara, İstanbul ve îzoıir'dekiler 
gibi miktar ve kalite bakımlarından önem kaza
nan diğer şehirlerde şubeler açılmasına karar 
vermek, 

4. Kurumun yıllık safi kazancının % 5 in
den az olmamak şartiyle, basında fikren veya be
denen çalışanların sendikalarına ve derneklerine 
yardımda bulunmak, 

5. Kurumun görevlerine dâhil diğer işleri, 
gündeme müsteniden veya üyelerin teklifi üzeri
ne görüşüp karara bağlamak, 

6. Bu kanunla kendisine verilen diğer işleri , 
görmek. 

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

Denetçiler 
MADDE 9. — Genel Kurulca kendi üyeleri 

arasından seçilecek üç denetçi tarafından denet» 

11 — 
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İenir. Denetçilerin, her birinin (beşinci maddenin 
(a), ((b) ve (e) bentlerinde yazılı temsilcilerden 
olması lâzımdır. 

Denetçiler iki yıl için seçilir. Tekrar seçilme
leri caizdir. 

ÖZGÜR SELÂHATTlN — Tekrar seçilmesi 
caizdir kaydı ne maksatla konulmuştur? 

YILDIZ AHMET'— Bu umumiyetle söylene
bilir. Denetçilerden arzu edilen tekrar seçilir. 
Bunda da fayda vardır. Tekrar seçilmek suretiy
le hesapların devamlı kontrolü sağlanmış olur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Yok. Maddeyi oylarınrza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etımiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yönetim Kurulu ' 
MADDE 10. — Kurumun Yönetim Kurulu 

Genel Kurulca kendi üyeleri arasından seçile
cek dört üye ile Genel Müdürden terekkübeder. 
Üyelerden ikisinin, beşinci maddenin (a) ben
dine, diğer ikisinin de (b) ve (c) bentlerinde 
yazılı temsilcilerden olması lâzımdır. 

Şu kadar ki, Yönetim Kuruluna seçilenler 
prodüktörlük yapamıyacakları gibi her hangi 
bir prodüktörlük müessesesinde de bir görev 
alamazlar ve buna hiçbir suretle iştirak ede
mezler. 

Üyeler, iki yıllık bir dönem için seçilirler. 
Tekrar seçilmeleri caizdir. 

Kurul, Genel Müdürden başka üyelerinden 
birini başkan seçer. 

BAŞKAN — Madde hakkında konuşmak is
tiyen var mı? Yok... Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Yönetim Kurulunun görevleri 
MADDE 11. — Yönetim Kurulunun görev

leri şunlardır : 
1. Kurumun görevlerini ifa etmek, 
2. Kurumun tahsis bilançolarını düzenlemek 

ve bunu Genel Kurulun tasvibine arz ve uygu
lanmasını temin etmek, 

3. Kendi faaliyeti ve hesaplar hakkında Ge
nel Kurula rapor vermek ve Genel Kurul ka
rarlarının icrasına nezaret etmek, 

4. Bu kanunla kendisine verilen diğer gö
revleri yerine getirmek. 

BAŞKAN — Madde hakkında konuşmak is
tiyen var mı? Yok... Maddeyi oylannıza arz 
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I ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 

Genel Müdürlük • 
MADDE 12. — 1. Genel Müdürlük, Genel 

Müdür ile lüzumu kadar memur ve müstahdem-
den terekkübeder. 

2. Genel Müdür Yönetim Kurulunun tek-
lif edeceği 3 aday arasından Hükümetçe; diğer 
memur ve müstahdemler ise, Genel Müdürün 
teklif ve Yönetim Kurulunun tasdiki ile atanır. 

Bunların görevlerine, atanmalanndaki usule 
göre son verilebilir. 

Kurumun işleri Genel Müdür tarafından ted
vir edilir. Kurumu, Genel Müdür temsil eder. 

Genel Müdür, Yönetim Kuruluna karşı so
rumludur. 

Genel Kurulun ve Yönetim Kurulunun ka
rarlarını, Genel Müdür icra eder. 

BAŞKAN — Madde hakkında konuşmak is
tiyen var mı? Yok... Maddeyi oylannıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Şubeler 
MADDE 13. — Şubeler, Genel Müdürlüğün 

mahallî teşkilâtlandır. Genel Müdürlüğün tali
matı dairesinde görev ifa ederler. 

I i 

BAŞKAN — Maddeyi oylannıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında konuşmak is
tiyen?... 

YILDIZ AHMET — Kurumun vazifelerini 
sayarken, kredi verecektir, borç para verecek
tir, kâğıt, mürekkep ve saire verecektir. Serma
yeye de ihtiyaç olacaktır. İki milyona yakın 
sermayesi tutuyor. Kuruma iştirak etmek isti
yen gazete ve dergiler başlangıçta sermayeye iş
tirak edeceklerdir ki, yukarda bahsi edilen borç
lan bunlar rahatça yapabilirler. 

Bu şehirlerde yayınlanan gazete ve dereri 
ı sahibi olan gerçek ve tüzel kişiler de on bin li

ra vermek suretiyle iştirak edebileceklerdir. 
BAŞKAN — Madde hakkında başka konuş-

j mak istiyen var mı? Maddeyi oyunuza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

I Hükümetin denetlemesi 
! MADDE 14. — Hükümet, Kurum üzerinde 

denetleme yetkisine sahibolup bu yetkisini yılda 



en aat bir defa Kurumun bütün hesap ve muame-
lehsini denetlemek suretiyle kullanır. 

Kanun, yönetmelik ve Genel Kurul kararla
rına ttymıyan muameleler, Hükümetin tebligatı 
üzerine düzeltilir ve yolsuzluklar yetkili merci
lere intikal ettirilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında konuşmak is-
tiyenî... 

ERSÜ VEHBÎ — Yolsuzluklar, ilgili mercie 
intikal ettirildiği zaman, nasıl tecziye edile
cektir? 

YILDIZ AHMET — Hesapların ve muame
lelerin yanlış olmasında ceza tatbik edecektir. 
Esasen ilânlar Hükümetçe verilmektedir. Hükü
metin denetleme yetkisi vardır, bunlara ait ceza 
kısmında müeyyideler vardır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ka
bul edilmiştir. 

ikinci Kısım 

^ Malî hükümler 

Sermaye 
MADDE 15. — Merkezleri Ankara, istanbul 

ve izmir'de bulunan millî bankalardan sermaye
leri ile ihtiyatları yekûnu 20 milyon lira ve da
ha fazla olanlar ellişer bin, 20 milyon liradan az 
olanlar yirmi beşer bin, sigorta ortaklıkları 
onar. bin lira vererek kurumun sermayesine iş
tirak ederler. 

Bu şehirlerde yayınlanan gazete ve dergi 
sahibi olan. gerçek ve tüzel kişiler de onar bin 
lira vererek sermayeye ve bu kanun hükümleri 
dairesinde Kurumun idaresine iştirak edebilir
ler. 

Genel Kurul kararı ve Bakanlar Kurulunun 
•tasdiki ile yukardaki fıkralarda yazılı sermaye
ye iştirak miktarları iki katma kadar artırıla
bilir. 

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

Payın iadesi 
MADDE 16. — iştirak payı.sahiplerinin if

lâsı veya faaliyetlerini tatil eylemeleri halinde 
payları iade edilir. 

Gazete veya dergi sahipleri, altı ay önce Ku
ruma ihbar etmek şartiyle paylarını her zaman 
gieri alabilirler. Bankalarla sigorta ortaklıkları
nın paralarını geri alabilmeleri Genel Kurulun 
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karar vermesine ve Balkanlar Kurulunun tasdi-
kma bağlıdır. #. 

BAŞKAN — Madde hakkında konuşmak îs-
tiyen var mı? Buyurun Kadri Bey. 

KAPLAN KADRİ — Bu 6 ay meselesini 
izah eder misiniz efendim? 

YILDIZ AHMET — Efendim, her hangi bir 
şekilde Kurumun faaliyetine mâni olmasın di
ye önceden haber verme şartı derpiş edildi. 6 
ay müddeti bütün basıu'mensuplan uygun bul
dular. Fakat bu müddet değişebilir. Azaltıla
bilir. 

BAŞKAN — 16 ncı madde hakkında başka 
konuşmak îstiyen yok. Maddeyi oyunuza arz 
ediyorum. Kalbul edenler... Etmiyenler... Kalbul 
edilmiştir. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — B ^ Kuruma üye 
olabilmek için mutlaka gazete ve dergi sahibi 
olmak mı lâzım. 

YILDIZ AHMET — Evet. 
GÜRSOYTRAK SUPHİ — Peki tirajı fazla 

olan gazete ile tirajı az olan gazete aynı şekilde 
mi mütalâa edilecek? 

YILDIZ AHMET — Şimdi Genel Kurul ilân 
alabilecek dergi ve gazetelerin, evsafını tesbit 
edecek. İlân alamıyacak gazeteler ve dergiler bu
raya para vermez, ilân alabilecekler üye olmak 
isterse 10 bin lira verecek üye olacak. 

GÜRSOYTRAK SUPHl — Üye olmanın fay
dası nedir? 

YILDIZ AHMET — ilân alma* hakkı olur. 
GÜRSOYTRAK SUPHÎ — Üye o'lmıyan ilân 

alamıyacak mıdır? 
YILDIZ AHMET — Hususi ilânlar serbest

tir. 
Kurumun gelirleri 

MADDE 17. — Kurumun gelirleri şunlar
dır : 

1. Sermayenin işletilmesinden elde edilecek 
gelirler, 

2. ilân ve reklâmlardan alınacak komisyon
lar, » -

3. Kurumun görevlerini ifa ederken temin 
edeceği sair srelirler, 

4. Bafhşîar. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo

rum. Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

18 
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ihtiyat akçası ve nema 

MADDE 18. — Kurumun giderleri çıktıktan 
sonra artan gelirinin % 6 i ilk hesap yılı sonun
da tahakkuk edecek sermaye miktarı esas alın
mak üzere ıbu miktara varıncaya kadar yedek 
akça olarak ayrılır ve iştirak payı sahiplerine de 
paylarının âzami % 2,5 u nispetini aşmamak 
kaydı ile nema verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında konuşmak is-
tiyen var mı? Yok... Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Hesap yılı 
MADDE 19. — Kurumun hesap yılı, Ocak 

ayının birinden Aralık ayının 31 ine kadar de
vam eden süredir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

KARAVELlOĞLU KÂMÎL — Devlete ge
liri ne olacaktır? 

YILDIZ AHMET — Devlete bir geliri yok
tur. Devlet ilân veriyor. Gaye ilânların yetkili 
bir müessese tarafından yapılmasıdır. 

ÖZGÜR SELÂHATTÎN — Devletin millî 
bankalar* dolayısiyle bir geliri vardır. 

GÜRSOYTRAK SUPHÎ — Hayır cemiyetle
rine verilmesi hakkında bir hüküm var mı? 
. YILDIZ AHMET — Var. 

Tahsis usulü 
MADDE 20. — Kurumun sermayesi ile 18 

nci madde hükmünün uygulanmasından sonra 
kalan yıllık gelir yekûnunun, Kurumun görev
lerinden her birinin yerine getirilmesine ne mik
tarlarda tahsis edileceği, Yönetim Kurulunun 
teklifi ve Genel Kurulun karariyle taayyün eder. 
Buna göre ayrı ayrı hesaplar açılır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ka
bul edilmiştir. , 

İstikraz yetkisi 
MADDE 21. — Kurum, görevlerinin ifası 

için, Genel Kurul karariyle son hesap yılı so
nundaki bakiye mevcudunun en çok yarısı nis
petinde bankalardan istikraz akdine yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında konuşmak is-
tiyen?.. 

YILDIZ AHMET — Şayet sermayeleri kâfi 
gelmiyecek olursa, hariçten bir milyon, iki mil-. 
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yon hattâ daha fazla paralarla makina almak is-
tiyen gazete, ve dergi sahiplerinin ihtiyaçlarım 
karşılamak için bankalardan kredi alabilmek yet
kisi ile teçhiz edilmektedir Böyle bir krediyi ar
zu etmemekle beraber şayet mecbur kalırsa bu. 
yola gidecektir. •, 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul 
edilmiştir. 

Banka muameleleri 
MADDE 22. — Kurumun hangi millî ban

kalara parasını yatıracağı, alacaklarını tahsil ve 
borçlarını tediyede bunlardan hangilerini aracı 
edeceği, kredi muamelelerini ve borç para verme 
işlerini ne suretle yürüteceği ve sair faaliyetle
rinin finansman şekli, Genel Kurulun kararma 
bağlıdır. 

BAŞKAN — Madde hakkında konuşmak is-
tiyen?... Yok. Maddeyi kabul edenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kredi ve borç vermenin şartlan 
MADDE 23 — Kurumun açacağı kredi ve 

vereceği borç paranın, şekil ve şartları, Genel 
Kural karariyle belli edilir. 

Şu kadar ki, alınacak faiz miktarı, yürürlük
teki mevzuatla tesbit edilen âzami haddi geçe
mez. 

Kurum, Genel Kurulun tesbit edeceği esaslar 
dâhilinde, ilân ve reklâm veren müşterilerine de 
kredi açabilir. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul «edilmiştir. 

Komisyon ücreti 
MADDE 24. — Kurumun yayınlanmasına 

aracı olmak ödevinde bulunduğu ilân ve reklâm
lardan % 15, diğer ilân ve reklâmlardan âzami 
% 10 nispetinde, faturalar üzerinden komisyon 
ücreti olarak kesilip, Kurama gelir kaydolunur. 

Sahipleri Kurumun idaresine iştirak eden ga
zetelerden alınacak % 15 komisyon ücretini, % 
10 a kadar indirmeye Genel Kural yetkilidir. Bu 
nispetler Genel Kurulun teklifi üzerine Bakan
lar Kurulunca değiştirilebilir. 

ıBAŞKAN — 24 ncü madde hakkında söz isti
yen yok! Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kalbul edil'miştir. 

Diğer ücretler : v 

MADDE 25. —^Kurumun ilgililerin -talebi 
üzerine ilân ve reklâmların tertibi, resim ve kli-
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şelerin hazırlanması gibi lıuisujsi hizmetlerinden I 
alacağı ücretler, Yönetim Kurulunca hazırlanacak 
bir tarife ile teslbit olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Hesapların yayınlanması 
MADDE 26. — Kurumun hesaplarının yıl so

nu neticeleri ve tahsis bilançoları ile kâr ve zarar | 
hesabı iş yılının hitamından itibaren' «n geç iki 
ay içinde Resmî Gazete ile diğer gazetelerde ya
yınlanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler..'. | 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. i 

Muamelâtın 'yürütülmesi • 
MADDE 27. — Kurumun, notere tasdik etti-

rildikten sonra hangi defterleri tutacağı, uygu
lanacak muhasebe -usulü've muamelâtın yürütül
me tarzı, 53 ncii madde mucibince',yapılacak yö
netmelikte gösterilin 

BAŞKAN —- 27 nci madde hakkında saz isti- | 
yen yok; Maddeyi oyunuza- arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yönetim ıgiderleri 
MADDE 28. — Genel Kurul ve Yönetim 'ku

rulu üyeleri ile Genel Müdür, memur ve müstah
demlere verilecek ücretle'rle diğer yönetim gider
lerinin miktarı, Yönetim Kurulunun teklifi üze
rine Genel Kurulca tâyin edilir. 

Yönetim giderlerini sarfa, Yönetim Kurulu 
yetkilidir. Ancak, Genel Müdür de ücretlerle Yö
netim Kurulunun tesbit edeceği diğer bâzı yöne
tim giderlerinin sarfına mezundur. 

3659 sayılı Bankalar ve.Devlet Müesseseleri ! 
memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hakkın
daki Kânun ile 6245 sayılı Harcırah Kanunu hü- I 
kümleri, kurum ve kuracağı ortaklık ve,teşekkül
ler hakkında uygulanmaz. 

Sahipleri Kurumun idaresine iştirak eden ga
zetelerden alınacak % 15 komü'syon ücretini, % ; 
10 a kadar indirmeye Genel Kurul yetkilidir. Bu 
nispetler, ;GeneI Kurulun teklif i ile Bakanlar Ku

rulunca değiŞtirileM 

BAŞKAN — Madâe hakkında söz istiyen yok. I 
Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... I 
Etmiyenler,.. Kabul edilmiştir. ..:-. i 
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üçüncü bölüm 

İlân ve reklâmların yayınlanması 

Birinci kısım 

Resmî ilânlar 

Tarif 
MADDE 29. — a) . Kanun, tüzük ve yönet

meliklerle yayınlanması mecburi olan (özel der
nekler hariç) veya, 

ıb) Genel ve katma bütçeli dairelerle il özel 
idareleri, belediyeler, köyler ve İktisadi Devlet 
Teşekkülleri ve sermayesinin yanisından fazlası 
kamu hukuku tüzel kişilerine ait bulunan teşek
küllerin verdikleri, 

Reklâm mahiyetini taşımıyan ilânlar, resmî 
ilân sayılır. % 

BAŞKAN— Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. . 

•Genel Kurulun ve (Hükümetin yetkisi -
MADDE 30. — Bir ilânın resmî ilân sayılıp 

sayıİmıyacağma Genel Müdürlük veya valilikler 
tarafından tereddüdedilen veya ilgililerle bunla.r 
arasında ihtilâf bulunan hallerde Kurum Yöne
tim Kurulunun kararma uyulur. 

Yönetim Kurulu lüzum görür veya vali, Genel 
Müdürlük veya ilgili talebederse, prensip kararı 
verilmesi için iş, Genel Kurula intikal ettirilir. 

Genel Kurulun bu suretle veya kendiliğinden 
bu konuda ittihaz edeceği prensip kararları kesin 
olup Resmî Gazetede yayınlanır. 

GÜRSOYTRAK SUPHÎ — Zaman bakımın
dan bir tahdit yok. Süresi ne olacaktır? 

YILDIZ AHMET — Bu her hangi bir şeyi 
alâkadar etmiyor. Genel Kurul en az 3 ayda bir 
toplanacaktır. 

iGÜRSOYTRAK SUPHİ — Meselâ bir Tekir
dağ1 Valisi bu işi nasıl yapacaktır? 

YILDIZ AHMET — Basın temsilcileri buna 
hiç zaruret göstermediler. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Zaruret vardır. 
YILDIZ AHMET — Yayınlanırsa resmî olup 

olmadığı münakaşa edilebilir. İlânların zamanın
da yayınlanacağı hakkkmda madde..vardır. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Buraya bir zaman 
koymak lâzımdır. Kısa bir zaman içinde olduğunu 
belirtmek lâızımdır. İdare heyeti de karar verebi
lir, • • . • : 
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TUNÇKANAT HAYDAR — -Efendim, bu 

gibi şeyler yönetim kurulunu sık sık toplamamak 
iğindir. Bence zaman tahdidi mevzuuibalıis değil
dir. 

ERSÜ VEHBİ — Burada Genel Kurul ka
rarı nihai karar oluyor. Maddenin son fıkrası 
ile. Bu kararların kontrolü bakımından, ihtilâ
fa düşülen bir mevzu karşısında, tatmin olmı-
yan taraf için bir başka müracaat yeri kalmı
yor. Bunun için Bakanlar Kurulunu son merci 
olarak tanımak mümkün olamaz mı? . 

YILDIZ AHMET — Resmî ilânlar için kesin 
tarifler vardır. Esasen resmî ilânları igazetele-
re veren Hükümettir. Bundan başka bir şekil
de, mahkeme kararı ile falan, ilânın cinsini ve 
mahiyetini tâyin ve tesbit bakımından buradan 
geçip geçmemesinde îbir endişe olursa, esasen 
bu kurulda Hükümetin sekiz tane temsilcisi de 
vardır. Bunun için karar verecektir genel ku
rul. 

ERSÜ VEHBİ — Mahkeme kararı falan.!. 
YILDIZ AHMET — Bu bir tahsis değildir. 

İlân resmî midir, değil midir. Tarife uyuyor 
mu? diye bakacaktır, "kendisine danışma vazi
fesi veriliyor. 

BAŞKAN — Başka sual sormak istiyeni. 
Yok. Maddeyi katfal edenler... Kabul edilmiştir. 

Resmî ilânların yayınlanması 
MADDE 31. — Resmî ilânlar, Basın İlân 

Kurumunun Şubesi bulunan yerlerin belediye 
hudutları içinde bu şubeler aracılığı ile yayın
latılır. 

Kurumun şubesi bulunmıyan yerlerde, resmî 
ilânların yayınlanmasına valilikler aracı olur
lar. 

Gazeteler aldıkları resmî ilânları zamanın
da yayınlarlar. Haklı bâr sebebolmadıkça bu 
ilânları almaktan imtina edemezler. 

6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 37 nci 
maddesi hükmü saklıdır. 

YILDIZ AHMET — Efendim, burada 3 ncü 
fıkranın «başında, «mevkuteleri» kelimesi ola
cak. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka konuş
mak istiyen yok. Maddeyi oyunuza arz ediyo
rum inim. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Resmî ilânların dağıtılması 
MADDE 32. — Resmî ilânlar, fikir ve içti-
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I hat farkı aranmaksızn 34 ncü madde mucibince 

vasıfları tesbit edilecek olan mevkutelere Basın 
İlân Kurumu Genel Kurulunun tesbit edeceği 
esaslar dâhilinde 'dağıtılır. 

33 ncü madde hükmü saklıdır. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Hanen tebligat 
MADDE 33. — 7201 sayılı Tebligat Kanunu 

I gereğince yayınlatılacak ilânların, tebligatı çı
karan merciin tâyin ettiği gazetede yayınlatıl-
ması mecburidir. 

llânen tebligatın yayınlanacağı gazete, va
sıfları tesbit edilen gazetelerden biri değilse, 
tebligatı çıkaran merci bunu icabettiren hususi 

I "sebebi, ilânla birlikte kuruma «veya valiliğe bil-
I dirmekle ödevlidir. Bu ödev yerine getirilmez 
I veya vasıfları tesbit edilen gazetelerden birinin 

ismi tasrih edilmezse, tebligat ilânı, -genel usu
le göre yayınlatılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I Gazetelerin vasıfları 
MADDE 34. — Resmî ilân verilecek mevku

telerin vasıfları : 
a) Münderecat, 
b) Sayfa sayı ve Ölçüsü, 

I e) Kadro, 
ç) Fiilî satış, 
d) En az yayın hayatı sünesi, 
Bakımından ve uygun görülecek diğer yön

lerden Basın İlân Kurumu Genel Kurulunca tes
bit olunur. 

Genel Kurul, Kurumun Şubesi bulunmıyan 
yerlerdeki mevkutelerin vasıflarını yukarıki, 
fıkrada yazılı kayıtlara bağlı olmaksızın tesbit 
edeir. 

Genel Kurul Türkiye'de yabancı dillerle ya-
I yınlanan mevkuteler ile fikir ve sanat dergileri-
I ne ilân ve reklâm verme esaslarını ayrıca tâyin 

eder. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

yok. (Maddeyi oyunuza arz «diyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I . Gazetelerin ödevleri 
I MADDE 35. — Basın - M n Kurumu Genel 



* 

B : 68 2 . 1 . 
Kurulu, kanunen mevkutelere tutmaya mecbur 
oldukları defterlerden başka noterden tasdikli 
defterler tutmak ve vasıflarım kontrol veya 
ilân ve reklâmlar bakımlarından muayyen bil
gileri verme ödevlerini yükliyebüeceği gibi, bu 
ödevlerin yerine (getirilip getirilmediğini veya 
gazetelerin tâyin edilen vasıflara uygun olup 
olmadıklarım her zaman kontrol ettirebilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. .• 

Genel kurul kararlarının ilânı 
MADDE 36. — Dağıtma esasları, mevkute

lerin vasıfları ve 'bunlara 35 nci madde muci
bince yükletilecek ödevler hakkında Kurum 
Genel Kurulunca verilecek kararlar, Resmî 
Gazetede ilân edilir. 

YILDIZ AHMET — Burada da mevkutele
rin vasıfları, demek lâzımdır. I 

BAŞKAN — Maddeyi bu şekli ile oyunuza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Gazetelerin listesi 
MADDE 37. — Kurum Genel Müdürlüğü.ve 

valilikler, her ayın «onunda resmî ilân verilebi
lecek olan mevkutelerin isimlerini ve vasıflarını 
ihtiva eden birer listeyi, Hükümete ve 'Kurum 
şubeleri ile diğer ilgililere gönderirler. 

Listeye alınmamaktan doğan ihtilâflar 38 
nci maddedeki, usul dairesinde halledilir. An
cak, bu halde Yönetim Kurulu, kararını bir haf
ta içinde verir. 

BAŞKAN — 37 nci madde hakkında konuş
mak istiyen var mı? Yok.. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — (Resmî gaze
tede ücreti mukabilinde ilân edilir) ibaresinin 
ilâvesini istiyorum. 

YILDIZ AHMET — Eğer Resmî Gazete üc
ret alıyorsa zaten mecburidir. Şayet Resmî Ga
zete ilân parası almıyorsa o zaman almaz. Bil
miyorum, alıp almadığım. I 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Resmen va
zife veriyoruz, hususi teşebbüsten para almak- | 
tadır, ilân için de bir ücret, karşılık alması lâ- I 
zımdır. I 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ka
bul edilmiştir. | 
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İhtilâfı hal ve itiraz mercileri 

MADDE 38. — Genel Kurulun 36 nci mad
de mucibince ilân edilecek kararlarının uygu
lanmasından dolayı valilikler ve Kurum Genel 
Müdürlüğü ile mevkuteler veya ilân verenler 
arasında çıkacak ihtilâfların hal mercii, Kurum 
Yönetim Kuruludur. 

30 ncu maddenin 2 nci fıkrası hükmü, bu 
halde* de uygulanır. Ancak, verilecek Genel 
Kurul kararı, kesindir. Bu kararlar Resmî Ga
zetede yayınlanır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ka
bul edilmiştir. 

Resmî ilân tarifesi 
MADDE 39. — Resmî ilânların fiyat tari

fesi, Basın îlân Kurumu Genel Kurulunun tek
lifi üzerine Bakanlar Kurulunca tesbit edilir 
ve Resmî Gazetede yayınlanır. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Buradaki res
mî ilânlarının vaziyeti,.. Devlet; neşir için para 
veriyor, hususi teşebbüslerin neşriyatı için bu
raya bir şey koymadık. 

ERSÜ VEHBÎ — Bundan evvelki maddede 
verdiği cevap; tarife tesbit etmik gibi şeyler
dir. Resmî ilânlar için de aynı şekilde mütalâa 
edilebilmesi mümkündür. 

YILDIZ AHMET — Buradaki resmî ilân
lardır, hususi ilânlar değildir. O madde; karar
ların ilânı idi. Orada resmî ilâna girip girme
diği hususunda ihtilâf oluyor. 

Karavelioğlu diyor ki, Resmî Gazeteye .ve
rilen ilânlardan para alınsın. Ben de diyorum 
ki, Resmî Gazetenin statüsü ne ise o olacak. 
Resmî Gazete para alıyorsa bunlardan da alı
nacak. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Ahmet Bey 
demek istiyor ki, para alınacak. Bu izahattan 
sonra teklifimden vazgeçiyorum. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz isti
yen yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ikinci Kısım 

Hususi ilân ve reklâmlar 

Tarif 
MADDE 40. — Resmî ilân sayılmıyan ve 

gerçek ve tüzel kişiler tarafından gazete ve der
gilerde yayınlanmak üzere verilip de reklâm 
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mahiyetinde 'bulunmıyan ilânlar, 'hususi ilân 
sayılır. 

Satışı artırmak gibi ticari gayelerle veya 
bir şey veya bir fikre; rağbet sağlamak gibi 
maddi veya mânevi bir menfaat temini maksa-
diyle gazete ve dergilerde yazı, resim veya çiz
gilerle yapılan ilânlar, reklâm sayılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz isti-
yen yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiy enler.... Kabul edilmiştir. 

Kaide 
MADDE 41. — Hususi ilân ve reklâmların 

yayınlanması, hususi ilân ve reklâm prodük
törlüğü, bu kanun bükümleri dairesince ser
besttir. 

Basın ilân Kurumu da hususi ilân ve reklâm 
kabul eder. 

Prodüktörlerle gazete veya dergiler arasın
da, bir veya daha fazla prodüktörün tamamiy-
le veya kısmen ilân ve reklâmlar üzerinde inhi
sarını tazammun eden sarih veya zımni bir an
laşma yapılamaz. 

YILDIZ AHMET — Bu madde demin Kara-
velioğlu'nun söylediği hususa cevap veriyor. 

Birkaç kişi birleşip hususi ilân mevzuunu 
inhisarları altına alıp kasden «biz bundan alı
yoruz, ötekinden almıyoruz.» demesinler, diye 
3 ncü fıkrayı derpiş ettik. 

KAPLAN KADRİ — Biz, hususi ilân mese
lesine ne karışıyoruz? Bu hususta sarih ve zım
ni bir «anlaşma yapabilir. Buna biz ne karışıyo
ruz? istediği yerden ilân alır. Bu fıkra serbest 
ticareti tahdideden bir hüküm vaz'ediyor. Ka
naatimce doğru değil. 

YILDIZ AHMET — Karavelioğlu'nun endi
şesine cevap vereyim : 

3 fıkra var. Birinci fıkra tamamen serbest. 
2 nci fıkra bu serbestlik için de şayet ona da ge
lirse o da kabul eder. 3 ncü fıkra her hangi bir 
inhisara fırsat vermemek cindir. Müessese boy
kot edebilir, inhisarı altına almasın diye yapıl
mıştır. 

KAPLAN KADRİ — 3 ncü fükraya aleyhta
rım. Tamamen ticari bir müessesedir. Bu şekilde 
bir kayıt altına almak doğru değildir. Daha ev
vel rekabet imkânları sağlandı. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında başka ko
nuşmak istiyeıı var mı? Karavelioğlu. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Çok önemli 
bir madde. Bilhassa burada bulunması lâzımdır. 
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Basını serbest yapacak, para tesirinden kurtara
cak, satmalmma durumundan kurtaracak olan 
madde budur. Onun için antidemokratik bulmu
yorum, hattâ önleyici bir hüküm olarak görüyo
rum. 

ERSÜ VEHBİ — Karavelioğlu arkadaşımı
zın baklı olduğuna inanıyorum. Aynı şeyleri söy-
liyecektim. Prodüktörlerle gazete veya dergiler 
'arasında bir iş birliğini önleyici hükmü ihtiva et
mektedir, bu bakımdan kalması lâzımdır. 

KAPLAN KADRİ — Hususi ilânlar almak 
gibi çeşitli şeyler sağlıyacaktır. Bu madde tam 
mânası ile ticari müesseselere darbe vuracaktır. 
Ticari ruhu itibari ile aykırıdır, antidemokratik
tir. / 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Ticari mües
seseleri koruyor. 

Kadri Kaplan Bey de bilirler ki, bizim 
basınımızda israil/aleyhinde bir yazı çıkmaz. Ne
den? Hususi ilân alamamak korkusu ile. Bilâkis 
daima israil lehinde neşriyat yapılır, ilân alabil
mek için. 

Burada, basınımızı tesir altına alacak bir an
laşma yapamazsınız,, diyor. Bu gok yerinde bir 
şeydir. 

KAPLAN KADRİ — Niçin yapamazsınlar 
bü anlaşmayı? 

YILDIZ AHMET — Bir iki kişi kasden birle
şerek, özel ilânları inhisar altına almasın diye. 

KAPLAN KADRİ — • B U madde hakkında <bir 
Itoplantı olmuştu. Gazetecilerin fikirleri ne idi? -

YILDIZ AHMET — Bir itirazları olmadı 
huna. Ben, Ahmet Emin'le, Nadir Nadi ile ve 
diğer büyük gazete sahipleriyle konuştum. 

ÖZGÜR SELÂHATTlN — Bu mevzuu biraz 
daha tavazzuh ettirmek için konuşacağım. Bizim 
memlekette bir firma kurulduğu zaman, diğer hü-
tün müesseseler o müesseseyi alt etmeye uğraşır
lar. Bu mücadeleden ısonra hu firma ya tutu
nur, ya tutunmaz. Bu madde ile bütün hürri
yeti veriyoruz, aynı zamanda sendikalarına yar
dım parası da çıkıyor. Demokratik bir şey ku
ruluyor. Bir endişe varit değildir. Kuruluşta 
sağlam temel üzerine oturmasını sağlıyoruz. Bu 
maddenin lehindeyim. 

YURDAKULER MUZAFFER — Kifayet 
telklif ediyorum. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere teklif edil
miştir. 
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ÖZGÜNEŞ MEHMET — Efendim, 3 ncü fık

ra ıbir inhisara mâni oluyor. • Ticari bir inhisar 
değildir. Arkasında siyasi Ibir gaye ve bu siyase
tin gerisinde gizli bir ideoloji saklıdır. Bugün 
Türkiye'de bir gazete vardır ki, devamlı zarar 
eder. Bu gazete devamlı gizli bir ideoloji neşredi
yor. Bu 3 ncü fıkra zararlı naşriyatı ve inhisarı 
«bertaraf edecektir. 

BAŞKAN — Madde 'hakkında kifayet veril
miştir. Kabul edenler... Kifayet kalbul edilmiştir. 

Kadri Bey ısrar ediyor musunuz? 
KAPLAN KADRİ — Evet. 
BAŞKAN — Üçüncü fıkranın çıkarılması 

Kadri Bey tarafından teklif ediliyor. Teklifi oyu
nuza sunuyorum. Kalbul edenler... Reddedilmiş
tir. 41 nci maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edilmiştir. 

İstisna 
MADDE 42. — 29 ncu maddenin (b) bendin

de anılan daire ve teşekküllerle 'kanunla kurulan 
sair müesseselerin veya bunların iştiraklerinin ve 
yabancı memleketlerdeki gerçek ve tüzel kişilerin, 
Kurumun şubesi bulunan yerlerde yayınlanan 
gazete ve dergilere verecekleri ilân ve reklâmlar, 
ancak Basın İlân Kurumu aracılığı ile yayınlatı-
lalbilir. 

Kurum tarafından verilmiyen yukarrki fıkra
da anılan ilân ve reklâmlar yayınlanmaz ve pro
düktörler ne suretle olursa olsun bu ilân ve rek
lâmlar hususunda gizli veya açık her hangi bir 
muamele veya iş yapamazlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 

YILDIZ AHMET — özgüneş Beyin temas 
ettiği nokta, burada andan daire ve müessesele
rin veya «bunların iştiraklerinin ve yabancı mem
leketlerde'ki gerçek ve tüzel kişilerin, Kurumun 
şubesi bulunan yerlerde yayınlanan gazete ve 
dergilere verecekleri ilân ve reklâmların Ku
rumun aracılığı ile yapı<lımasmı istiyor. Dışarıdan, 
yabancı teşekküllerden beslenen bu dergilerin, 
gazetelerin meydana çıkmasını, bu kanallardan 
beslenen, desteklenenlerin ilân ve reklâmlarının 
buradan geçmesini istiyoruz. Açıktan açığa her 
hangi bir cereyanı müdafaa eden teşekküllerin hir 
organı Türkiye'de varsa meydana çıksın. Bunun 
da ilânı buradan çıksın. 

(BAŞKAN — Madde hakkında başka söz isti
yen yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

. — 19 
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Yayınlanma usuM 

MADDE 43 .— Hususi ilân ve reklâmlar, bun
ları veren gerçek veya tüzel kişilerin »isteklerine 
uygun olarak gazete ve dergilerde yayınlanır. 

Şu kadar ki, 29 ncu maddenin (b) bendinde 
anılan daire ve teşekküllerle kanunla kurulan 
sair müesseseler ve bunların iştiraklerinin yere
ceği hususi ilân ve reklâmlar, 40 ncı maddede ya
zılı mahiyetleri de göz önünde bulundurularak 
Kurum -Genel Kurulu tarafından teslbit edilecek 
esaslar dâhilinde ilgililerin istekleri de nazara 
alınarak, gazete ve dergilere verilir. 

Gazete ve dergiler, aldıkları hususi ilân ve rek
lâmları zamanında yayınlarlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

• 
Prodüktörlerin muameleleri ve defterleri 

MADDE 44. — İlân ve reklâm prodüktörleri 
komüsyonculuk suretiyle iş görürler. Bunlar hu
susi ilân veya reklâmı verenlerle gazetelerin fatu
ralarına istinaden muamele yaparlar ve % 25 ten 
fazla komüsyon alamazlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Hususi ilân ve reklâm tarifesi 
MADDE 45. — Gazete ve dergiler, takvim yılı 

(başından başlamak üzere üçer aylık devrelerde 
mücbir sebepler olmadıkça uygulıyacakları hususi 
ilân ve reklâmlara ait fiyat tarifesini ve bu ilân 
ve reklâmların birden fazla yayınlanması halinde 
yapacakları tenzilât hadlerini, bu devre başlan
gıçlarından en az 15 gün önce sayfalarında yayın
lamaya, idarehanelerinin ilân ve reklâm alman 
yerlerinde herkesin görebileceği bir şekilde ilân 
etmeye ve Basın İlân Kurumuna yazılı olarak bil
dirmeye mecburdurlar. 

Kurum, bu listeleri, gazete ve dergilere, bun
ların gündelik, haftalık gibi çıkma zamanlarına 
ve isimlerinin alfabe sırasına göre bir liste halin
de birleştirilir, birer nüshasını prodüktörlere ve 
lüzumu kadar nüshasını da asılmak üzere şubele
rine gönderir. Prodüktörler de yazıhanelerinde 
bu listeleri, herkesin görebileceği bir şekilde asa
rak ilân ederler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 
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Dördüncü bölüm 

Çeşitli hükümler 

İlân ve reklâmlarda kullanılacak ayırıcı kelime ve 
numara • 

MADDE 46. — Basın İlân Kurumu ve pro
düktörlerle gazete ve dergiler, yayınlanmasına 
aracı oldukları bilcümle ilân ve reklâmların en al
tına, aracı olduklarını gösteren bir kelime koyma
ya mecburdurlar. • 

Prodüktörlerle gazete ve dergiler bu maksatla 
seçtikleri kelimeyi kullanmadan evvel Kuruma 
bildirirler. Kurum seçilen kelimenin • daha evvel 
ıbaşka bir prodüktör, veya gazete veyahut bir dengi 
tarafından alındığını veya iltibasa maıhal verecek 
mahiyette olduğunu anlarsa, kelimeyi değiştirme
sini ilgiliye bildirir. 

• 
Basın ilân Kurumu (Basın) kelimesini kulla

nır. ilân ve reklâmı, Kurum veriyorsa kendi ke
limesini, prodüktör veriyorsa seçtiği kelimeyi, ilân 
veya reklâmı doğrudan doğruya gazete veya dengi 
almışsa, kendi kelimesini ilânın altına koyar. Bu 
kelimenin yanma kurumun veya prodüktörün yıl
lık ilân ve reklâm sıra numarası ile gazetenin ve
ya derginin aldığı ilân ve reklâmların- sıra numa
rası yazılır. 

Kelime ve rakamın puntosunu intihap, gazete 
'veya dergiye aittir. Bundan dolayı hiçbir ücret 
alınmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz ist iyen yok. 
Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilnrıstir. 

ilân ve reklâmların kontrolü 
.MADDE 47. — Kur^nrm «* - w ' ^-l^n-vn /yar

lerde yayınlanan gazete ve dergiler ilân veya rek
lâmı havi nüshalarından ikişer adedini, ilân veya 
roldâmm yayınlandığı gün, Kurum Genel Müdür
lüğüne gönderilmek üzere o yerdeiki şubesine mak
buz mukabilinde tevdi ederler. 

Genel Müdürlükçe bu nüshalar, Kurumun ver
diği ilân ve reklâmlarla Kurumca verilmeyen ilân 
ve reklâmların hesabına ve bunların kimin tara
fından verildiğinin tez'b'tine esas tutulur. 

Kurumun şubesi bulunmıyan yerlerde yayın
lanan gazete ve dergiler de aynı şekilde ilân voy/ı 
reklâmı nrıhtsvi bulunan ikişer nüshalarını Ku
rum Genel Müdürlüğüne gönderilmek üzere ma
hallî valiliğe 'tevdi ederler. 

BAŞKAN — Madde hakkında konuşmak isti-
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yen var mı? Yok... Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka/ml eaıl-

• mistir. 

Bordro düzenlenmesi 
MADDE 48. — Prodüktörler, yayınlanmasına 

aracı oldukları ilân ve reklâmları, kullandıkları 
sıra numarasına göre ücreti, aldıkları komüsyon 
ve yayınlanan gazete veya dergi adı ile gazete 
veya derginin sıra numarasını gösteren bir bord
ro ile her yılın ilk 15, günü içinde Kurum Genel 
Müdürlüğüne gönderilmek üzere Kurumun o yer
deki şubesine makbuz mukabilinde tevdi ederler. 

Gazete ve dergiler de, kendi sıra numaraları
na göre,- her bir ilân ve reklâmı kimden aldıkları
nı Kurum veya prodüktörün sıra numarasını, 
fiyatını, verdikleri komüsyonu göstermek üzere 
düzenliyecekleri yıllık bordroyu, yukarı'ki fıkra
da yazılı süre içinde Kurumun o yerdeki şubesine 
teslim ederler. 

Kurumun şubesi bulunmıyan yerlerde yayın
lanan gazete ve dergiler de yukarıki fıkra gere
ğince düzenliyecekleri yıllık bordroları o yerin 
valiliğine; valilikler de bu bordroları, birinci fık
raya uygun olarak hazırlanacak bordrolarla bir
likte Kurum Genel Müdürlüğüne .gönderirler. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler-... Kabul edil
miştir. 

Müeyyide 
MADDE 49. — Bu kanuna veya bu kanuna 

dayanılarak yapılacak yönetmeliğe veyahut Ku-
vv.m Genel Kurulunun bu kanunda yazılı husus
larda ittihaz edeceği kararları ile yükletilen Ödev-

| lere yahut da basın ahlâk esaslarına riayet et-
nüven gazete ve dergilerle prodüktörler ve kamu 
idare ve teşekkülleri ve 42 nci maddede anılan 
sair ostaklarm sorumluları hakkında, diğer Mev-

| zuat hükümlerine halel gelmemek üzere, aşağıda 
I vazıh olduğu şekilde muamele yapılır: 

a) Kurum tarafından o gazete veya dergiye 
verilecek ilân ve reklâmlar, kesinleşen Yönetim 
Kurulu kararma dayanılarak, Kurum Genel Mü
dürlüğünce, iki ayı gecmiyecek bir süre ile ke-
nilir. Ayrıca, bu kanunla temin edilen menfaat
lerden de aynı- şekilde faydalandırılmaz. 

b) Prodüktörlük müessesesinin iki ayı geç
memek üzere kapatılması için, Kurum Genel Mü-

I dürlüğünce iş, Yönetim Kuruluna intikal ettiri-
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lir. Kesinleşen Kurul kararını, o yerdeki valilik 
infaz eder. 

(a) ve (b) bentlerinde yazılı hallerde, Yöne
tim Kurulu kararma, tebliğinden itibaren on gün 
içinde o yerdeki en yüksek dereceli asliye hukuk 
hâkimliğine itiraz edilebilir. Hâkim, en geç on 
beş gün içinde evrak üzerinden kararını verir, bu 
karar, kesindir. 

c) Kurum Genel Müdürlüğünün bildirme
si üzerine kamu idare ve teşekkülleri ile ortak
lıkların sorumluları hakkında kendi statülerine 
göre disiplin muamelesi uygulanır. Böyle bir sta
tü yoksa o teşekkülün denetleme bakımından bağ
lı bulunduğu veya iştigal sahasına girdiği Ba
kanlık, uygun gördüğü bir disiplin muamelesi 
uygular, ilgili Bakanlığın yapacağı tebligata 
uyulması mecburidir. 

Yapılacak disiplin muamelelerinin neticesi 
Kuruma bildirilir. Kurumun, disiplin muamele
leri aleyhinde yetkili mercilere veya Bakanlığa 
itiraz hakkı vardır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Cezai hükümler 
MADDE 50. — Basın - ilân Kurumunun Ge

nel Kurul ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bilû
mum memur ve müstahdemleri, bu kanunun uy
gulanması sebebiyle işliyecekleri suçlarından do
layı, fiillerinin mahiyet ve derecelerine göre, 
Türk Ceza Kanununun Devlet memurlarına ait 
hükümleri ile cezalandırılırlar. 

Cezai kovuşturma, ayrıca disiplin muamelesi 
uygulanmasına engel teşkil etmez. 

BAŞKAN — Madde hakkında konuşmak is-
tiyen var mı? Yok... Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. ' 

Tebligat hükümleri 
MADDE 51. -— Basın - İlân Kurumunun teb

ligatı, 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri
ne tâbidir. 

BAŞKAN — Madde'hakkında konuşmak is-
tiyen?... Yok, Maddeyi kabul edenler.... Kabul I 
edilmiştir. 

. v I 
Hükümet namına yetki I 

MADDE 52. —.• Bu kanunda Hükümete tanı
nan yetkilerin, Hükümetin hangi teşkilâtı tara- j 
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fmdan kullanılacağı, Bakanlar Kurulu kararı ile 
tâyin edilerek Resmî Gazetede yayınlanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Yönetmelik yapılması 
MADDE 53. — Basın - İlân Kurumu Genel 

Kurulu tarafından, bu kanuna müstenit işlerin 
yürütme tarzını göstermek üzere bir yönetmelik 
yapılır. 

Bu yönetmelik Resmî Gazetede yayınlanır. 
BAŞKAN —r Madde hakkında konuşmak is

tiyen?... Yok. Maddeyi kabul edenler... Kabul 
edilmiştir. 

Geçici hükümler 

s Geçici Kurul teşkili 
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yayın

landığı tarihten itibaren on beş gün içinde Kuru
mun ilk teşekkül işlemlerini yapmak üzere Baş
bakanlık tarafından biri başkan ve dördü üye ol
mak üzere 'beş kişilik bir Geçici Kurul teşkil edi
lir. Bunlardan her birinin Adalet, Maliye Ba
kanlıkları ile Basın - Yayın mensubu ve diğer 
ikisinin, gazeteci olması lâzımdır. 

Geçici Kurulun görevi, geçici 3 neü madde 
mucibince Genel Kurul toplantısı yapılıncaya ka
dar devam eder. 

BAŞKAN — Madde hakkında konuşmak is
tiyen?... Yok. Maddeyi kabul edenler... Kabul 
.edilmiştir. 

Sermayenin teşkili 
GEÇİCİ MADDE 2. — Geçici Kurul, millî 

bankalardan birinde, Basın - İlân Kurumu adı
na bir hesap açtırır. 

Kurul, merkezleri, Ankara, İstanbul ve İz
mir'de bulunan millî bankalarla sigorta ortaklık
larına keyfiyeti taahhütlü birer mektupla bildi
rir. Bunlar, on beş gün içinde 15 nci maddede * 
yazılı iştirak paylarını açtırılan hesaba yatırır
lar. 

BAŞKAN — Madde hakkında konuşmak is
tiyen?... Yok. Maddeyi kabul edenler... Kabul 
edilmiştir. 

Genel Kurulun toplanması 
GEÇİCİ MADDE 3. — Geçici Kurul, aşağı

daki fıkra hükmünü de nazara alarak, bu kanu
nun 5 nci maddesinde yazılı temsilcilerin isim-
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BAŞKAN — Efendim, 5 imzalı bir tadil tek

lifi var. 8 nci maddenin sonuna «Kurumun yıl
lık safi kazancının % 5 nden az olmamak şar-
tiyle hayır cemiyetlerine yardımda bulunmak» 
fıkrasının ilâvesini mutazammm bir tekliftir. 

YILDIZ AHMET — Ben de kabul ederim. 
Belki gazeteciler itiraz eder. Fakat benim bir 
itirazım yok bu teklife. 

ERSÜ VEHBİ — Bu hadler müspet bir şe
kilde tetkik edilsin. Bu kurum istediği gibi ha
yır cemiyetlerine bu parayı aksettirebilir. Ha
yırlı ve iyi düşüncelerle meydana getirilmek is
tenen şey kötü neticeler doğurabilir. Bu bakım
dan mahzurlu gösterilebilir. 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — Bu muaz
zam bir meblâğı bulacaktır. % 5 çoktur. Arka
daşlarımızın belirttiği mahzurlar da vardır. Bu 
maddeye koymazsak daha iyi olur. 

YILDIZ AHMET — Bu maddenin sounda, 
bu kanunla verilen işleri yapar dedik. Genel Ku
rul böyle bir şey istediği takdirde teklif ede
bilir. 

Genel Kurul esasen tarafsızdır, endişeye ma
hal yoktur. Bu kurulun basma sağlıyacağı bir
çok hususlar da vardır. Mâni yoktur, bunu arz 
etmek isterim. 

BAŞKAN — O takdirde bu tadil teklifini 
oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Reddedilmiştir. 

Bir teklif daha var : 30 ncu maddeye bir 
fıkra olarak; (Ancak müracaatı mütaakıp ilgili 
husus hakkında karar, Kurum Yönetim Kurulu 
tarafından bir hafta, Genel Kurul tarafından 
bir hafta içinde verilir) hükmünün eklenmesi 
isteniyordu. Biraz evvel münakaşa mevzuu ol
muştu. Bu hususta bir söyliyeceğiniz var mı? 

YILDIZ AHMET — Bunun ilâvesinde bir 
zaruret yoktur. Yönetim Kurulu var, valilik 
var, bunu yapmazsa kanun hükmünü tatbik 
eder. Bir usul maddesidir, ilâvesine lüzum his
setmiyoruz. ' 

BAŞKAN — O halde bu teklifi de oyununa 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Reddedilmiştir. 
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lerini tesbit ettikten sonra, toplantı gününü ve 
yerini de bildirerek, kanunun yürürlüğe girme
sinden itibaren en geç iki ay içinde, görevlerini 
ifa etmek üzere, Genel Kurulu toplantıya çağı
rır. 

Geçici Kurulun gazeteciler hariç diğer üye
leri, ilk Genel Kurul toplantısı için 5 nci mad
denin (b) bendi mucibince seçilecek Hükümet 
mümessilleri arasında, mensuboldukları bakan
lıkları temsilen bulunurlar. 

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

Kurumun masrafları 
GEÇİCİ MADDE 4. — Geçici Kurulun, Baş

bakanlığın takdir edeceği yevmiye, icabında yol 
tazminatı ve Genel Kurul toplantısının gerek
tirdiği masrafları, bankada açtırılan hesaplan 
ödenir. 

ödemeler, başkan ile kurulun muhasip ola
rak görevlendireceği üyenin imzası ile yapılır. 

Muhasip, üye Kurum Yönetim Kurulunun 
teşekkülünden itibaren bir hafta içinde hesap
ları devreder. 

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

Kararnamelerin hükümleri 
GEÇİCİ MADDE 5. — Resmî ilân ve rek

lâmlar hakkındaki kararnamelerin hükümleri, 
bu Kanunun 36 nci maddesi uygulanıncaya ka
dar yürürlükte kalır. 

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

GEÇÎCÎ MADDE 6. — Basın - ilân Kuru
munun ilk iş yılı, Kurum teşkilâtının fiilen faa
liyete başlamasından itibaren Aralık ayının 31 
nci gününe kadar devam edecek süredir. 

BAŞKAN — Madde hakkında konuşmak is-
t iyenL. Yok. Maddeyi kabul edenler... Kabul 
edilmiştir. 

Gazete, dergi ve prodüktörlerin ödevleri 
GEÇİCİ MADDE 7. — Gazete, dergi ve pro

düktörlerin bu kanuna müstenit ödevleri, Ku
rum Genel Müdürlüğünce yapılacak tebligattan 
itibaren başlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında konuşmak is-
tiyen?... Yok. Maddeyi kabul edenler... Kabul 
edilmiştir. 

Yürürlük tarihi 
MADDE 54. — ^ u kanun, yayınlandığı ta

rihte yürürlüğe girer. 
BAŞKAN '— Maddeyi kabul edenler... Etmi

yenler... Kabul edilmiştir. , 

— 221 — 
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Kanunu yürütecek makam 

MADDE 55.— Bu kanunu, Bakanlar Ku
rulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et-
raiyenler... Kabul edilmiştir, 

Kanunun tümünü oyunuza ar* ediyorum. 
Kabul edenler... Etniiyenler... Kabul edilmiştir. 

YILDIZ AHMET — Kanun tümü kabul 
edilmiştir. Bu sebeple şunu da arz etmek iste-
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rim : En yetkili kimseler, hattâ bu hususta en 
çok zarar gören Naşit Hakkı Uluğ bile «Basında 
bir âbide kuruyorsunuz» demiştir. 

BAŞKAN — Arkadaşlar gündemimizde gö
rüşülecek maddeler vardır. Bunlar üzerinde 
görüşmek üzere oturumu bugün saat 21 de top
lanılmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19 

ÎKÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati: 21,00 

BAŞKAN — Küçük Sami % ' 

KÂTİPLER : Karavelioğlu Kâmil, Gürsoytrak Suphi 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 
Tütün piyasalarının desteklenmesine ait ka

nun tasarısının müzakeresiyle görüşmelere başlı
yoruz. 

6. — Ekici tütünleri satış piyasalarının des
teklenmesine dair kanun tasarısı (1/174) 

BAŞKAN — Gümrük ve Tekel Balkanı izahat 
ılûtfedeceklerdir. 

FETHİ AŞKIN (Gümrük ve Tekel Bakanı) 
• — Efendim, biliyorsunuz, en büyük istihsal mal
larımızdan ıbiri olan tütün ehemımiyetli bir ihraç 
metâımızdır. En az ihracat yaptığımız yıl dahi 
50 milyon dolar temin etmekteyiz. Hiçbir mad
demiz tütün kadar para 'getirmez. Evvelce Millî 
Korunma Kanunu yürürlükte iken tütüncüleri 
himaye maksadiyle Millî Korunma Kanununa 
müsteniden verilen salâhiyetle hükümete, her 
hangi bir müesseseyi destekleme mubayaasiyle 
vazifelendirirdi. Evvelâ yerli ürünleri, sonra 
Türk Tütün Limitet Şirketine hu vazife verilmiş, 
bilâhara hu iş 1948 yılında Tekel İdaresine 'bıra
kılmıştı. !Sonra Hükümete salâhiyet veren Millî 
Korunma Kanunu kalkınca Hükümetin Ibu salâ
hiyeti de ortadan kalktı. Binaenaleyh, bu- yıl 
hükümette tütün ekicileri piyasasında destekle
me mubayaası yapabilecek bir müesseseye yetki 
verebilmek salâhiyeti yoktur. Bu önümüzdeki 

kanun tasarısı,' bu destekleme mubayaasını yap
mak için hükümete yetki vermektedir. Şayet bu 
tasarı kabul edilirse Hükümet bu yıl da bir mü
esseseye destekleme mubayaası yapma salâhiyeti 
verebilecektir. öyle tahmin ediyoruz ki, bu mü
essese Tekel İdaresi olacaktır. Bu yıl piyasadaki 
140 milyon kilo tütünün 80 - 8'5 milyon kilosu
nu Tekel İdaresi kendi ihtiyaçları için, diğer 'kıs
mını da destekleme mubayaası olarak satmala-
caktır. öyle görülmektedir ki, bu yıl tütünler 
pek o kadar iyi değildir. Hattâ bâzı yerlerde 
son yaprağına kadar tütün alacağız. Politikaya 
alışmış olanlar bunu pek o kadar iyi karşılama
dılar. Biz hükümet olarak, bu yıl piyasadan çok 
kötü olanları almamak kararındayız, yalnız iyi 
tütünleri destekliyeceğiz. Fiyat politikasında da 
gelecek yıl ekimi tahdit yoluna doğru gidilmesi 
uygun olacaktır. 

Tahdidi iki şekilde düşündük. Birincisi: Ka
dastro ile iyi tütün ekilen yerleri tesbit etmek. 
Fakat bu şekil, bu yol çok uzun. Birer birer tar
lalara gidip, iyi tütün yetiştirenleri tesbite 
bağlı. 

Mesele, ımuacceİiyet kesbeder hale geldi; çün-
ki, halen elimizde 105 milyon ton tütün var, bu
nun 60 milyon tonunu satacağız, geriye kalan 45 
milyon tonu stoktur, önümüzdeki piyasaya 140 
milyon tonla giriyoruz. Bu stoklara bir- miktar 
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daha eklemek demektir. Takatiyle stokların ço
ğalması iyi değildir. Biz istiyoruz ki, 'memleket
te Ibu kadar büyük mikyasta değil, fakat satışı ka
lbi! daha iyi tütün yetiştirelim. Neticede bugün 
28 milyon olarak elde ettiğimiz Amerikan tipi 
dediğimiz ve Amerikalıların çok rağbet ettiği tü
tünlerden daha çok yetiştinmek suretiyle elimizde 
kalan dublkapa dediğimiz tütünlerin miktarını 
azaltmış oluruz. Esasen bu cins 'tütünler çok 

, zaman elimizde kalmakta ve zaman zaman sigara 
harmanlarımıza katmak suretiyle stoklarımızı 
sarfa ıgayret etmekteyiz. Bu itibarladır ki, iyi 
cins tütünün yetiştirilmesi hususunda ıbu yılki 
mubayaayı desteklemek için bu kanunu ihuzuru-
"nuza getirmiş bulunuyoruz. Destekleane mubaya
asına Şubat ayı sonlarına doğru başlıyacağız. Tü
tün satıcısı gayet tabiîdir ki, bunun hemen yapıl
masını istemektedir. Sebebi -de çiftçimizin pa
rası yoktur, geliri kıttır, bir, an evvel paraya ka
vuşmak arzusudur. Fakat bir an evvel piyasa
yı açmak imkânına mâlik değiliz. Çünkü elimiz
de 24 milyon geçmiş yıllar mahsulü 12 milyon 
kilo tütün vardır. Tekelin kendi ihtiyaçları 36 
milyon kilo... izmir ve civarındaki depolarda tü
tün doludur. Bu sene 89 milyon kilo mahsûlü 
olacağını tahmin ettiğimiz İzmir piyasasından 
destekleme ye Tekel ihtiyacı için 40 milyon ki
lo 'tütün alabileceğiz. Geçen gün bu mevzuu hü
kümet toplantısında da ileri sürdüm. Bu mev
zu üzerinde İçişleri Bakanı ve Millî Savunma Ba
kanı yakından alâkadar oldular, 'ıbize bâzı bina
lar 'gösterdiler. Tütünleri bu binalara sevlketmek 
suretiyle foir an evvel piyasacım açılması için 
gayret sarf etmekteyiz. Bütün bu gayretlere 
rağmen nakil yine de Şubat ayı sonuna kadar an
ca kabil olabilecektir. Şayet bu tasarı kanunla
şırsa bu mevzu da halledilmiş olacaktır. 

/ BAŞKAN — Kanunun gerekçesini dinlediniz. 
Şimdi kanunun tümünü okuyoruz. 

(Kanunun tümü okundu.) 
BAŞKAN — Tümü üzerinde buyurun, Hay

dar Bey. 
TUNGKANAT HAYDAR — Efendim, geçen 

yıl İzmir bölgesinde yaptığımız gezide gördük 
ki, tabana ekilen tütünler çoktur, fakat bunlar 
pek makbul değildir. Ama tacirlerle yaptığımız 
temasta, toprak verimlendirilirse, bu takdirde 
tütünlerin iyi olacağı söylendi. 

Bir noktai nazar da şu ki : Biz, tütün eki
mini tahdidetmiyelim, 'bilâkis teşvik edelim. 
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I Çünkü, Yunanistan gibi piyasalarla rekabet 

onları yıkmak, 'ancak bu şekilde olacaktır. Bi
zim kadar ucuz tütün satan memleket yoktur. 
İkincisi, bir zarar olursa bunu Hükümet ödiye-
cektir. 

Bir de şu var : Tütün ekicilerinden kesilen 
% 5 ler var ki, bunlar büyük bir yekûn tut
muştur. Bu para ile bir Tütüncüler Bankası ku
rarak mubayaaları kendileri desteklemek sure
tiyle bu işi yapsalar acaba nasıl olur? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI FETHİ 
AŞKIN —• Efendim, başka konuşacak ve soru 
soracak varsa, hepsine birden cevap vereyim. 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — Bendeniz lehinde 
konuşacağım. Dünyanın her tarafında hükümet
ler zirai sahalarda destekleme mubayaaları ya
parlar. Bilhassa tütün gibi çok kıymetli bir ih
raç mataınm bizim memleketimizde desteklen
mesi gayet tabiîdir. Bunun için tasarının aynen 
kabulünü teklif ederim. 

FETHİ AŞKIN (Gümrük ve Tekel Bakanı) 
I —. Taban arazisine ekilen tütünlerden de bazan 
I iyi neticeler alınmaktadır. Umumiyetle tabana 
I ekilen tütünler kolay neşvünema bulmakta, yap-
I rakları çok geniş ve damarları büyük ve bol ol-
I maktadır. Bu elemek değildir ki, bundan iyi ne-
I tice alınmaz. Bir miktar iyi cins taban tütünü 
I de elde edilebilmektedir. Fakat umumiyetle ka-
I litesi düşük olmaktadır. Bilhassa memleketimiz-
I de iyi cins tütün yetiştirecek o kadar çok *op-
I rak varken bilhassa İzmir gibi bir mmtakada 

elde stok bırakan bu nevi tütün yetiştirilmesi-
I ne müsaade etmek kanaatimce doğru değildir. 
I Bugün tabana ekilen tütünlerden elde mevcut 
I stoklarımızı satmaya imkân bulamamaktayız. 

Tütüncülerden kesilen miktarlar mevzuuna 
I gelince; tütüncülerden kesilen paranın yekûnu 
I 57 milyon lira kadardır. Bunun 95 milyon lıra-
I ya çıkışı bilhassa faiz ve diğer kârlarla alâka-
I lıdır. Esasen 95 milyon lira ile bir destekleme 
I müessesesi kurmak imkânı yoktur. Çünkü, bü-
I tün envestismanları da nazara almak ve bun-
I l an genişletmek, ayrıca tütün bakım evleri," hu-
I susi işleme yerleri kurmak icabeder. Yoksa iş 
I gayet kolaydır. Bir bina bulunur, bir müdür ve 
I müdürler encümeni teşkil edilir, diğer işler de 
I yapılır, 'böylece iş bitmiş olur. Fakat tütün eks-
I perleri, tütüne bakacak kimseler de bu hususta 
I büyük önemi haizdir. Eğer şimdiye kadar mu-
I ayyen bir program dâhilinde bu eksperler ye-
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tiştirilmiş, bir zemin hazırlanmış olsaydı, bu
gün hemen bir banka kurmak kolay olabilirdi. 
Bir banka kurularak kâr ve zararlarını bizzat 
kendilerinin görüp hissedebilme imkânlarının 
temini hakikaten çok iyi ve faydalıdır. Lâkin 
bugün için bu işi Hükümetten daha iyi yapa
cak bir teşkilât düşünülememiştir. 

BAŞKAN —• Efendim, yeterlik teklifi var, 
oya sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümünü oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini oya sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmiyenler...' Kabul edilmiştir. 

Ekici tütünleri satış piyasalarının 
desteklenmesine dair Kanun 

Kanun No. : 196 Kabul tarihi : 2 .1 .1961 

MADDE 1. — Ekici tütünleri satış piyasa
larını desteklemek üzere Devlet nam ve hesa-

j'bma lüzum görülen yıl ve yerlerde mubayaalar 
yaptırmaya ve mubayaalar için uygun göreceği 
müesseselere vazife vermeye Bakanlar Kurulu 
yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oya sunuyorum, kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Yukarıki maddeye göre sa-
tmalınan tütünlerin satışına ve. ihracına kadar 
bakım, işleme ve vazifeli müesseselerin bu hiz
metle alâkalı mensuplarına ödenecek hizmet 
ücretleri gibi her türlü ödemeler için gerekli 
malî kaynaklar Bakanlar Kurulunca tâyin ve 
tes'bit olunur. 

BAŞKAN, — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oya sunuyorum, kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Birinci maddeye göre, vazi
felendirilecek müesseseler malî yıl itibariyle 
fou muameleleri için bir bilanço tanzim ederek 
Yüksek Murakabe Heyetine tevdi ederler., 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oya sunuyorum, kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Destekleme ile alâkalı bil-

. 1961 0 : 2 
cümle muamelât Yüksek Murakabe Heyetinin 

' tetkik ve kontrolüne tâbidir. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
GÜRSOYTRAK SUPHİ — Efendim, bu işin 

malî portesi ne olacak? 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI FETHİ 

AŞKIN — Efendim, bu yıl destekleme muba
yaası için gerekli paranın 350 milyon lira ola
cağını tahmin ediyoruz. Bu tutarın 80 milyon 
lira kadarını sattığımız tütünlerden karşılıyo
ruz. Zaten bu 350 milyon liranın hepsi hemen 
lâzım değil bize. Şubatta İzmir'de piyasayı aça-' 
cağız. Bir ay sonra Karadenizde dizi ve ondan 
sonra da Marmara bölgesinde demet piyasasını 
açacağız. Biliyorsunuz ihracata tahsis edilen 
kredilerin plâfönu yoktur. Bu Merkez Banka
sında bekler. Bir kısmını buradan temin ede-
ceğiz; belki de tamamını kullanmıyacağız. Bu 
arada sattığımız tütünlerin bedeli de olacaktır, 
onu da bu işte, kullanmamız mümkün olacaktır. 

ADNAN BAŞER — Merkez Bankası ihracat 
kredisinden kullanılacaktır, Hazineyle ve büt
çeyle filân alâkası yoktur. 

BAŞKAN — Başka mütalâa?.. Yok. 4 neü 
maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Yukarıki maddelere göre va
zifeli müesseselerin, Yüksek Murakabe Heye
tince tes'bit olunacak zararları, mütaakıp yıl 
Maliye Bakanlığı bütçesine konacak tahsisat
tan karşılanır. Kâr tahakkuk ederse aynı' büt
çeye irat kaydolunur. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Oyunuza arz 
ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 6. --- Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 7. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. / 

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

Kanunun tümünü oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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?.. — 5383 sayılı Gümrük Kanununa bağlı, ı 

Gümrük giriş Tarife Cetvelinin bâzı pozisyonla-* I 
nnda değişiklikler yapılmasına dair kanun' tasa- I 
rısı ve İktisat Komisyonu raporu (1/165) (1), I 
. ( * ) • 

BAŞKAN — Buyurun Bakan Bey. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI FETHİ 

AŞKIN — Efendim, buralda iki maksat dikkat 
nazarına alınmıştır. Bunlardan birincisi, ev- I 
velce katılmış bulunduğumuz GATT anlaşması 
dışına çıkmamak, ikincisi de, Müşterek Pazara 
girdiğimize göre, sanayii himaye etmek... GATT 
anlatması ile muvazi olanak tarifelerimizi sik- I 
let esasına müsteniden hazırladık. Bunları ya- I 
parkken hepinizin bildiği nomanklâtürü de nazara I 
almış bulunmaktayız. Buna göre,birçok hadler 
yenilenmiş bulunmaktadır. Zira kıymet esası ile | 
siklet esası ve eşyanın bunlardan her hangi bi
rine göre tefrik edilmesi, »bizi farklı neticelere I 
götürmektedir. Bu tavizleri verdiğimiz zamanki 
ekonomimizle bugünkü ekonomimiz arasında 
çok büyük fark vardır. I 

Bu itibarla, tavizlerimizden! bir kısmını çeke-
celiz, bir kısmını da yükselteceğiz. Bunun için de 
GATT toplantısında son defa yaptığımız delegas
yon teklifimiz en küçük bir itirazla dahi karşı
lanmadan kabul edildi. Bu, şimdiye kadar GATT 
için yaptığımız toplantılarda, «Grupe de travaille» 
dahi kurulmadan kabul edilen bir teklifimizdir. 
Bu teklifimizi mâkul karşıladılar ve «Buna göre 
gerekli değişikliği yapabilirsiniz» dediler. 

ikincisi Müşterek Pazara girdiğimiz takdirde 
gördük ki, mevcut tarifemizle serbest bir ticaret 
rejimini ve sanayiimizi inkişaf ettirmeye imkân 
yok. Çünkü kıymet esasına müstenit tarifeler, iç 
fiyatlar dış fiyatlarla nazaran daha çok yükseldi 
mi, mevcut himaye marjıyla sanayii korumak 
mümkün değildir. 

Bunun için vekâletlerarası büyük bir komisi 
yon, zaman zaman, teknisiyenlerin de iştirakiyle, 
bir1 araya gelerek, kurulmuş ve kurtulacak sana
yii de göz önünde tutarak lüzumlu değişiklikler 
için Hükümete tavsiyelerde bulunmaktadır. Şim
di de bunu yaparekn Müşterek Pazara girmemiz 
hususu da göz önüne aldık. Ancak, Müşteıfek 

. . : J 
(1) Rapor ve kanunun son §ekli\ tutanağın 

sonundadır. 
(2) 155 8.- Sayılı basmayazı 43 ncü Birleşim 

tutanağının sonuna ekUdir. \ 
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Pazara girilmediği takdirde tarifeler üzerinde 
yukarıya ve aşağıya 'doğr|u iniş ve çıkışları yapa
bilmek için Hükümete bir salâhiyet taamdık. 
Yani kilit kanunu denilen • bu şey şimdiye ka
dar bizim memleketimizde yoktu, Vekiller! Heye
tinin bu hususta salâhiyeti mevcut değildi. Biz
de ancak Hükümetlerin anlaşmalar yapmak yet
kisi mevcuttu. Bu anlaşmalar ise Meclise geti-
rinciye kadarki üç ay zarfındadır. Yapılan tat
bikattan mütevellit Hükümetin bir mükellefiyeti 
yoktur. 

idare hukukunda biz bu gibi tasarrruflarâ 
Hükümet tasarrufları diyoruz. Bu * kanunda 
böyle bir değişiklik yaparken bakanlıklararası 
bir komisyon, hususi sektörden, odalar birli
ğinden1 her branşa mensup teknüsiyenleri davet et
tik. Butnlarm da bulunduğu toplantıda yeni, tarife 
hadlerini tesbit ettik. Burada teknik hususlarda 
uzun uzun müzakerede bulunmaya kanaatimce 
lüzum yoktur. Çünkü hangi resim hadlariyle 
memleket sanayiinin himaye edilebileceğini tes
bit edenler, mühendisler ve teknisiyenler olmuş
tur. Hattâ bunlar, birçok maddelerden alman 
vergileri yüksek görerek indirme yaptılar. Bu
nu yapmak suretiyle vergi ensidansı bakımın
dan bir yükselme olmasını da önlemiş oldular. 
Meselâ pamuk üzerine büyük bir resim koymak 
lüzumsuzdur. Zirla bu bir ihraç maddesidir. 
Buğday ve birtakım zirai maddeler daha var. 
Canlı hayvanlar, meselâ, canlı domuz gibi. Bun
ların vergilerini eskisinden daha aşağıya indir
dik. Bendeniz, huzurunuza gelirken ne için 
geldiğimi bilmediğim için ilgili listeyi getir
memiş bulunuyorum, Fakat zirai birtakım 
maddelerde vergi indirilmiş oluyor, veıfgi ensi-
dansmı yüksek gösteilmiyelim diye. 

BAŞKAN — Efendim, kanunun gerekçesini 
ve ısayın Bakanın açıklamasını dinlemiş bulunu
yoruz. Başjka söz istiyen veya soru ısormak istiyen 
var mı?. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ r - Efendim, bu ça
lışmalarda İktisadi îş Birliği ile görüş teatisi ya
pıldı mı, onların da fikri alindi mı? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI FETHİ 
AŞKIN — Efendim, bendeniz bu çalışmalarda 
bulunmadığım için bilemiyorum. Fakat, ilgili uz
manlarla görüşülmüş, hattâ^bir aa&adaşnnız, Mus
tafa Bey, orada bu çalışmalarda bulunmuş efen
dim. 
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(Kanunun tümü okundu) ! 
BAŞKAN — Kanunun tümünü dinlediniz. 

Tümü üzerinde söz isteyen var mı?.. Yok. Mad
delere geçilmesini oyunuza arz ediyorum; Ka
bul edenler;.. Etmiyenler... Maddelere geçilmiş
tir. . 

5383 sayılı Gümrük Kanununa bağlı Gümrük 
Giriş tarife cetvelinin bâzı pozisyonlarında 

değişiklikler yapılmasına dair kanun 

Kanun No: 197 Kabul tarihi: 2 . 1 .1961 

MADDE 1, — 30 . 11 . 1960 tarüh ve 146 sa
yılı Kanunla 5383 sayılı Gümrük Kanununa 
eklenen Gümrük Giriş tarife cetvelinde, ilişik 
cetvelde gösterildiği şekilde bâzı ' değişiklikler 

% yapılmış ve bir kısım pozisyonlara ihtar hü
kümleri üâve edilmiştir. 

KARAMAN SUPHİ — Tümü üzerinde ko
nuşamadım, özür dilerim, onun için usul hak
kında söz istedim. Kanun yürürlük maddesi 
1960 yılının 11 nci ayma götürüldüğüne göre en 
mühim mevzu budur. Bence bunun bir defa iza
hı yerinde olur. 

FETHÎ AŞKIN (Gümrjik ve Tekel Bakanı) 
— Kefendim mesele şu: Biz taviz listemizde de
ğişiklik yapıyoruz. Taviz listemizde, aynı za-, 
manda yürürlüğe girecektir. Bâzı aidatı yük
selttiğimize göre eğer bunu aynı zamanda yü
rürlüğe koymaz isek kanunun bâzı hükümleri 
açıkta kalabilir. Muhtelif memleketlerde kanun
ların vergi tarifelerini yükselten hükümleri ay
rı ayrı muamele görür. Bizim kanunumuzda 
bugünkü resim hadleri yükseldiği zaman bu 
kanun üç ay sonra yürürlüğe girer. Diğer mem
leketlere bakacak olursak bunların bir kıs
mında bu gibi kanunlar hemen yürürlüğe gi
rer, bâzılarında yürürlüğe girer ama bâzı ge
çici şartları ihtiva eder. Diğer bir kısımda ise 
Bakanlar kurulundan Meclise sevkedikuği za
man kanunlaşmadan yürürlüğe girer. Biz he-y 

men yürürlüğe girmesini temin etmek, bu su
retle kanunla tatbikatı muvazi kılmak için 
ayrı bir hüküm koyduk. Şayet bu hemen yü
rürlüğe girmiyecek olursa tatbikatta birçok 

, güçlüklerle karşılaşmak mukadder olduğu gibi 
vergi ve himaye bakımlarından beklenen iaide-
li neticede tahd, wil etmiyecektir. Binaenaleyh, 
kanunun hemen yürürlüğe girmesini istiyoruz. | 
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(BAŞKAN — Efendim, 1 nci madde hakkında 

söz Miyen?. Yok. Maddeyi oya sunuyorum. Ka
bul edenler... .Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanuna ekli cetveldeki 
bir pozisyonda alfabetik bir sıra takiibeden müta-
addit tâli pozisyon mevcutsa, bunlardan, «sair
leri» ile bitenler, 30 . 11 . 1960 tarih ve 146 sa
yılı Kanuna meribut cetveldeki tâli pozisyonlar 
yerine kaim olur. 

Alfabetik sıra takilbetmiyen tâli pozisyonlar
dan bu kanuna ilişik cetvelde zikredilenler hak
kında bu kanuna, zikredilmemiş olanlar için de 
30 . 11 . 1960 tarih ve 146 sayılı Kanuna ekli 
cetvel uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyeni 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI FETHÎ 

AŞKIN — Efendim, bu madde, basit bir madde
dir. Burada öyle pozisyonlar var ki, bunların hep
si alınmamış, (C) pozisyonu değişmiş oluyor. 

BAŞKAN r— Başka söz istiyen var nıı efen
dim?... 

ADNAN BAŞER — Efendim, bu tarife cet-, 
velinde 27 nci sayfada; madenî yağlar ve bunla
rın taktirinden elde edilen maddelere bitümlü 
maddeler deniyor. Bunu Vekil Beyle de görüştük, 
fakat zapta geçmesi için ar̂ z ediyorum. Yarın hu
zurunuza getirecek olduğumuz Gider Vergisi Ka : 

nuniyle biz akar yakıta bir miktar zam teklif et
mekteyiz. Beyefendi ile şimdi konuştuk. Burada 
teabit ettiğimiz hükümle bu artırma yetkisini elde 
etmemiz icaîbeder. Bu suretle 1961 gelirlerimizi 
bir miktar artırmak kararındayız. Diğer memle
ketlere nazaran bizde akar yakıt ucuz olduğundan 
bir miktar izamda mahızur görmüyoruz. 

Burada sırası gelmişken taviz listesinde yer 
alacak akar yakıt için gelecek kanunumuza şim
diden işaret etmek istedim. 

(BAŞKAN — Vekil Bey bu hususta bir şey 
söyliyecek misiniz? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI F E T H İ 
AŞKIN — Efendim, bilindiği gibi İstihsal Ver
gisi mütelâfi yani kompansatör vergilerdendir. 
İçteki maddelerden ne kadar alınırsa, dışardan 
gelen maddelerden de o kadar alınması gerekir. 
Biliyorsunuz ki, halen Müşterek Pazara biz de 
girmiş bulunuyoruz. Müşterek Pazarın umumi 
'hükümlerinden birisi de mütelâfi vergilerde 
farklı muamele, yapılamıyacağmı âmirdir. Bu 
bir.... 
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ikincisi, Petrol Vergisidir. Bu vergi dâhil

deki petrolden az, ithal edilenden çok alınmak
tadır. Halbuki az evvel arz etiğim gibi Müşte
rek Pazar statüsünün umumi hükümlerine na
zaran bunu böyle devam ettirmeye imkân kal
mamıştır. Biz petrolün büyük çapta vergiye 
tâbi tutulmasına taraftar değiliz. Ziraatimiz-
deki makinalaşma yüzünden Petrol Vergisi, yük
seldiği takdirde bunun hem zirai politika, hem 
de petrol politikası bakımından iyi netice ver-
miyeceğini düşünmekteyiz. 

Memleektimizde, büyük paralar sarf ederek 
petrol ariyan büyük yabancı şirketler var. Bun
lara Petrol Kanunu ile büyük ölçüde muafiyet
ler tanındı. Petrol Kanununun 112 nci madde
sine göre, petrol ariyan şirketlerin yapacağı 
muamelelerde, dışardan getireceği malzemeden 
(hiçbir vergi almmıyacağı hususu derpiş edil
miştir. Onlar, bundan faydalanarak memlekete 
her şeyi sokarlar. Tavizler vererek memleketi
mizde petrol ariyan şirketleri kaçırmamak isti
yoruz ; çünkü, böylece diğer taraftan yabancı 
sermayeyi çekiyoruz. Buna karşılık bir miktar 
taviz verelim, bir nevi kompansasyon olsun, de
dik. Bu taviz üzerinde duruyoruz, efendim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyenl. Yok. Mad
deyi oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
'Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bakanlar Kurulu, memleke
tin ekonomik icaplarını nazarı itibara alarak, 
Maliye, Ticaret, Gümrük ve Tekel, Tarım ve 
Sanayi Bakanlıklarının müşterek teklifi üze
rine, lüzumlu görülecek eşyanın Gümrük Giriş 
Tarife Cetvelinde gösterilen vergi nispetlerini 
muafiyet haddine kadar indirmeye ve gerek
tiği takdirde bu suretle indirilmiş olan nispet
leri aynı usule uyarak eski seviyelerine kadar 
çıkarmaya ve bu değişikliklerin uygulanmasına 
rnütaallik usul ve şartları tesbite yetkilidir. 

Bakanlar Kurulunca bu hususta alınacak 
kararlar derhal yürürlüğe konulur ve ilgili ka
nun tasarıları üç ay içinde yasama organına su
nulur. 

. BAŞKAN*—Söz istiyen?... Yok. Maddeyi 
kabul .edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun 30.11 .1960 tarih 
ve 146 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih
te yürürlüğe girer. 

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

MADDE 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Kanunun müzakeresi bitmiştir. Tümünü 
oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir., Hayırlı ve uğurlu 
olsun. 

FETHİ AŞKIN (Gümrük ve Tekel Bakanı) 
— Efendim, bu kanunu kabul etmekle Yüksek 
"Heyetiniz bugüne kadar memleketimizde" özle
nen 'büyük bir ilerleme kaydetmiş oldu. Hü
kümet adına bilhassa teşekkürlerimi arz ede
rim. 

BAŞKAN — Gündemin, diğer maddesine ge
çiyoruz. 

8. — 234.9 sayılı Fahrî konsolosların aidatı 
hakkındaki Kanunun 1 ve 2 nci maddelerinin 
tadiline dair kanun (1/119) (1) 

BAŞKAN — Kanunun tümünü okuyoruz : 
(Kanunun tümü okundu).' 

ADNAN BAŞER — Fahrî konsolosluklar 
bu kanun çıkmazsa,işlemez hale gelecektir, bir 
an evvel çıkarılmasını biz de istirham ediyo
ruz. 

BAŞKAN — Kanunun tümünü dinlediniz, 
tümü üzerinde söz istiyen var mı? 

ATAKLI MUCÎP — Diyorlar ki, bu kanun 
çıkmazsa bu konsolosluklar işlemez hale gelir. 
Şimdiye kadar nasıl işlemiş, öğrenebilir miyiz? 

HAKKI ÖZKAZANCI — Efendim, birçok 
memleketlerde konsolosluk teftişi yapmış bir kim
se olarak bu mevzuda şunları arz etmek isterim: 
Evvelce de birçok memleketlerde fahrî konsolos
lar vardı, fakat bunlara bir ücret verilmiyordu. 
Bu maddi imkânsızlıklardan sonra fahrî konso
los bulmak da zorlaştı. Hiç kimse bu vazifeyi 

. yapmak istemiyordu. Bu durum karşısında yeni 
bir kadro açmak lüzumu kendisini hissettirdi. 
Yüksek Heyetiniz bunu kabul edecek olursa fah
rî konsolos bulmak imkân dâhiline girecek ve 
isobetl'i bir karar alınmış bulunacaktır. 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — Kanu-

(1) iktisat Komisyonu raporu ve Kanunun 
son §ekli tutanağın sonundadır. 
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nun tümü üzerindeki müzakerelerin kâfi olduğu- I 
nu görmekteyim. Tümünün kifayeti ile maddelere I 
geçilmesini teklif ediyorum. I 

ATAKLI MUCÎP — Bu izahat beni tatmin 
etmedi arkadaşlar... Şimdiye kadar fahrî konso- I 
loşlar vardı, bunlar nasıl geçiniyordu? I 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Bu kanun
dan sonra bir 'de konsoloslarla alâkalı Harçlar ' 
Kanunu var. Dışişleri Bakanlığı bu münasebetle I 
bu kanun tasarısını huzurunuza sevk etmiş bu
lunmaktadır. Bu bir usul kanunu olduğu için 
yüksek huzurunuza getirmekte bir güçlük yok
tur. Fakat harçlar dolayısiyle tahsisat lâzım. 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik teklifini oya 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

ADNAN BAŞER — Efendim, bu devalüas
yondan doğuyor, harcjarı arttırıyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, yeterliği oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2349 sayılı Fahrî kosoloslann aidatı hakkındaki 
Kanunun 1 ve 2 nci maddelerinin değiştirilmesi 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — 2349 sayılı Kanunun 1 nci ve 
2 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir:' ( 

«Madde 1. — Fahrî konsolosluklara, beş bin 
liraya kadar olan vılh'k hasılatının tamamı ve j 
beş bin liradan on bin liraya kadar olan kısmı
nın vüzdo virmi besi aidat olarak terk edilir. | 

. . { 

Madde 2. — Fahrî konsolosluklarla, menfa- l 
atlerim'izin himayesi tevdi olunan yabancı elci
lik ve 'konsolosluklar tarafından tahsil olunan 
hasılattan : 

a) M-.htae 'Türk vatandaşlarına yapılacak 
yardım ve ödüne verme; 

b) işlerin çoklumu dolayısiyle tutulması- | 
na, lüzum «görülen sekreter ücretleriyle haber
leşme, kırtasiye ve benzeri gibi zaruri masraf
lar ; 

ödenebilir. 
Âcil haller müstesna olmak üzere, bu mas

rafların yapılabilmesi için, Dışişleri Bakanlığın
dan önceden izin almak lâzımdır. 

Elde edilen hasılatın yetmemesi halinde, Dı
şişleri Bakanlığınca münasip görülecek miktar- | 
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da sarf yetkisi verilebilir ve yapılan masraflar 
Dışişleri Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibinden 
mahsubedilir.» 

BAŞKAN — Birinci madde hakkında söz is-
t iyen l 

KARAMAN SUPHİ — Efendim, kaç yerde 
fahrî konsolosluk var ve bunların aldığı para 
miktarı nedir acaba? 

BAŞKAN — Buyurunuz müfettiş arkada
şımız. 

HAKKI ÖZKAZANCI — Efendim, Dışişle
ri Bakanlığının temsilcisi olmadığı için bendeniz 
bilgime göre arz edeyim: 24 - 25 yerde fahrî kon
solosluk vardır. Bunların bir kısmı Avrupa'da, 
bir kısmı Amerika'da bulunmaktadır. Boston'da, 
Filâdelfiya'da, Hanover'de,- iskandinav memle
ketlerinde v. s. bu konsolosluklar mevcuttur. 

BAŞKAN — Efendim, arkadaşımızın soru
sunun ikinci kısmı: Bunlara, ne miktar para ve
rilmektedir? 

HAKKI ÖZKAZANCI — Edendim, şimdiye 
kadar bunlara bir şey verilmiyordu. Masraf ve 
külfeti de çok olduğu için sırf bir şeref ve hizmet 
duygusu ile bunu yapıyorlardı! Biz bunlara şim
di yıllık 5 bin liraya kadar bir miktar bırakıyo
ruz. Belki, bununla giderlerini karşılıyacaklardır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. , 

ATAKLI MUCİP — Bu adamlara bugüne 
kadar yardım yapılmanrş. Şimdi de bir karar 
alıyoruz, acaba bunlar bir suiistimale sapa-
mazlar mı? 

HAKKI ÖZKAZANCI — Fahri konsolos
luklara doğrudrn doğruya bir şey verilmedi ama 
Muvazzaf konsolosluklara bir aidat gönderilir, 
oradan da bunlara yardım edilirdi. Bugünkü 
duıumda bunlara tahsisat vermeye imkân vok-
tur. Muvazzaf konsolosluğa uzakça bir yerdeki 
fahri konsolosun böyle bir şey yapmas na im
kân yoktur. Böyle bir hâd'Fo ohmvr-â muvaz
zaf yani asıl konsolosun alâkadar olması gere
kir. Ondan sonra böyle bir imkân, sağlanarak 
icabında bir fahri konsolosda muhtaç bir va
tandaşa, yardım elini uzatabilecektir. 

ÖZGÜR SELÂHATTÎN — Bu fahri konso
loslardan birkaç tanesiyle yakından tanıştım. Bir 
temennide bulunacağım; Bunların lvV^a+en 
büyük bir ihtiyaçları yoktur. Ama Dışişleri Ba-
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kanlığı bunlarla alâkadar olmuyor. Manevi 
müzahareti çok az. Türkiye'yi tanıtmak ve pro
paganda yapmak bakımlarından onlara temin 
ettiği imkânlar hiç denecek kadar azdır. Dışiş
leri Bakanlığı hiç olmazsa manevi bakımdan 
bunlarla yakından alâkadar olsun. • 

TUNÇKANAT HAYDAR — Muhterem ar
kadaşlar; hakikaten bu fahri konsolosluk müesse
sesi, Dışişleri Bakanlığ nın işlerinin mühim bir 
kısmını icra etmektedir. Bunlar, memleketimiz 
hakkında çok müspet propaganda yaparlar. Bir 
konsolosun maaşı,' f arzedelim ki, Türkiye 'deki 
500 lira ise, dışarda 5 misli olarak 2,500, 3 bin 
lira olacaktır. Ayrıca, oturacağı bina, diğer 
masrafları v. s. 10 000 lirayı geçer. Halbuki, 
fahri konsoloslar, tâbir caizse boğaz tokluğuna 
gibi bu işi yapmaktadırlar. Onun için bunların 
say:smı kabil olsa da çoğaltsak efendim. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen?.. Yok. Mad
deyi oya sunuyorum, kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde hakkında söz iste
yen?.. Yok. Maddeyi oya, sunuyorum, kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Dışişleri ve Mali
ye bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen?.. 
Yok. Maddeyi oya sunuyorum, kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

9. — Kıbrısta kuraklıktan zarar gören 
Türk Çiftçisine yapılacak tohumluk buğday ve 
tohumluk arpa yardımı hakkındaki kanun tasa
rısı (1/178) (1) 

BAŞKAN — Efendim, şimdi, Kıbrıs'ta-ku
raklıktan zarar gören Türk çiftçilerine yapı
lacak tohumluk yard mı hakkında bir kısa ka 
nun var; müsaadenizle okuyoruz efendim. 

(Katumun tümü okundu) 
BAŞKAN — söz isteyen?.. 
YURDAKULER MUZAFFER — Efendim, 

muhtaç çiftçi tutarı nedir, belli midir? 
KARAVELlOĞLU KÂMlL — Efendim, bu

nunla ilgimiz bütçe konusu oluşundandır. 

(1) (Tasarı 199 nolu Kanun halini almıştır.) 
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I ÖZGÜR SELÂHATTÎN — Efendim bende-
I niz bu soruya cevap vereyim. 
I Tahmin ediyorum ki ihtiyaç daha fazladır, 
I bizim bugün tahsis ettiğimiz miktar kâfi değil-
I dir. Türk ve Rum cemaatları arasında 1,5 fark 
I olduğu halde ihtiyaç nispetleri bunun çok üs-
I tündedir. 

* ADNAN BAŞER — Efendim, bu daha ziya
de Türk Kültür dernekleri Genel Başkanlığı ta
rafından talebedilmiştir. 

KARAMAN SUPHÎ — Önümüzde bir bu 
çuk aylık zaman var. Bu miktarın bu kadar kı
sa zamanda tevzii mümkün olmaz. Bence mik~ 

I tar biraz fazla gibi geliyor. 
ADNAN BAŞER — Bu yeni bir mubayaa 

I değildir. Ofisin elinde mevcudu vardir, oradan 
I hemen aktarılacaktır. Bunun da yapılabilmesi 
I için bu kanuna ihtiyaç vardır. 

KARAVELlOĞLU KÂMlL — Kifayet tek
lif ediyorum. 

BAŞKAN — Kifayeti kabul edenler;.. Etmi-
I yenler;... Kabul edilmiştir. 
I Maddelere geçilmesini kabul edenler;.. Etmi* 
I yenler,.. Kabul edilmiştir. 

Kıbrıs'ta kuraklıktan zarar -gören Türk çift
çisine yapılacak tohumluk buğday ve tohum

luk arpa yardımı hakkında kanun 

MADDE 1. — Kıbrıs'taki kuraklık sebebiyle 
mahsulü zarara uğramış bulunan Türk çiftçi
lerine, Bakanlar kurulunca tesbit edilecek es
aslar dairesinde 1 000 ton tohumluk buğday ve 
5O0 ton tohumluk arpa yardımında bulunmağa 
Hükümet yetkilidir.. 

BAŞKAN — Oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Yapılacak bu yardımın her 
türlü giderlerini (karşılamak üzere 1960 yılı 
Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı -(A/1) işa
retli cetvelin Maliye Bakanlığı kısmının sonun
da «Kıbrıs 'taki T ü r t Çiftçisine yapılacak to
humluk buğday ve arpa yardımı bedeli karşılığı 
olarak Toprak Mahsulleri Ofisine yardım» adı 
ile yeniden açılacak 675 nci bölüme 1 500 000 
lira olağanüstü ödenek konulmuştur. 

BAŞKAN — Oyunuza arz ediyorum. Kabul 
I edenler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 3. — Bu kanuna göre yapılacak 

muameleler için 2490 sayılı Artırma, Eksiltme 
ve İhale Kanununun hükümleri uygulanmaz. 

(BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

3 AŞK AN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

'BAŞKAN —• Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı kanunlaşmıştır. 

10. — İdare Âmirleri Ataklı Mucip ve iki ar
kadaşının 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye 
Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişik
lik yapılmasına dair kanun teklifi (2/190) (1) 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Arkadaşlar, 
burada 641 600 liralık bir aktarma teklifi var
dır. Tasarrufların nerelerden olduğu da burada 
belirtilmiştir. 

ADNAN BAŞER — ödenek tertibinde öde
nek mevcuttur. Harcırah tertibinde ödeneği 
mahfuz tuttuğumuz için burada bir kifayetsiz
lik hâsıl olmuştur. Diğer tertiplerden buraya-
aktarma yapılmaktadır. 

BAŞKAN — Kanunun tümünü okuyoruz. 
(Kanunun tümü okundu.) 
BAŞKAN — Kanunun tümünün kabulü ile 

maddelere geçilmesi hususunu oyunuza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı (A / l ) işaretli cetvelde değişiklik yapıl

ması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1960 malî yılı Muvazenei Umu
miye Kanununa bağlı (A / l ) , işaretli cetvelin 
münfesih Büyük Millet Meclisi (Türkiye Cum
huriyeti Millî Birlik Komitesi) kısmının ilişik 
cetvelde yazılı tertipleri arasında 641 600 li
ralık aktarma yapılmıştır. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edildi. 

(1) 200 sayılı Kanun haline gelen teklif dos
yası Kanunlar Müdürlüğündedir. Gerekle sureti 
eklidir. 
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MADDE 2. —. Bu kanun 1 .1 .1961 tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kakı l 

•edenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ma-
- liye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul edilmiştir. 

11. — 5887 sayılı Harçlar Kanununun 79 ve 
80 nci maddeleri ile bu kanuna bağlı 7 ve 8 sayılı 
tarifelerin değiştirilmesi hakkındaki kanun ta
sarısı. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi Harçlar Ka
nunu. 

Müsaadenizle kanunu madde madde okuyo-
' ruz. 

(Kanunun maddeleri okundu.) 
BAŞKAN — Kanunun tümü hakkında söz 

istiyen? 
YURDAKULER MUZAFFER — Efendim, 

yabancı memleketlerde, çeşitli sebeplerle işleri 
olanlar; bu arada, bilhassa hasta olarak yaban
cı memlekette bulunan kimseler, her ay memle
ketten para getirtmek için kambiyodan ilgili ev
rakın gönderilmesi için konsolosluklara başvu
rurlar. Eğer bu harçlar hastalar için de teşmil. 
edilirse hasta olarak orada bulunanlar veya has
ta götürenler büyük zarara duçar olacaklardır. 
Müsaade ederseniz hastaları dışarda bıraka
lım. -

HAKKI ÖZKAZANCI — Harçlar Kanunu
nun 79 ncu maddesini bir okuyalım. Noksan 
varsa o zaman düzeltiriz. 

(Madde 79. — Aşağıda yazılı muameleler 
! konsolosluk harçlarına tâbi değildir : 
j a) Yabancı memleketlerde tahsil ve tetkik 

için bulunan talebelerle resmî bir vazife veya 
Devletçe tedavi veya hava değişimine gönderil
mesi sebebiyle bulunduğu sırada ölen milletve
kilin, askerî ve sivil memurlar, subaylar ve alel-
ûmum erlerin ve Türk mürettebatının terekele
rinin tesbit, tahsil, muhafaza ve irsali ve bu 
işlere ait muameleler, 

b) Doğum ve ölüm ilmühaberleri, 
c) Konsoloslukların salâhiyetleri dâhiline 

giren askerî muamelelere ait her türlü evrak 
I tanzim veya tasdiki, 
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ç) Talebe müfettişliği bulunmıyan mahal

lerde müfettişlik vazifesi gören konsoloslukların j 
bu işe mütaallik olarak tanzim ve tasdik ede
cekleri evrak, 

. d) Mahallî rayice göre kıymetleri (100) 
Türk lirasına kadar olan ticari eşyaya ait men-, 
şe şahadetnamelrinin vize ve tasdiki.) 

YURDAKULER MUZAFFER — Burada 
Hükümet tarafından tedaviye gönderilmiş zeva
tın harçlarından bahsediliyor. Kendi parasiyle 
tedaviye gidenler Hükümet tarafından tedaviye 
gönderilenlerden daha >ok müşkülâta uğruyor
lar. öyle gün gelir ki, bir marklık ihtiyacınız 
olur, kimseden bir şey bulamazsınız. Bu arada 
altı misli hare ödemek mecburiyetindesiniz. 
Onun için, hastalar mutlaka çıkmalıdır, ö te 
yandan keyfi için gitmiş otomobil almıştır, bu 
paraya ait faturayı gönderecektir, fatura harcı 
da 6-100 misli olabilir. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, husu
si bir madde ilâve edilebilir. Esasen Türk kon
solosları kadar ucuz muamele yapan hiçbir se
faret mevcut değildir. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Albayımın 
teklifine iştirak ediyorum. Buraya bir madde 
ekliyorum ki, maksat da hâsıl olmuş oluyor. 

ADNAN BAŞER — 5887 sayılı Kanunun 79 
ncu maddesine (F) fıkrası eklenmiştir deniyor 
ve şöyle oluyor : Tedavi veya hava değişimi için 
gönderilmiş olan... 

BAŞKAN — Konsoloslar harcı altı misli ola-
- rak alacaklardır, <bu miktar çok düşüktür. 

YURDAKULER MUZAFFER — Benim tek
lifim. cetveldeki para karşılığı olacaktır. Bu işin 
acısını çekmiş bir insan sıf atiyle • biliyorum, Şa
hıs basma dört mark ödersin, bir de konsolos-' 
luk muamelesi yapmak için belki 10 günden faz
la gidip gelirsin. Bu iş mektupla olursg, bir 
bi? buçuk ay sürer. Fatura gösterilecek, yazıla
cak, kfmıbiyo parası ödenecek. Bu arada döviz 
yetişmezse hastayı çıkarabilirler. 

Benim arz ettiğim, zevk için gitmiş olanlar 
değil, Hükümet tarafından gönderilmiş olanlar 
ve bir de, kendi parası ile tedaviye gitmiş olan
lar, mutlaka bu işten muaf tutulmalıdırlar. | 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Albayıma ben 
de iştirak ediyorum. Yeri gelince değişiklik ya- | 
parız. ' 

BAŞKAN — Kanunun tümünü oyunuza arz j 
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ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

5887 sayılı Harçlar Kanununun 79 ve 80 nci 
maddeleri ile bu kanuna bağlı 7 ve 8 sayılı 

tarifelerin değiştirilmesi hakkında Kanun 

Kanun No: 201 Kabul tarihi: 2 .1 .1961 

MADDE 1. — 5887 sayılı Kanunun 79 ncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madae 79. — Aşağıda yazılı muameleler kon
solosluk harçlarına tâbi değildir: 

a) Yabancı memleketlere tedavi maksadiy-
le gidenlere ait muameleler, 

b) Yabancı memleketlerde tahsil ve tetkik 
için bulunan talebelerle resmî bir vazife veya 
Devletçe tedavi veya hava değişimine gönderil
mesi-sebebiyle bulunduğu sırada ölen milletve
killeri askerî ve sivil memurlar, subaylar ve 
alelûmüm erlerin ve Türk mürettebatının tere
kelerinin tesbit, tahsil, muhafaza ve irsali ve bu 
işlere ait sair muameleler, 

c) Doğum ve ölüm ilmühaberleri, 
e) Konsoloslukların salâhiyetleri dâhiline 

giren askerî muamelelere ait her türlü evrak 
tanzim veya tasdiki, 

d) Talebe müfettişliği bulunmıyan mahal-
. lerde müfettişlik vazifesi gören konsoloslukların 
bu işe rnütaallik olarak tanzim ve tasdik ede
cekleri evrak, 

e> Mahallî rayice göre kıymetleri (100) 
Türk lirasına kadar olan ticari eşyaya ait men
şe şahadetnamelerinin vize ve tasdiki. 

K\EAVELÎOĞLU KÂMÎL — 6 misline çı
karılmıştı. Eğer düşük görürseniz bunu artıra
biliriz. Bâzı arkadaşlarımız belki düşük görebi
lirler. 

BAŞKAN — 10 misline çıkarılması teklif 
ediliyor. 

HAKKI ÖZKAZANCI — Bir Türk vatandaşı 
konsolosluktan-bir vesika alacak, harcını ödiye-
cek. Bunu diğer memlektlerle mukayese ettik, altı 
misli bile az geliyor. Bu altı misli artış gelir
lerimizde 12 milyon lira bir artış temin ediyor. 
On misli yaparsak bu miktar yirmi milyon lira 
olacaktır. 

BAŞKAN — Kaç misli olmalı? 
HAKKI ÖZKAZANCI — Meselâ bir Türk 
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vatandaşı Amerikan Konsolosluğuna müracaat 
etse iki dolar yani 18 lira alıyor. Halbuki Ame
rikan vatandaşı bizim konsoloshanemize müra
caat etse iki lira ödüyordu, şimdi 12 lira ödiye-
cektir. Onlar 18 lira alıyor biz 12 lira. Yine az 
olduğu görülüyor. Mamafih on misli de birkaç 
mevzuda yüksek gelecektir. 

BAŞKAN — Ortalaması nedir? 
HAKKI ÖZKAZANCI — Sekiz misli olabi

lir. 
BAŞKAN — Karavelioğlu arkadaşımız sekiz 

mislini teklif ediyorlar. Bunu kabul edenler... 
Sekiz misli olarak kabul edilmiştir. 

MADDE 2. -— 5887 sayılı Harçlar Kanunu
nun 80 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Madde 80. — Konsoloslar tarafından görü
lecek noter işlerinde bu kanunun noter harçla
rına ait hükümleri uygulanır. Şu kadar ki, bu 
işler dolayısiyle 3 sayılı tarife mucibince alına
cak olan maktu harçlar 6 misli olarak alınır. Bu 
kanunun noterlere ait ücret ve beyiyelere müta-
allik (57) nci maddesi hükmü konsoloslar hak
kında tatbik olunmaz. 

HAKKI ÖZKAZANCI — Yüksek heyetiniz 
sekiz misli olarak kabul buyurduğuna göre mat
bu tarifelerde altı mislidir. Altıyı sekizle zarb-
edip yeni miktar bulunacaktır. 

BAŞKAN — Maddeyi reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Üçüncü maddeyi okutuyorum. 

MADDE 3. — 5887 sayılı, Harçlar Kanunu
na bağlı 7 ve 8 sayılı tarifeler kaldırılmış, yeri
ne bu kanuna bağlı 7 ve 8 sayılı tarifeler "konul
muştur. 

ADNAN BAŞER —- Bu maddeye tedavi mak-
sadiyle gidenler dersek daha iyi olur. Çünkü res
mî sıfatla tedavide bulundukları zaman harçla
rını ödiyemiyecek olurlarsa vergiden muaf olu
yorlar. 

ERHAN IŞIL — Efendim, müsaade ederse
niz (a) fıkrasını değiştirelim, bunun yerine şunu 
yaızalım. (Yalbancı memleketlere vazife ile gittiği 
sırada hava değişimi...) 

TUNÇKANAT HAYDAR — Bu konsolosluk 
'haralarını yüklettiğimiz için ü'midederim ki, tu
rist olarak gidenler bile bu harcı ödememek için 
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b'injbir dolap çevireceklerdir. Müsaade edersen<iz 
madde olduğu giibi kalsın. 

YURDAKİTLER MUZAFFER — Bu madde, 
hasta olduklarına dair memleketten rapor almak 
suretiyle Avrupa'ya gidenleri hedef tutmaktadır. 
Turist olarak gitmiş, kendi parası ile gezmeye git
miş/ticaret kasdı ile gitmiş olabilir, onlar hariç. 

ERSÜ VEHBÎ — Bu kanun kâfi miktarda 
tetkik edilmemiştir, gayet zayıftır. Bâzı hüküm
lerinin yeniden tetkiki için geriverilnıelidir. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Arkadaşlar, has
talık seibebiyle iki türlü dışarıya gidilir : Birisi 
sıhhi kurulun muayenesinden geçer, tedavi için 
gitmeye meeSburdur; bir de ufak bir hastalığı ba
hane ederek seyahate gider veya şu ve bu sebeple 
dışarıya gitmeyi tasarlar. Şu yanımdaki kimse be
nim arkadaşımdır, akrafbamdır diyor. Oraya va
rınca. yolunu buluyor, dövİE istiyor. Suiistimale 
çok müsaittir. 

(KARAVELİOĞLU KÂMİL — Hükümet 6 
misli olarak teklif ediyor. Bunu yükselten bir ta
dil teklifi verilebilir. Aksaklık da bu suretle dü-
ızelir. 

ÖZGÜNıEŞ MEHMET — Evvelâ şunu arz 
edeyim: Bir vatandaşın Avrupa'da tedavisinin 
yapılabilmesi için mutlaka rapor isteniyor. Tür
kiye'de tedavisinin yapılamıyaeağına dair rapor 
ijbraz etmeli ki, dışarda tedavisine müsaade edile
bilsin. 

YURDAKULER MUZAFFER — Bir defa 
Türk doktorlarını sahte belge vermek töhmetin
den tenziflı ederim. Sizi şerefimle temin ederim ki; 
karım hasta iken; Almanya'da, eVde çocuklarına 
bulaşık yıkayıp yemek yapmış insanım. Ben o 
maksatla teklif ediyorum. Rendi paramla gittim, 
34 bin lira borcum var. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Sözlerimi Mu
zaffer Bey yanlış anladılar. Bir kere profesörler 
kurulundan alman, rapor Türkiye'de tedavi edile-
miyeeeği âmir hükmünü esas olarak taşır. Bir kı
sım vatandaş şu selbeple bu selbeple gideceğim der, 
hastalık da bunlardan biri olaıbilir. Bu şekilde de 
gidiş olabilir. Bu maksatla kendimi Londra'ya 
göndermek için filânca profesöre muaj'ene ettire
ceğim ki, bu şekilde konsolosluk yapılacak her 
hangi bir muameleden dolayı benden para alma
sın. 

YURDAKULER MUZAFFER — Biraz evvel 
arz ettim, Türkiye'den raporla gitmiş olanlar bu 
işten muaf tutulsun. Avrupa'ya turist olarak git-
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iniş olup da hastalananlar bu işten muaf tutulma
sın. • \ 

IBAŞKAN -—Kifayet teklifi vardır, reylerini-.. 
20 arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul 'edilmiştir.: 

: ADNAN BAŞER — Yurdakuler Muzaffer 
•Albayımın fikirlerinden -istifade ederek maddeyi 
aşağıdaki şekilde değiştirmiş bulunuyoruz : (5887 ; 

ısaiyilı Kanunun 79 neu maddesinin (a) fıkrası 
(tedavi mâksadiyle yabancı memleketlere gitmiş 
Türk vatandaşları ile bunların yanlarında giden
ler konsolosluk harçlarından muaftırlar). 

TUNÇKANAT HAYDAR — .Raporlu değil
dir. • . 
, ADNAN BAŞER — Türkiye'den yalbancı 
memleketlere gidöbilmek için üç dört yol vardır. 
Ya tahsil selbebiyle, ya tedavi mâksadiyle veya
hut da ticari seıbeple gidilir. Ticari sebeple giden
ler istifade edemiyeeek, tedavi mâksadiyle giden
ler istifade edecektir. 

12. — 6327 sayüı Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığı Kanununa bir madde eklenmesi hak--
kında kanun tasarısı (1/138) .(.i).. , r 

(Kanunun heyeti umumiyesi okundu) 
BAŞKAN— Buyurun. 
İKTİSAT KOMİSYONU UZMANI ADNAN 

BAŞER — Türk Petrolleri Anonim Şirketi dı
şardan 30 milyon dolarlık kredi bulmuş. Bunun
la kendisine lüzumlu arama ve işletme malze
mesi getirebilecektir. Krediyle ithalâtta buluna
cak ve vereceği bonolara Maliye Vekâleti kefil 
olacaktır. Komisyonumuz; Türkiye'de pötr-ol 
arama işlerinin tamamen yabancılar dinde kal
mamasını temin eden ve ona yardım eden bu fi
nansman usulünü faydalı görmüştür. 
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. IBAŞKAN _ Mehmet özgüneş arkadaşı muzun 
teklifini reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinden 
bir ay sonra yürürlüğe girer. 

BAŞKAN —. Kalbul edenler... Etmiyenler... 
Kalbul edilmiştir. , . • . 

MADDE 5. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

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

KARAVELİÖĞLÜ KÂMİL — Arkadaşlar, 
acele çıkması gereken üç kanun tasarısı var. Eğer 
imkân, varsa bunu da görüşelim. (Görüşelim ses
leri)' 

BAŞKAN — On dakika dinlenelim, ondan 
sonra devam ederiz. 

Oturuma 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma sati : 23,10 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Bu şirket iflâs ed^r 
de bonolarını ödiyemiyectek durumıa düşerse 
borçlarını Haziıne mi ödiyecek? 

ADNAN BAŞER — Efendim, Türkiye Peıt-
rolleri Anonim Ortaklığı sermayesinin % 5-6 sı 
Hazineye aittir. Yani tam mânasiyle İktisadi 
Devlet Teşekkülleridir. Ne kadar borç yaparsa 
yapsın âmme menfaati mevzuubahsolduğu için 
Türkiye 'nin ekonomik politikasında rolü büyük 
olacaktır, binaenaleyh iflâs etmesine imkân yok
tur. 

(1) 202 sayılı Kanun haline gelen tasarının 
Hükümet gerekçeli Kanunlar Kalemindeki dosya
dadır. İktisat Komisyonu* raporu tutanağın so-
nundadır. 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 23>30 

BAŞKAN — Küçük sami 

KÂTİPLER : Karaveliöğlü Kâmil, Gürsoytrak Suphi. 
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ERHAN IŞIL — Efetnidim, bu mevzu üzerin

de uzun zamandan beri Komisyon olarak çalış
mak imkânmı bulamadık. Esasen tasarıya da 
şimdi muttali bulunuyorum. Malûmuâliniz 300 
milyon lira büyük bir paradır, aşağı yukarı 30 
milyon dolar demektir. Bunu Bakanlar Kurulu 
yolu ile yapalım. Keyfemayeşa borçlandırmıya-
lım, buna bir çare bulalım. Adnan Beyle bu 
hususta daha evvel istişare etmek imkânını bula
madım. 

ADNAN BAŞER — Efendim, Calte Şirketi 
Müdürü ile bu hususta temasta bulundum. Ame
rika'da birçok müesseseler tarafından bu ortaklı
ğın finanse edildiğini söylediler. 30 milyon dolar 
bir kredi bulmuşur. îthal edilmiştir. Bonolar
dan verecektir. Buna mukabil mallar ithal edil
miştir. Kanun tasarısına göre, buldukları kre
di kadar salâhiyet veriliyor. Elbette her defa
sında Hükümeti keyfiyetten haberdar edecekler
dir. 

BAŞKAN — Karavelioğlu, buyurun. 
KARAVELlOĞLU KÂMÎL — Bilhassa ve

rimli petrol bulunduktan sonra istekler artmış
tır. Bu 30 milyon dolar kredi, petrol aramasın
da kullanılacaktır. 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — Gayet gü
zel bir şey. Yalnız bir kontroldan geçsin. Bakan
lar Kuruluna salâhiyet vermek daha doğru olur, 
kanaatindeyim. 

ADNAN BAŞER — 23 sayılı Kanuna göre, 
bu teşekkülün murakabesi tamamiyle Yüksek Mu
rakabe Heyetine intikal etmiştir. Hesapları her 
sene teşriî organın önüne çıkarılıyor. Şimdi bu 
teşekkül şirket olmaktan çıkmış, iktisadi Devlet 
Teşekkülleri hüviyetini iktisabetmiştir. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Zengin petrol 
bulmaya başlayınca giden şirketler de geri gel
meye başlamıştır. Arama işini Petrol Ofis orga
nize ediyor. Bu krediyi temin etmek suretiyle 
aramayı hızlandırmış olacaktır. 30 milyonluk 
kredi petrol aramada kullanılacaktır. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, yeterlik önergesi 
verilmiştir. Oyunuza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler.... Kabul edilmiştir. Tümünü 
oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

6327 sayılı Türkâye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
Kanununa bir madde eklenmesi hakkında Kanun 

. MADDE 1. — 632.7 sayılı Türkiye Petrolleri { 
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Anonim Ortaklığı Kanununa aşağıda gösterildi
ği şekilde bir ek madde ilâve edilmiştir : 

EK MADDE — Ortaklık veya ortaklığın, ser
mayelerinin yarısından fazlasına sahip bulundu
ğu şirketler Bakanlar Kurulu kararı ile ceman 
300 000 000 liraj^a kadar dış istikraz aktedebilir. 

Ortaklık ile Ortaklığın, sermayelerinin yan
sından fazlasına sahip bulunduğu şirketlerin bu 
maksatla vereceği bonolara kefalet etmeye Mali
ye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde?.. Buyurun. 
ERSÜ VEHBÎ — Malliye Vekâleti kefil oldu

ğuna göre bu yetkiyi hükümete tanımak doğru 
olur. Benim teklifim Bakanlar Kurulu kararına 
bağlanmasıdır. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Bu bir hükü
met teklifidir, iş başlamış, yürümektedir. Bir 
fuzuli kademe daha yaratmıyalım. 

BifŞKAN —. Bakanlar Kurulu kanariyle mad
deyi kabul edenler... Bu şekilde madde kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Maliye 
ve Sanayi Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Üçüncü madde 
kabul edilmiştir. 

13. — Ersü Vehbi ve Çelebi Emanullah\ın, 
657 sayılı Kanunun 4 ve 6 ncı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna üç madde ile bir ge-

rçici madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Ba
yındırlık Komisyonu raporu ile İktisat Komis
yonu mütalâası (2/173) (1) 

ERSÜ VEHBİ — Efendim, 1925 senesinde 
ihdas edilmiş olan Harita Genel Müdürlüğüne 
ait kanunu tadil eden 200 numaralı tasarıyı tak
dim ediyorum. I^u.tasarı ile getirilen yenilikler 
şunlardan ibarettir : 

Evvelâ memleketin Bakanlık ve • Umum Mü
dürlükler seviyesinde birçok müesseseleri kanu
nun açık kapısından istifade etmek suretiyle he
men her müessese ayrı ayrı kanallardan harita 

(1) 200 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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yapmak için müesseseler kurmuşlardır. Bunun 
için de tesis ve personel masrafı altında birçok 
israflar olmuştur., Bu yüzden harita gayrisahih 
olarak yapılmakta ve birçoklarının da sıhhatin
den şüphe edilmektedir. Bundan başka bir böl
genin haritası da muhtelif kimseler tarafından, 
muhtelif ellerle yapılmıştır. Elde harita varken 
istifade yoluna gidilmemiştir. Daha kötü bir 
şekli de Devlet Sular idaresinde görmek müm
kündür. Bu idare milyonlarca lira vermek sure
tiyle harita yaptırmaktadır. Bu yüzden memle
ketin ihtiyacı zamanında karşılanmıyor, hem de 
avuç dolusu para hefba edilmiş oluyor. İşte ıbu 
yüzdendir ki, Tapu, Kadastro ile Harita Genel 
Müdürlüğünü bir araya toplamaktayız. 4/2000 
den büyük mikyaslı harita ve aplikasyonları il
gili daireler kendileri yapacaklardır, onlara (bı
rakılıyor. Bu mikyastan daha küçük olanları 
Harita Genel Müdürlüğü yapacaktır. 

İlgili Bakanlıkların, Genel Müdürlüklerin 
mümessilleri bir araya gelecekler, koordine bir 
şekilde çalışacaklardır. Her senenin Ağustos 
ayında ilgili müessesenin istekleri koordinasyon 
heyetinde toplanacak, böylece haritaların daha 
sıhhatli bir şekilde yapılması temin edilecektir. 
Bu suretle harita tek elden yapılacağı için tasar
ruf temin edilecektir. 

BAŞKAN — Gerekçeyi dinlediniz. Bunun 
hakkında sual sormak yahut konuşmak istiyen 
var mı? Buyurun Yurdakuler. 

YURDAKULER MUZAFFER — Bu kanun 
ile elde edilecek fayda para olarak ne kadardır? 
(25 milyon sesleri) 

ERSÜ VEHBÎ — Arkadaşlar, bunun hesabı
nı yapmadık, sıhhatli bir şey söylenemez. Ama, 
emin olun ki, zamanla tasarruf edeceğimiz para 
20 milyonun çok üstünde olacaktır. 

MÜŞAVİR ADNAN BAŞER — Yalnız Dev
let Karayollarının haritaya ayırdığı parayı ta
sarruf etmek yeter. Ayrıca, memleketimizin ka
dastro haritalarının yapımının, bugünkü tempo 
ile 100 senede ancak 'bitirilebileceği ifade edil
miştir. 80 ımilyon lira kullanılması gerekecektir. 
Harita Umum Müdürlüğüne devredilirse bu 20 
senede tamamlanacaktır. Âzami 25 sene ki, müd
det beşte 'bir kısaldığına göre varidatın beş misli 
artma ihtimali var.. Bu suretle harçlar 400 mil
yona çıkabilecek. Bu bakımdan-bu kanunu çok 
faydalı bulduk, 
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ERSÜ VEHBİ — Bunun bir maddesi harita 

personeline bir tazminat tanımaktadır. Bu mad
denin tadili mümkündür. Onun için arz ediyo
rum; kanunun tümünü okuduğum zaman redde 
kalkışmayınız, rica ederim. 

(Kanunun tümü okundu.) 
BAŞKAN — Tümünü oyunuza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Tümü ka
bul edilmiştir. 

O'KAN SEZAİ — Çok istifade sağlıyacak 
olan bu kanunu getiren arkadaşıma teşekkür ede
rim. 

657 sayılı Kanunun 4 ncü ve 6 ncı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna ün madde ile bir 
geçici madde eklenmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 057 sayılı Kanunun 4 ve 6 ncı 
maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir; 

Madde 4. — Harita Genel Müdürlüğü : 
a) Yurdun savunması için lüzumlu bütün 

harita ve plânların, 
ıb) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile 

iş birliği yaparak adı geçen Genel Müdürlük için 
lüzumlu haritaların, 

c) Bütün (bakanlıklar ile diğer resmî daire
lerin lüzum göstereceği haritaların, 

Altıncı maddede gösterilen kurulca tesfeit 
edilen evsaf, zaman ve miktarda alımı ve basımı 
île mükelleftir. 

Ancak; bir ibaikanlık veya daire klâsik metod-
la yerden yapılması uygun olup meslekî ve tek-l 
nik ihtiyacının gerektirdiği 1/2 000 ve daha bü-l 
yük ölçekli haritaları yapabilir. I 

Madde 6. •— Harita Genel Müdürlüğünün ya-l 
pacağı bütün işlerin miktarı ile bunların, isti-l 
yen dairenin ihtiyacına uygun teknik vasıf ve] 
esasları her yıl, o sene bütçesinin Büyük Milleti 
Meclisine şevkinden evvel ve bunun d}şmda ih-l 
tiyaç görülecek zamanlarda Harita Genel MüdüJ 
rünün daveti üzerine ve onun başkanlığında top-l 
lanacak mütehassıs temsilciler ile Harita Genel 
Müdürlüğünün ilgili temsilcilerinden müteşek-l 
kil (Bakanlıklararası Harita işlerini KoordinasJ 
yon ve Plânlama Kurulu) nda görüşülerek tesl 
bit olunur. I 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün yal 
pacağı kadastral harita* ve plânlarla identifikasl 
yon işlerinin miktar, zaman, teknik evsaf ve esasi 
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lan da bu Kurul tarafından tesbit olunur. 

Kurulun bütçe ve yıllık programla ilgili top
lantılarında Devlet Plânlama Dairesinin temsil
cileri de hazır bulunur. 

Adı geçen Kurulun kuruluşu, birer temsilci 
ile katılacak bakanlık ve resmî dairelerin isim
leri, Kurulun çalışma esasları ile yapacağı işler 
ilgili Devlet, Millî Savunma, Bayındırlık, Tarım 
ve îmar ve îskân Bakanlıkları tarafından müş-
tereken hazırlanacak bir yönetmelikle tesbit 
olunur. 

Adı geçen kurulca yukarda belirtilen husus
lar üzerinde alman kararlar, Bakanlar Kuru
lunun tasdiki ile kesinleşir. 

Yıllık programı aksatmıyacaık program ha
rici âcil ihtiyaçları karşılamakta ve lüzum gö
receği işleri yapmakta Harita Genel Müdürlüğü 
yetkilidir. 

Bütün bakanlıklar ve resmî dairelerin hari
ta istekleri her yıl en geç Ağustos ayma kadar 
Harita Genel Müdürlüğüne yazılı olarak bildi
rilir. 

Yılda en az iki defa yapılacak ilmî araştır
ma ve koordinasyon toplantılarına teknik üni
versite ve yü'ksek okulların geodezi ve harita 
mütehassısları ile T. M. M. O. B. Harita ve Ka
dastro mühendislerinin temsilcileri de iştirak 
ederler. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — 657 sayılı Kanuna aşağıdaki 
madde eklenmiştir: 

Bakanlar Kurulunca tasdik olunan yıllık iş 
programlarının tahakkuku için Millî Savunma 
Bakanlığı ve Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğü bütçelerinden karşılanaonıyan masraflar, 
harita ve kadastro talebinde bulunan Bakanlık
lar, resmî daire ve müesseselerce aşağıdaki şe
kilde sağlanır : 

Genel bütçeli dairelerin programa dâhil hari
ta ve kadastro ihtiyaçlarının gerektirdiği tah
sisat, bütçelerin ihzarı sırasında, aidiyetine gö
re, Millî Savunma Bakanlığı Harita Genel Mü
dürlüğü veya Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğü bütçelerinin ilgili tertiplerine aktarılır. 

Katma bütçeli dairelerle diğer daire ve mü
esseselerin, harita ve kadastro işleri için Hari
ta Genel Müdürlüğüne veya Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğüne yaptıracakları iğlere ait melb-
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lâğları, bir taraftan genel bütçenin çeşitli ge
lir faslına irat; mukabiline, işi alan daire
nin bütçesinin sonunda açılacak özel tertiplere 
tahsisat kaydetmeye ve yıl sonunda kalan mik-
tarlary ertesi yıl bütçesinde açılacak özel ter
tiplere aktarmaya Maliye Bakanlığı mezundur. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 657 sayılı Kanuna aşağıdaki 
madde eklenmiştir : 

Harita Genel Müdürlüğüne, Millî Savunma 
Bakanlığınca lüzum görüldüğü takdirde bir 
milyon liraya kadar bu bakanlık bütçesinden 
mütedavil sermaye tahsis olunur. 

Bu mütedavil sermayeye, Millî Savunma Ba
kanlığı bütçesinde açılacak bir fasıldan ödenir. 

Bu suretle tesis olunacak mütedavil serma
ye 7356 sayılı Kanunun hükümleri dairesinde 
idare, murakabe ve tedvir ohmur. 

KARAVELÎOĞLU KÂMlL — Bir milyon 
lirayı Hazineden mi veriyoruz? 

ERSÜ VEHBÎ — Bu şöyle olacaktır: Bir ka
zanç sağlıyacak, döner sermaye ile idare edilecek
tir. Komşu devletlerden Irak ve bazan da Suriye 
bizden harita istemişler, fakat ihtiyacı derhal kar
şılamak imkânını bulamamışızdır., Bu tasarıyı 
kabul ederseniz döner sermaye ile idare edileceği 
için bundan sonra ihtiyaç karşılanmış placaktır. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Burada mütedavil 
sermaye denmiş, döner sermaye denirse daha 
muvafık olur. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Üçüncü mad
denin oylanmasını riqa edeceğim. 

YURDAKULER MUZAFFER — Irak ve Su
riye'nin istediği haritalar)a karşılık gelecek döviz 
miktarı nedir? 

ERSÜ VEHBÎ — Döner sermaye olmadığı 
için, böyle bir1 şeye teşebbüs edilememiştir. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, tasarıdaki (müte
davil sermaye) tâbirinin, (döner sermaye) olarak 
değiştirilmesi suretiye, maddeyi oyunuza arz edi
yorum. Kabul edenler..< Etmiyenler..,. Kabul edil
miştir. 

ERSÜ VEHBÎ — Arkadaşlar, Millî Savunma 
Bakanlığının bir ihtirazi kaydı var, harita teknik 
personeline sağlanan zamlara dair. Şimdi bunu 
okuyacağım. 4 ncü maddenin tasarıdan çıkarıl
ması mütalâa edilmektedir. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi okuyalım. 

— 37 — 
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MADDE 4. — 657 sayılı Kanıma aşağıdaki 

madde eklenmişftir : 
Harita Genel Müdürlüğü harita işleri teknik 

personeline emekliliğe esas teşkil eden maaşları 
tutarının : \ 

a) Yüksek tahsil görmüş olanlara % 50 si, 
b) Yüksek tahsil görmemiş olanlara % 30 u, 
Nispetinde bir ihtisas ve yıpnanma zammı 

verilir. 
ERSÜ VEHBİ — Bu kanun tasarısının sözcü

sü olarak, sizlere "lehimde ve aleyhindeki fikirleri 
duyurmak vazifemdi. Nitekim Savunma Bakan
lığının itirazın;] da okudum. Bu tezkereyi şahsan 
uygun mütalâa edebilirim. Ancak, çeşitli şekilde 
yüksek tahsil yapmış mühendislerin pri(mleri ve 
tazminatları vardır. Bu arkadaşlar her ne kadar 
arazide çalıştıklarında muayyen nispette bir para 
alıyorlarsa da ağır şartlar altında çalıştıkları da 
inkâr* edilmez bir keyfiyettir. Eğer imkân varsa 
tâdilen veya aynen kabul edilsin bu tazminatları. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Millî Savunma 
Vekâletinin mütalâasını hepimiz dinledik. Haki
katen şu zamanda böyle bir zammın 
yapılması diğer personel arasında çok 
menfi tesir icra edecek mahiyettedir. 
Haritacılar zaten bir miktar da harcırah alırlar. 
Onun için ben 4 ncü maddenin toptan reddini 
teklif ediyorum. 

YURD AKÜLER MUZAFFER — Çok ağır 
şartlar altında çalışan diğer arkadaşlarımız da 

, mevcuttur. Bunun çok büyük reaksiyonları ola
bilir. 

O'KAN SEZAİ — Ben Millî Müdafaa Vekâ
letinin tazminat hususundaki itirazına iştirak 
ediyorum. Yevmiyeler nazarı itibara alınabilir. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Efendim, haritacı
lar bizdendirler, çoklarını çok iyi tanırım. Biz
den daha ağır şartlar içinde değildirler, Millî 
Savunmanın dediği doğrudur. 

ADNAN BAŞER — Efendim, Harita Umum 
Müdürlüğü personelinin durumunu bizim komis
yonumuzda şu şekilde izah ettiler. Yalnız ara
ziye çıkan personel değil, aynı zamanda mat
baada çalışan personel de varmış. Bu matbaada 
çalışan personeli ücretlerinin azlığı dolayısiyle 
tutmak imkânı hâsıl olmuyormuş. Adedi de 450 
tane imiş. «Araziye çıktığımız zaman bize öde
nen harcırahtan başka bir miktar yoktur.» di
yorlar. «Bu yüzden tecrübeli elemanlarımız 
başka yerlere ve daha ücreti bol olan yerlere 
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I kaçıyorlar bu yüzden işimizin aksamaması için 

Sular idaresinden, maaşlarını oradan almak 
suretiyle, eleman getiriyoruz» diyorlar. Bu tek
lifi bunun için yaptık ve huzurunuza bu esbabı 

i mucibe ile geldik. 
YÜRDAKULER MUZAFFER — Kadro ma

aşlarını artırmak suretiyle harita teknik ele-
I manlığı daha cazip bir hale getirilebilir. Dör-
j düncü maddenin olduğu gibi ref edilmesini tek-
J lif ediyorum. 
| BAŞKAN — Arkadaşlar, yeterlik önergesi 
I verilmiştir. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka-
j bul edilmiştir. 

Dördüncü maddenin kaldırılması hususunu 
reylerinize arz ediyorum : Kabul edenler... Et
miyenler...Kabul edilmiştir. 

(Tasarının 5 nei maddesi 4 ncü madde ola
rak okundu.) 

MADDE 4. — 657 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir : 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden 
başka bakanlıklar ve resmî dairelerdeki, bün-
yevi işleri için lüzumlu olanlar hariç, fot'ogra-
metri işlerine ait bütün aletler tekmil teçhizatı 
ile birlikte Harita Genel Müdürlüğüne intikal 
eder. 

OT<AN SEZAİ — Bir sual soracağım, belki 
I müspet bir şekilde cevaplandırılacaktır. Şimdi, 

muhtelif sektörlerdeki harita aletleri, Harita 
Genel Müdürlüğüne devredilecek. Bu işlerle uğ
raşan birçok teknik eleman var. Aletleri elle-

I rinden alınınca, bu elemanlar işsiz kalmıyacak-
lar mı? Bunlar hayat mücadelesinde güçlükle 
karşılaşmıyacaklar mı? Her halde bu uzmanlar, 
başka iş sahalarına verileceklerdir. 

TUNOKANAT HAYDAR — Bu 'devredile
cek aletler Almanya'dan getirtilmiştir. Bunlar 
harita yapan üç buutlu çok kıymetli aletlerdir. 
Bunlardan 17 tane Harita Genel Müdürlüğünde" 
var. Ziraat Vekâletinde, Devlet Su işlerinde 
şurada, burada var. Bu kanunla biz yeni baş
tan harita yapmalarını çıkarıyoruz. Fakat Ta
pu Kadastronun ayrıca işleri var, onları hariç 
tutuyoruz, diğerlerini Harita Genel Müdürlü
ğünde topluyoruz. Bunlar buraya adamlariyle 
geliyorlar. Burada bir elden kontrol edilecek
ler, hem de iş hacmmdan istifade edilecektir. 

ERSÜ VEHBÎ — Zaten vazifenin büyük 
){ kısmı Harita Genel Müdürlüğüne ve Tapu Ka-
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dastroya aktarılırken bu cihazlar da tabiî ola
rak aktarılacak. Bâzı işleri kendileri yapacak
larından bir kısım personel kendi bünyelerinde 
kalacaktır. Bu zevat büyük işleri ihale sure
tiyle yapıyorlar. Bunları dışardaki mühenjlis-
ler yapıyorlar, kendi bünyesindeki adamlar ay
rıca para alıyorlar. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ÖZGÜR SELÂHATTÎN — Birinci madde

nin (C) fıkrasının son bendine göre; (Ancak; 
bir Bakanlık veya daire klâsik metodla yerden 
yapılması uygun olup meslekî ve teknik ihti
yacının gerektirdiği 1/2000 ve daha büyük öl
çüdeki haritaları yapabilir.) Böyle olduğuna 
göre, diğer dairelerdeki aletleri alıyoruz, de
mektir. Onlar haritalarını nasıl yapacaklar? 

ERSÜ VEHBÎ — Efendim, fotogrametrik 
aletlerini alıyoruz, diğerlerini almıyoruz. Esa
sen bunlar da Harita Genel Müdürlüğünün işi
ne yaramaz. 

BAŞKAN — Dördüncü maddeyi reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Beşinci madde dört olacak di
ğer maddeler de buna göre düzeltilecektir. 

MADDE 5. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen ar
kadaş var mı? Maddeyi reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 6. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miş, 'tasarı kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun. 

14. — Yıldız Ahmet'in, Basm mesleğinde 
çalışanlarla çalıştunlanlar arasındaki münasebet-
lerin tanzimi hakkındaki 5953 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine dair kanım 
teklifi (2/209) 

YILDIZ AHMET — Basında çalışanlarla 
çalıştıranların münasebetlerini tanzim eden bir 
kanun tasarısı, vardır, bu tasarıyı görüşmek 
üzere huzurunuza getirmiş bulunuyorum. Yap
tığımız iş birliğinde Çalışma Bakanlığı mümes
silleri, Adalet Bakanlığı mümessilleri, basın men
supları toplantıda bulundular. Böyle bir ka-
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I nuna ihtiyaç" bulunduğunu söylediler. Esasen 
I Fikir İşçilerine ait olan bu kanun 1953 yılında 
I çıkarılmış. Ama, bâzı noksanları vardır. 

KOKSAL OSMAN — Arkadaşlar, usul üze
rinde konuşacağım. Böyle mühim bir kanu
nun bu ileri saatte çıkarılmasına taraftar de-

j ğilim. Bu kanun görüşülürken, basın temsilci-/ 
si bulunmalı, işçi sigortalarından temsilci bulun
malı. Bunu teklif ediyorum. Yarın müzakere
sini yapalım. 

'BAŞKAN — Arkadaşlar, bu kanun tasarısı, 
biraz.önce ifade edildi, ilmî bir heyetten geç
miştir. Bende Muammer Aksoyun iştirakini 
temin etmiştim. 

YILDIZ AHMET — Cahit Talaş'da çalışma
lara katılmıştı, Çalışma Vekili iken. Esas 2 -
3 madde vardır. 

BAŞKAN — Koksal Osman'ın, teklifi veçhi
le, bu kanunun yarın görüşülmesini oyunuza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul edilmiş
tir. 

15. — Ankara Üniversitesi 1960 yılı Bütçe 
kanununa bağlı (L.)< işar&tli cetvelin Hukuk 
ve Veteriner fakülteleri kısmında değişiklik ya- . 
puması hakkındaki kanun tasarısı (2/169). (1) 

'BAŞKAN — Arkadaşlar, kısa bir kanun 
var. Ankara Hukuk ve Veteriner fakültele
rinde doçentliğe yükselmiş bulunan öğretim üye
lerinin kadrolarının (L) cetvelinden asli kad
roya geçirilmesine dair bir teklif vardır. Mü
saadenizle onun müzakeresine bağlıyacağız. Beş 
asistan doçent olmuş. Şimdilik (L) cetvelindi
ler Asil kadroya alınınca maaş alacaklar. 

(Kanunun gerekçesi okundu.) 
ÖZGÜR SELÂHATTİN — Şimdi (L) cetve

li 1960 bütçesine konulmamıştır. • 
BAŞKAN _ Eklidir. 

ÖZGÜR SELÂHATTÎN — Parası konmuş 
mu? 

İKTİSAT KOMİSYONU UZMANI AD
NAN BAŞER — Bunlar kadro tasarrufatmdan 

i ödenir. 
BAŞKAN — Yeterlik önergesi verildi. Ka- , 

; bul edenler... Kabul edilmiştir. 

I (1.) 204 numaralı kanun haline gelen tek* 
I life ait dosya kanunlar kcdemindedir. 

- 30 -
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Ankara Üniversitesi 1960 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (L) işaretli cetvelin Hukuk ve Veteriner 
fakülteleri kısmında değişiklik yapılması hak

kında kanun 

MADDE 1. — Ankara Üniversitesi 1960 
Bütçe Kanununa bağlı (L) işaretli cetvelin Hu
kuk ve Veteriner Fakülteleri kısmındaki kad
rolardan ilişik cetvelde yazılı olanlar 1960 yılı 
fiilî kadrosuna eklenmiştir. 

KARAVELlOĞLU KAMlL — Beş asistan 
imtihanla doçent olmuş, fakat kadroları (L) cetve-
lindedir. Yani kullanılmıyan cetveldedir, maaş 
alacaklar, bunun içinde kadrolar n (L) cetve
linden aktif cetvele geçirilmesi lâzımdır. Bu 
paralar Üniversitenin tasarruf edilmiş kadro
sundan verilecektir. 
""~KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Bunlar zaten 
farkını alacaklar. 

BAŞKAN — Eczacılık Fakültesi dolayısiy-
le kabul ettiğimiz 86 öğretim üyesinin de duru
mu aynı idi. Bu dört kadroda (L) cetveline 
alınmıştır. Üniversite teşekkül ederken böy-
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le kadrolar gelir, aktif kadroya alınır. Bu da 
bir usuldür. 

ADNAN BAŞER — Efendim, modern büt
çede böyle şeyler yoktur. Biz Muhasebei Umu
miye Kanununu tadil ettiğimiz için meri hü
kümler kaldı. 

BAŞKAN — Bizim orduda böyle şeyler ka
tiyen varit değildir. Bir binbaşı, olduğu an
dan itibaren binbaşı maaşını alır. 

Bu madde hakknda söz isteyen arkadaş var 
mı? Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

MADDE 3, — Bu kanun hükümlerini yürüt
meye Bakanlar Kurulu memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Kanun hayırlı olsun, efendim, 

'Yarın saat 10 da toplanılmak üzere oturuma 
kapatıyorum. 

Kapanma saati : 24,00 

+* 



İktisat Komisyonu raporu 

Hukuk Müşavirliği, T. C. Emekli Sandığının malûllüğe dair raporu kalbul ettiğine nazaran, dilek 
sahibini 6 ncı dereceden birine ithal eylememekle yetkisini saptırmış olduğu, Danıştay Kararının in
faz edilmemesi sebebiyle Anayasanın 54 ncü maddesinin ihlâl olunduğu ismet özcan yasama orga
nından kararın infazını istediğine göre bu cihete işaret edilmesi gerektiği yolunda mütalâa beyan et
miştir. 

II - Kanunlar hükümleri ile olayın karşılaştırılması : 
1. Dilek sahibinin malûl durumda oluşu ne kanun önünde ne de taraflarca ihtilaflı değildir. 
5434 sayılı Kanunun 45 nci maddesi, diğer ihtimallerle birlikte, «maluliyeti gerektiren hâdise va

zife sırasında veya vazifeden doğmakta ise maluliyet nevinin vazife malûllüğü olacağını hükme bağ
lamıştır. Diğer taraftan, 48 nci ımadde gereğince vazife malûlü sayılmaması gerektiğine dair her 
hangi iddia da mevcut değildir. Şu hale nazaran, İsmet özcan hakkında âdi malûllük hükümlerinin 
uygulanması kanunsuzdur. 

2. Sözü geçen kanunun 52 nci maddesi, vazife malûllüklerinin 6 derece olacakları bunların nevi-
leriyle derecelerinin tüzükle fbelirtiıleceği ve tüzükte gösterilenlerin dışında görülecek malûllüklerin 
hangi dereceye gireceklerinin Sağlık Kurulunca tâyin edileceği esaslarını koymuştur. 

Bu hükmün sarahatinden anlaşılacağı üzere, Sandık Sağlık Kurulunun vazifesi, kalbul ettiği ma
lûllük raporunun neticesi olarak malûllük derecesini tâyindir ve bundan ibarettir. Hâdisede, 5434 
sayılı Kanunun'11 nci maddesinin (a) bendine tevfikan yapılan bir inceleme sonunda malûllük vas
fının ademi mevcudiyeti de ileri sürülmemiştir. Binaenaleyh varılan kararda açıkça salâhiyet tecavü
zü mevcuttur. 

3. T. C. Emekli Sandığı, Kanununun 52 nci maddesine dayanılarak yayınlanan Tüzüğün 311 
nci maddesine istinadetmektedir. 

Vazife malûllüklerinin nevileri ile dereceleri hakkındaki Tüzüğün sözü geçen maddesinde «Cet
veldeki derecelerden hiçbirine uymıyan birden fazla maluliyeti olup da bunların toplamı, »ağlık du
rumu normal bir kimseye nazaran ruhi veya bedenî yahut hem ruhi hem bedenî çalışma kudret ve 
kabiliyetinin en az % 30 ndan mahrumiyetini gerektirirse bu maluliyet 6 ncı derece olarak kabul edi
lir.» denilmektedir. 

Tüzükteki bu hüküm, T. C. Emekli Sandığının 52 nci maddesine muıgayeret teşkil eder mahiyet
tedir. Tüzükler ise, kanunlar hükümlerine aykırı olamazlar. 

Bu bakımdan da T. C. Emekli Sandığınca müesses ikinci karar kanunsuzdur. 
4. Danıştayca verilen karar, Tr C. Emekli Sandığınca infaz olunmamış ve Hukuk Müşavirliği 

mütalâasında belirtildiği veçhile Anayasanın 54 ncü maddesine aykırı hareket edilmiştir. 
III - Netice : 
Yukarıda arz ve izah olunduğu üzere müesses iki idari karar kanunsuzdur. Birincisi iptal olun

duğuna fakat ısrar sonucu ilâm infaz edildiğine göre ilâmın infazına işaret olunması gereklidir. 
Diğer taraftan, sözü geçen Tüzüğün 311 nci maddesi 5434 sayılı Kanunun 52 nci maddesine ay

kırıdır. Bu meselenin de 1 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin son fıkraşı gereğince Millî Birlik Ko
mitesince karara bağlanması iktiza etmektedir, 

Millî Birlik Komitesine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

İktisat Komisyonu Başkanı Üye * Üye Üye 
Kuytak Fikret Aksoyoğlu Refet Karaveliçğlu Kâmü Karaman Suphi 

Üy« 
Özkaya M. Şükran 



İktisat Komisyonu raporu 
T. C. 

Millî Birlik Komitesi 
tfttişat Kamisyomı 1.1.1961 
"%as No : 1/165 ' '.••".'... 

Milli Birlik Komitesi Başkanlığına 

5*383 "s&yÜı Gümrük Kanununa bağlı gümrük giriş tarife cetvelinin bâzı pozisyonlannda değişik
likler yapılmasına dair Bakanlar Kurulunca hazırlanan ve Millî Birlik Komitesine arzı kararlaştırı
lıp Başbakanlığın 23 . 12 . 1960 tarihli ve 71-1362/3251 sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun tasarısı 
komisyonumuza. havale edilmiş olmakla tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun tasarısı, gerekçelinde müfassalan arz ve izah edilen mucip sebeplere istinaden 146 sayılı 
Kamunla 5383 sayılı Gümrük Kanununa eklenen gümrük giriş tarife cetvelinde tasarıya ilişik cetvelde 
gösterilen bâzı değişikliklerin yapılmasını ve bir kısım pozisyonlara ihtar hükümleri ilâve edilmesi
ni istihdaf etmektedir. 

Tasarının şevkini mucip sebepler Komisyonumuzca yerinde görülerek maddelerin müzakeresine 
geçilmiş ve, tasam merbut cetveli ile birlikte Hükümetin Şteklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Millî Birlik Komitesinin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
İktisat Komisyonu Başkam, Üye Üye Üye 

' .Kuyiak Fikret: . AUşoyoğluîlefet KaraveUoğlu Kâmil Karaman Suphi 
* — ' • „ • : • '• • ' • , ' ' Ü y e . . . . • • * 

, . Özkaya M. Şükranı 

5383 sayılı Gümrük Kanununa bağlı Gümrük Giriş Tarif s Cetvelinin bâa pozisyonlarında deği
şiklikler yapılmasına dair Kanun 

Kanun No: 197 Kabul tarihi: 2 .1.1961 

MADDE 1. — 30.11.1960 tarih ve 146 sayılı Kanuni ı 5383 sayılı Gümrük Kanununa eklenen 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde, ilişik cetvelde gösterildiği şekilde bâzı değişiklikler yapılmış ve 
bir kısım pozisyonlara ihtar hükümleri ilâve edilmiştir. 

; MADDE, 2. -*- Bu kanuna ekli cetveldeki bir pozisyonda alfabetik bir sıra takibeden mütaad-
dit tâli pozisyon mevcut ise, bunlardan, «sairleri» ile bitenler, 30.11.1960 tarih ve 146 sayılı Ka
nuna merbut cetveldeki tâli pozisyonlar yerine kaim olur. 

Alfabetik sıra takibetmiyen tâli pozisyonlardan bu kanuna ilişik cetvelde zikredilenler hakkın
da bu kânuna, zikredilmemiş olanlar için de 30.11.1960 tarih ve 146 sayılı Kanuna ekli cetvel 
uygulanıl 

MADDE 3. —- Bakanlar Kurulu, memleketin ekonomik icaplarını nazarı itibara alarak. Mali
ye, Ticaret, Gümrük ve Tekel, Tarım ve Sanayi bakanlıklarının müşterek teklifi üzerine, lüzumlu 
görülecek eşyanın Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde gösterilen vergi nispetlerini muafiyet haddine 
kadar indirmeye ve gerektiği takdirde bu suretle indirilmiş olan nispetleri aynı usule uyarak eski 
seviyelerine kadar çıkarmaya ve bu değişikliklerin uygulanmasına mütaallik usul ve şartları tes-
bite yetkilidir. . , ,., 

Bakanlar Kurulunca bu hususta alınacak kararlar derhal yürürlüğe konulur ve ilgili kanun ta
sarıları üç ay içinde Yasama Organına sunulur.. 

MADDE 4. — Bu kanun 30.11.1960 tarih ve 146 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 



T. C. 
Mîllî Birlik Komitesi 
iktisat Komisyonu 

No: 1/119 

Millî Birlik Komitesi Yüksek Başkanlığına 

**• ' T"1.; v *' * 

12.1960 

: ' ' , ' V . •' .1 

f»¥.f 

ı : * ^ ;•.-... 

.'. İt 

Komisyonumuza havale buyurulan «2349 sayılı fahrî konsolosların aidatı hakkında kanunun 1 
nci ve 2 nci maddelerinin tadiline dair kanun tasarısı» Dışişleri Bakanlığı temsilcilerinin huzuru 
ile tetkik ve müzakere olundu : - , . - •> . . ' . . • .£,•.;.,t: LI..: 

Gerekçe muhtevasiyle fikir mutabakatına, tümü. üzerin de yapılan müzakereler sonunda, tasarı
nın kabulünün uygun olacağı kanaatine varılmış ve başlıktaki tadil kelimesi yerine Türkçe karşi-
lığı konmak suretiyle başlık yeniden yazılarak maddelerin müzakeresine geçildi : 

Fahrî konsolosluklarca tahsil olunacak hâsılatın umumunun Hazineye aidiyeti tabiî olduğun
dan ve 1 nci maddede, hâsılattan fahrî konsoloslara bırakılacak aidat miktar ve nispetleri belir/*.,,. 
tildiğinden her hangi bir iltibasa mahal verilmemesi için (Hâsılat on bin lirayı tecavüz,ettiği, hal
de fazlası tamamiyle Hazineye aittir.) diye yazılı olan ikinci fıkra maddeden çıkarıldı ve ..madde/-,,.,. 
nin üçüncü fıkrası da fahrî konsolosluk' müessesesinin ruhuyle kabili telif görülmedi. Çünkü sa
dece müessesenin şerefinden ve mânevi veçhesinden müstefidolabilmek gayesiyle hiçbir madfai 
karşılık beklemeden kabul eden ve bayrağımızı yabancı topraklar üzerinde dalgalandıran ve fajı-
rî olarak temsilciliğimizi uhdelerine alan insanları 3 ncü fıkra müteessir eder. Sonra mezkûr fıkra 
hiçbir hâsılat temin edilmiyecek yerlerde dahi fahrî konsolosluk kurularak bütçeye lüzumsuz mas
raf külfetini de intacedebilir. Bu düşüncelere binaen 3 ncü fıkra maddeden çıkarıldı. 

Tasarının 2 nci maddesi; eski metne sadık kalınarak ( Türk tebaasının iane ve iadesi) ve 
( kabulü zaruri işler) gibi anlaşılması güç ve tatbikatta birtakım zorlukların 'doğmasına"Seben? "' 
olabilecek tâbirleri ihtiva ettiğinden ve yapılacak masrafların hem açıkça ifade edilmiş olmasını 
sağlamak ve hem de Dışişleri Bakanlığının fuzuli tediyeler yapılmak suretiyle emrivakiler karşı
sında bırakılmaması için değişik ikinci madde, yeniden kaleme alındı. ' * 'J'"' 

Tasarının ikinci maddesi aynen bırakıldı. 3 ncü maddesi bir kelime çıkarılarak yeniden yazıldı. 
Millî Birlik Komitesine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur, 

İktisat Komisyonu 
Başkanı Üye Üye ' Üye ' .•;' 

K.Fikret , A. Refet K Kâmü ^ K . S u p h i ' •••:•.:• "•••>••. ; ?? 

Ü y e • ; • : 

ö. M. Şükran ' ' 

' • : * / 



tKTÎSAT KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRtŞÎ 

1349 sayılı Fahrî konsoloslukların aidatı hak'andaki Kanunun 1 ve 2 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 2349 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştiril-
iniştir: 

«Madde 1. — Fahrî konsoloslara, beş bin liraya kadar olan yıllık hasılatının tamamı ve beş bin 
liradan on bin liraya kadar olan kısmının yüzde yirmi beşi aidat olarak terkedilir.» 

«Madde 2. — Fahrî konsolosluklarla, menfaatlerimizin himayesi tevdi olunan yabancı elçilik ve 
konsolosluklar tarafından tahsil olunan hasılattan: 

a) Muhtaç Türk vatandaşlarına yapılacak yardım ve ödünç verme; 
b) İşlerin çokluğu dolayısiyle tutulmasına lüzum görülen sekreter ücretleriyle haberleşme, kır

tasiye ve benzeri gibi zaruri masraflar; 
ödenebilir. 
Âcil haller müstesna olmak üzere, bu masrafların yapılabilmesi için, Dışişleri Bakanlığından ön

ceden izin almak lâzımdır. 
Elde edilen hasılatın yetmemesi halinde, Dışişleri Bakanlığınca münasip görülecek miktarda sarf 

yetkisi verilebilir ve yapılan masraflar Dışişleri Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibinden mahsubedilir.» 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Dışişleri ve Maliye Bakanları yürütür. 

2349 sayılı Fahri konsolosların aidatı hakkındaki Kanunun 1 ve 2 nci maddelerinin değiştirilmesi 

hakkında Kanun 

Kanun No : 198 ' Kabul tarihi : 2 . 1 . 1961 

İİADDJ5 1. — 2349 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
* Madde 1. —-Fahrî konsoloslara, beş bin liraya kadar olan yıllık hasılatının tamamı ve beş bin 
liradan on fcm liraya kadar olan kısmının yüzde yirmi beşi aidat olarak terkedilir. 

Madde 2. — Fahrî konsolosluklarla, menfaatlerimizin himayesi tevdi olunan yabancı elçilik ve 
koitfjoloshıklar tarafından tahsil olunan hasılattan : 

a) Muhtaç Türk vatandaşlarına yapılacak yardım ve ödünç verme; 
b) İşlerin çokluğu dolayısiyle tutulmasına lüzum görülen sekreter ücretleriyle haberleşme, kır

tasiye ve benzeri gibi zaruri masraflar; 
ödenebiljr. 
Âcil haller müstesna olmak üzere, bu masrafların yapılabilmesi için, Dışişleri Bakanlığından ön

ceden izin almak lâzımdır. 
Elde edilen hasılatın yetmemesi halinde, Dışiş^ri Bakanlığınca münasip görülecek miktarda sarf 

yetkisi verilebilir ve yapılan masraflar Dışişleri Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibinden mahsubedilir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Dışişleri ve Maliye Bakanları yürütür. 

\ 



Kıbrıs'ta kuraklıktan zarar gören Türk çiftçisine yapılacak tohumluk buğday ve tohumluk arpa 
yardımı hakkında Kanun 

Kanun No: 199 Kabul tarihi : 2 . 1 . 1961 

MADDE 1. — Kıbrıs'taki kuraklık sebebiyle mahsulü zarara uğramış bulunan Türk çiftçisine, Ba
kanlar Kurulunca tesbiıt edilecek esaslar dairesinde 1 000 ton tohumluk buğday ve 500 ton tohumluk 
arpa yardımında Ibulunmaya Hükümet yetkilidir. 

MADDE 2. — Yapılacak ibu yardımın her türlü giderlerini karşılamak üzere 1960 yılı iMuvazenei 
Umumiye Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvtelm Maliye İBakanlığı kusanının sonunda «Kılbrıs'taki 
Türk çiftçisine yapılacak tıdhumluk buğday ve arpa yardımı Ibedeli karşılığı olarak 'Toprak Malhlsul-
leri Ofisine yardım» adı ile yeniden açılacak 675 nei Ibölüme 1 000 000 lira »lağanüsltü ödenek konul
muştur. 

MADDE 3. — Bu kanuna göre yapılacak muameleler için 2490 sayılı Arttırma, Eksiltme ve fiıale 
Kanununun ihükümleri uygulanmaz. 

MADDE 4. —• Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe ıgirer. 

MADDE 5. — Bu kanunhükümlerini Bakanlar Kumlu yürütür. 
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Millî Birlik Komitesi - 30 . 12 . 1960 
İdare Amirliği 

' Muhasebe Müdürlüğü 
Say% : 1081 -1081 

T. C. Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

13 . 12 . 1960 gün ve 158 sayılı Temsilciler Meclisi Seçimi Kanunu muvacehdsin'de teşekkül edecek 
Temsilciler Meclisinin kuruluşu hakkındaki 2 nei madde hükmüne istinaden 1960 malî yılı sonuna 
kadar'iki aylık .süre için Kurucu Meclis üyelerinin özlük hakları hakkındaki 1159 'sayılı Kanunun hü
kümlerine istinaden verilmesi icalbeden ödenek ive yolluk ile teşkil olunacak Başkanlık Divanı tazmi-

/ ' ha t im karşılamak üzere 'münfesih Büyük Millet Meclisi 1960 malî yılı bütçesinin 101 nci bölümünün 11 
'hcl Başkanlık ödeneği ile 12 nci ve aynı holümün 20 nci Başkanlık Divaını 'tazminatı maddesine mev
zu ödenek kifayet edeceğinden alktarmaya ihtiyacolmadığı ve anealk 103 ncü üye yolluklarına konulan 

, ödenek•• kaif i, gelmiyeceğinden 201 nci maaşlar bölümlünün 11 nci Meclis memurları maaşı maddesinden 
(200 000) lira, 202 nci ücretler'bölümünün 11 nci Meclis hizmetlileri ücreti maddesinden ('50 000) lira, 
aynı holümün 12 nci Millî Saraylar hizmetlileri ücreti maddesinden (40 000) lira, 203 ncü geçici hiz
metliler ücreti hölümünün 11 nci Meclis 'geçici hizmetliler ücreti maddesinden (40 000) aynı bölümün 
Yeni Meclis binaısı geçici hizmetliler ücreti maddesinden (120 000) lira ile 453 ncü Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin ıdış münasebetleri ahdî münasebetler bölümünün 23 ncü NATO memleketleri Parlâ
mentoları Birliği Assaınble ive komisyonlarına iştirak edeceklerin harcırahları maddesinden (100 000) 
lira, 453 ncü iştirakler bölümünün (A/21) nci Parlâmen'tolararaısı Birliği Türk Grupunun Birlik Kon
ferans ve komisyonlarına iştirak edeceklerin harcırahları maddesinden '091 600) lira ki, ceman 
(641 600) liranın indirilerek 103 ncü azanın yollukları maddesine aktarılmasına dair kanun teklifi 
ilişikte sunulmuştur. 

Gereğinin ifasına müsaadelerinizi arz ederiz. 

îdare Âmiri tdare Âmiri İdare Âmiri 
Mucip Ataklı Sezai O'Karı 

1960 malî yıh Muvazenei 'Umumiye Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında Kanun 

Kanun No. : 200 Kabul tarihi : 2 . 1 . 1961 

MADDE 1. — 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (A / l ) işaretli cetvelin mün
fesih Büyük Millet Meclisi (Türkiye Cumhuriyeti Millî Birlik Komitesi) kısmının ilişik cetvelde 
yazılı tertipleri arasında (641 600) liralık aktarma yapılmıştır. 

MADDE 2, — Bu kanun 1 . 1 . 1961 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. 



B. M. , ödeneğin çeşidi 

Meclis memurları maaşı 
Meclis hizmetlileri ücreti 
Millî Saraylar hizmetlileri ücreti 
Millî Saraylar geçici hizmetlileri ücreti 
Yeni Meclis binası geçici hizmetlileri ücreti 
NATO Memleketleri Parlâmentoları Birliği Asamble ve ko- t :•,•,,;•;> 
misyonlarına iş t i rak edeceklerin harcırahlar ı 100 000 . :! 

453/A 21 Parlâmentolar arası Birliği Türk Grupunıın birlik, konferans 
ve komisyonlarına iştirak edeceklerin Harcırahları 91 600 . 

103 — Azanın harcırahları —.-641*600 

201 
202 
202 
203 
203 
453 

ıı 
11 
12 
12 
13 
23 

Tenzil 
Qİunan 

200 000 
45 000 
40 000 
45 000 
120 000 

Zanınıo-
lunan 

641 600 £41 600 



f 12 . İ960 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

6327 sayılı Tüı&iye Petrolleri Anonim Ortaklığı Kanununa biri. madde eklenmesi hakkında Ba
kanlar Kurulunca hazırlanan ve Milli Birlik Komitesine arzı kararlaştırılıp Başbakanlığın 22 . 11 . 
İ960 tarihli ve 71-1317/2869 sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun tasarısı komisyonumuza havale 
edilmiş olmakla tetkik ve müzaker)e edildi. 

Kanun tasarısı, gerekçesinde belirtilen mucip sebeplere istinaden Türkiye Petrolleri Anonim Or
taklığı hakkındaki 6327 sayılı Kanuna bir madde eklenmesi suretiyle, ortaklığın 300 milyon liraya 
kadar dış istikraz akt ve vereceği' bonolara Maliye Vekilinin kefalet etmesine yetki verilmesini istih
daf etmektedir. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının Petrol Kanunu hükümleri şümulüne giren işleri başara
bilmesi için, birtakım envestismanların yapılmasının ve bunun için de dış istikraz akdetmesinin 
zaruri bulunduğu mucip sebebiyle sevk edilmiş buTunan 'kanun tasarısı komisyonumuzca da ye
rinde mütalâa olunarak maddelerin müzakeresine geçilmiş ve Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul 
edilmiştir. 

Milli Birlik Komitesinin tasvibine arz edilmek üzere yüksek Başkanlığa sunulur. 

İktisat Komisyonu Başkanı * Üye jtfye Üye 
Kuytak Fikret Aksoyoğlu Refet Karaveüoğlu Kâmil Karaman Suphi 

Üye 
özkaya M. Şükran 

6837 sayılı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Kanununa bir madde eklenmesi hakkında Kânnn 

Kanun No: 202 , Kapul tarihi: 2.1.1961 

MADDE 1. — 6327 sayılı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Kanununa aşağıda gösterildiği 
şekilde bir ek madde ilâve edilmiştir: 

EK MADDE — Ortaklık veya ortaklığın, sermayelerinin yarısından fazlasına sahip bulunduğu 
şirketler Bakanlar Kurulu kararı ile ceman (300 000 000) liraya kadar dış istikraz aktedebilir. 

• 
Ortaklık ile ortaklığın, sermayelerinin yansından fazlasına sahip bulunduğu şirketlerin bu mak

satla vereceği bonolara kefalet etmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Maliye ve Sanayi bakanları yürütür. 

r. c. 
Mitti Birlik Komitesi 
İktisat Komisyonu 

No. 1/138 



S. SAYISI : 200 
ErsU Vehbî ve Çelebi Emanullah'ın, 657 sayılı Kanunun 
4 ve 6 ncı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
üç madde ile bir geçici madde eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Bayındırlık Komisyonu raporu ile İktisat 

Komisyonu mütalâası (2/173) 

22.12.1960 
Yüksek Başkanlığa ' 

«657 sayılı Kanjunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna geçici bir mtdde eklenme
sine dair kanun teklifi» mizi gerekçesi ile birlikte sunuyoruz. 

Gereken muamelenin yapılmasına müsaadelerinizi arz ederiz. 

Ersü Vehbi Çelebi EcmuUah 

GEREKÇE 

657 sayılı Kanunun Harita Genel Müdürlüğüne vermiş olduğu vazife ve salâhiyete istinaden 
memleket ölçüsünde harita alımı işlerinin bundan böyle bir elde toplanması ve harita alımının 
daha sıhhatli, ekonomik ve süratli olarak temini maksadiyle adı geçen kanunun, günün ihtiyaçla
rına cevap verecek şekilde bâzı maddelerinin değiş irilmesine zaruret hâsıl olmuştur. 

657 sayılı Kanjun bütün Bakanlıkların ve diğer Devlet müesseselerinin harita ihtiyaçlarının sağ
lanmasını Harita Genel Müdürlüğüne vazife olarak verdiği halde kanunda mevcut bir fıkranın 
tefsiri suretiyle şimdye kadar birçok Bakanlıklar harita alımı işlerini kendileri yapmak yoluna 
gitmişlerdir. Bu suretle aynı konuda mükerrer tesisler kurulmuş, aynı bölgenin haritaları biribiriıi-
den habersiz olarak mükerreren yapılmış ve küçük işlere büyük meblâğlar yatırılmıştır. 

Bundan başka birçok müesseseler harita ihtiyaçlarını ihale ile temin etmek yoluna gitmişler
dir. 

Bu suretle yapılmış veya ihale edilmiş harita ve ölçme işleri çok defa lüzumlu hassasiyet ve 
evsafı sağlıyamamış, ancak muayyen bir müessesenin ihtiyacını karşılamış olanlar da diğer mü
esseselere faydalı olamamıştır. 

Şimdiye kadar Harita Genel Müdürlüğü memleket savunması için lüzumlu 1/25 000 ölçekli 
haritaların alımına mesaisinin büyük kısmını teksif etmiş olduğundan, muhtelif sahalardaki mem
leket kalkınmamız için diğer bakanlık ve Devlet müesseselerinin harita isteklerine tam mâna-
siyle cevap verememiş; bu yüzden yukarda arz olunan şekilde diğer Devlet müesseseleri harita 
ihtiyaçları için kendileri harita al1 mı müesseseleri kurmak zorunda kalmışlardı. 

Bugün yurdun savunması için lüzumlu 1/25 000 ölçekli haritalarımızın alımı işi 4 ilâ 8 sene 
içinde sayfa sayfa bitirilmek durumuna! gelmiştir. 

Durum böyle olunca Harita Genel Müdürlüğünün, mesaisinin daha çok kısmının bu müessesele
rin ihtiyacına teksif etmesi tabiî bir netice haline gelmiş ve Harita Genel Müdürlüğü harita koor
dinasyonu konusunda daha büyük külfetleri üzerine almak lüzumunu hissetmiştir. 

Bu hal 1925 senesinde çıkarılan 657 sayılı Harita Müdiriyeti Umumiyesi Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi lüzumunu ortaya çıkarmıştır. 
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657 sayılı Kanunun 4 ve; 6 jıcı tdaddelerinde yapılacak değişikliklerle : 
a) Yurdun savunması için lüzumlu haritalarla bütün diğer bakanlık ve Devlet müesseseleri 

ihtiyaçlarını karşılıyacak teknik evsaf ve sıhhatte büyük ölçekli haritalar Harita Genel Müdür
lüğünce yapılacaktır. 
:;'.;• b) Harita alımı ile ilgili bakanlık ve Devlet müesseseleri ancak kendi meslekî ve fennî ihti
yaçları olan ölçme, aplikasyon ve mevzii, küçük çaptaki plânlar gibi 1/2 000 ve dalha büyük öl
çekli, klâsik metotla yerden yapılması uygun olan bünyevi işlerini kendileri yapabilecekler ve fotoğra-
metrik usüllü bilûmum harita alımı işlerini tamamen Harita Genel Müdürlüğü ile Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğüne terk edeceklerdir. 

c) .Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 6587 ve 6756 sayılı kanunlarla kadastro haritaları 
alımına yetkili bulunduğundan gerek Harita Genel Müdürlüğü ve gerekse kendi teşkilâtı tarafın
dan yapılacak standart tipte harita ve alınacak hava fotoğrafları üzerinde mülk sınırlarını tâyin 
ve tesbilt ve bilûmum kadastro mesjahaıları üzerine kendi gücünün büyük bir kısmını teksif 
edebilecektir. 

Harita Genel Müdürlüğünün bu genel müdürlüğün harita ihtiyacına büyük ölçüde yardım 
etmesi suretiyle bugünkü durumda 100 ısenede dahi itmam, edilmesi mümkün görülemiyen mem
leket kadastro işlerinin ortalama 20 ilâ 25 sene gibi kısa bir müddet içinde bitirilmesi mümkün 
olacaktır. 

d) Harita Genel Müdürlüğü ile Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün yapacakları plân ve 
haritaların, ietiyen dairenin ihtiyacına uyacak sıhhat dereceleri ve vasıflan bakanlıklararası harita 
işlerini koordine edecek bir plânlama kurulu tarafından tesbit edilecektir. 

Bu hususların sağlanması için 657 sayılı Kanundan değiştirilmesi gereken maddeler aşağıya 
çıkarılmış. Bu maddelerin mahzurlairı ile bu mahzurları bertaraf edecek yeni şekilleri sıraısiyle 
arz edilmiştir. 

......'. 657 SAYILI KANUN : 

Madde 4. — Harita Müdüriyeti Umumiyesi : 
a) Müdafaa! memlekete muktazi bilûmum plân vo haritaların; 
b) Tapu Müdüriyeti Umumiyesine muktazi kadastro plânlarının; 
e) Nafıa, Ziraat ve Ticaret vekâletlerine muktazi plân ve haritaların; 
d) Diğer vekâletlerle bilûmum devairi resmi yenin lüzum göstereceği haritaların ahiz ve tabı 

ile mükelleftir. Ancak; her hangi bir vekâlet veya daire kendi ihtiyacı meslekî ve fennîsinin 
istilzam ettiği mesaiyi bizzat ifa edebilirler. 

Bu madde münhasıran Harita Genel Müdürlüğünün vazife ve salâhiyetini tâyin ve tesbit 
etmektedir. Bu maddenin a, c ve d fıkraları uyarınca Harita Genel Müdürlüğü uzun yıllar 

"memlıeket savunması ve bütün bakanlıklar âcil ihtiyaçlarını karşılamakta olan 1/25 000 memleket 
haritalarını öıl plânda yapmak mecburiyetinde olduğundan büyük ölçekli haritalarla kadastro 
için lüzumlu haritaların alımına fatzla mesai ayıramamıştır. Bundan dolayı; kanunun b fıkra
sındaki Tapu Müdüriyeti Umumiyesine muktazi kadastro plân ve haritalarının alımı ve basımı 
Harita Genel Müdürlüğüne verilmiş bir vazife olduğu halde Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğü 6587 ve 6756 sayılı kanunlarla mezkûr kadastro plân ve haritalarını fotoğrametrik usulle 
bizzat yapmak yetkisini almıştır. Buna rağmen Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütün mem
lekete lüzumlu kadastro haritalarını bugünkü teşkilâtı ile ancak yukarda beyan olunan uzun bir 
zamanda itmam edeceği cihetle Harita Genel Müdürlüğünün yardımına şiddetle ihtiyaç duy
maktadır. Yine bu maddenin son fıkrası ikinci bendi gereğince her bakanlık ve Devlet dairesi 
ihtiyacı olan her türlü haritaları bizzat yapabilmek yetkisine sahip bulunmaktadır. Bunun ne
ticesi olarak bu dairelerden birçoğu kendi bünyelerinde büyük masraflara baliğ olan harita 
alımı teşkilâtı kurmuşlar, kifayetsiz ve koordine liz plân ve programlarla birbirinden habersiz, 
aynı bölgenin haritalarını yalnız kendi ihtiyaçlarına uyacak evsafta tekrar tekrar yapmışlardır. 

( S. Sayısı : 200 ) 



— 3 — 
Bu mahzurları ortadan kaldıracak ve ihtiyaçları karşılıyacak surette 4 ncü madde aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir : 
Madde 4. — Harita Genel Müdürjgjğü : 
a)! Yurdun savunması için lüzumlu bütün harita ve plânların, 
b) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile iş birliği yaparak adı geçen genel müdürlük için 

lüzumlu haritaların, 
c) Bütün bakanlıklar ile diğer resmî dairelerin lüzum göstereceği haritaların, 
Altıncı maddede gösterilen kurulca tesbit edilen evsaf, zaman ve miktarda alımı ve basımı ile 

mükelleftir. 
Ancak; bir bakanlık veya daire klâsik metotla yerden yapılması uygun olup meslekî ve teknik 

ihtiyacının gerektirdiği 1/2 000 ve daha büyük ölçekli haritaları yapabilir. 

657 SAYILI KANUN : 
Madde 6. — Harita Müdüriyeti Umumiyesinin her sene ifa edeceği hidemat ve ahsedeceği ha

rita ve plânlar ile sair mesaii fennîyenin esasatı alâkadar devairi Hükümet ve makamatı tarafın
dan intihabedilecek murahhaslar ile Harita Müdürü Umumisi ve şüabatı müdiranmdan mürekkep 
bir heyet tarafından o sene bütçesinin Büyük Millet Meclisine şevkinden evvel Harita Müdürü 
Umumiyesinin daveti üzerine bilmüzakere tesbit olunur. 

Bu madde Harita Genel Müdürlüğünün diğer bakanlık ve Devlet dairelerine her sene ifa ede
ceği hizmetler ve yapacağı haritaların esaslarının Harita Genel Müdürlüğü ile ilgili dairelerin tem
silcilerinden mürekkep bir heyet tarafından tesbitini hedef tutmaktadır. Fakat ; 

1. Bu heyetin aldığı karar yalnız Harita Genel Müdürlüğü çalışmalarına şâmil olup bakan-
lıklararası Harita Koordinasyonunu sağlamaktan uzak bulunuyordu. 

2. Heyete iştirak eden dairelerin temsilcileri kanunen yetkili mütehassıs ve mesul olmadıkla
rından yapılacak haritaların teknik evsaf ve esasatını müştereken tesbit etmek mümkün olamı
yordu. a 

3. Hemen bütün Bakanlık ve Devlet daireleri çalışmaları harita ile birlikte kadastro işlerinin 
de yapılmasına ihtiyâç gösterdiği halde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü mesaisi bu kanunla 
aynı koordinasyon içerisine almamıyordu. 

Bu mahzurları ortadan kaldırmak ve Bakanlıklararası harita koordinasyonunu tam mânasiyle 
sağlamak gayesiyle 6 ncı madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 6. — Harita Genel Müdürlüğünün yapacağı bütün işlerin miktarı ile bunların, istiyen 
dairenin ihtiyacına uygun teknik vasıf ve esasları her yıl o sene bütçesinin Büyük Millet Mecli
sine şevkinden evvel ve bunun dışında ihtiyaç görülecek zamanlarda Harita Genel Müdürünün 
daveti üzerine ve onun başkanlığında toplanacak salahiyetli ve mütehassıs temsilcilerle Harita 
Genel Müdürlüğünün ilgili temsilcilerinden müteşekkil. (Bakanlıklararası harita işlerini koordi
nasyon ve plânlama kurulu) nda görüşülerek tesbit olunur. 

Tapu ye Kadastro Genel Müdürlüğünün yapacağı kadastral harita ve plânlarla^ identifikasyon 
işlerinin miktar, zaman, teknik evsaf ve esasları da bu kurul tarafından tesbit olunur. 

Kurulun bütçe ve programla ilgili toplantılarında Devlet Plânlama Dairesinin temsilcileri de 
hazır bulunur. 

Adı geçen kurulun kuruluşu, birer temsilci ile katılacak Bakanlık ve resmî dairelerin isimleri, 
kurulun çalışma esasları ile yapacağı işler; ilgili Devlet, Millî Savunma, Bayındırlık, Tarım ve 
îmar ve iskân Bakanlıkları tarafından müştereken hazırlanacak bir yönetmelikle tesbit olunur. 

Adı geçen kurulca yukarda belirtilen hususlar üzerinde alman kararlar, Bakanlar Kurulunun 
tasdikiyle kesinleşir. 

Yıllık programı aksatmıyacak program harici âcil ihtiyaçları karşılamakta ve lüzum göreceği 
işleri yapmakta Harita Genel Müdürlüğü yetkilidir. 

Bütün Bakanlık ve resmî dairelerin harita istekleri her yıl en geç Ağustos ayına kadar Ha
rita Genel Müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir. 

( S . Sayısı : 200) 
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Yılda en az iki defa yapılacak ilmî araştırma ve koordinasyon toplantılarına teknik üniversite 

ve yüksek okulların geodezi ve harita mütehassısları ile T. M. M. O. B. harita ve kadastro mühen
dislerinin temsilcileri de iştirak ederler. 

657 sayılı Kanuna eklenen üç maddenin gerekçeleriyle, bu maddeler sırasiyle aşağıda verilmiş 
tir : 

657 sayılı Kanuna eklenen üç maddenin gerekçesi 

657 sayılı Kanun : Mili Savunma Bakanlığı ve diğer bütün bakanlıklar ve resmî dairelerin harita 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere Harita Genel Müdürlüğünü görevlendirmiştir. 

Millî Savunma Bakanlığı içerisinde mütalâa edilen bütçesiyle Harita Genel Müdürlüğü uzun yıllar 
Millî Savunma ve diğer bakanlık ve resmî dairelerin etüt ve avanproje ihtiyaçlarına cevap veren 
1 : 25,000 memleket haritalarını ön plânda almış ve 4 - 8 yıl içerisinde safha safha tamamlamak du
rumuna kadar getirmiştir. Bu nieyanda Harita Genel Müdürlüğü diğer bakanlık ve resmî dairelerin 
çok âcil büyük ölçekli harita ihtiyaçlarını ilgili dairelerin personel, malzeme, alet ve araç gibi yardım-
lariyle karşılamaya çalışmıştır. 

Bugünkü çalışma gayretiyle memleket tapu ve kadastro işleri ancak yüz yıl içerisinde itmaım edi
lebilecektir. Bu sebeple Harita Genel Müdürlüğü ileriki yıllarda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü
ğüne lüzumlu büyük ölçekli haritaları 657 sayılı Kanun gereğince yapmak zorundadır. 

Bütün bakanlıklar ve resmî dairelerin, milyarlarca tutarındaki yatırımları haritasızlık yüzünden 
aylarca ve bazan yıllarca gecikmekte ve bu suretle memlekete milyonlarca zarar tevlidetmektedir. 

Yukarıki sebeplerle Millî Savunma ve diğer bütün bakanlık ve resmî dairelerin harita ihtiyaçları
nı zamanında sağlamak maksadiyle Harita Genel Müdürlüğü ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 
bütçelerine haritaya ihtiyacı bulunan diğer bakanlık ve resmî dairelerin bütçelerinden lüzumu ka
dar paranın tertibedilmesi zaruridir. 

Bu ihtiyaçlara cevap verecek olan bu ek kanun hükümleri yürürlüğe girdikten sonra Millî 
Savunma Bakanlığı hazerde ve seferde yurt savunmasını temin edebilmek için büyük kapasi
teyi haiz bir Harita Genel Müdürlüğünü daimî olarak elinde tutmak zorunda olduğundan aynı 
teşkilâtı idame etmek üzere bütçesi yine Millî Savunma Bakanlığı dâhilinde terti'bolunacaktır. 
Bununla beraber diğer bakanlıklarla resmî dairelerin bütün harita ihtiyaçları da Harita Genel 
Müdürlüğü tarafından karşılanacağından bu müessese şimdiye kadar olduğu gibi haritalarını 
kendileri yapmıyacaklar veya ihale etmiyeceklerdir. Bu cihetle programlarındaki harita* ve ka
dastro ihtiyaçlarını karşılamak için bütçelerinde ayıracakları tahsisatı, bütçenin ihzarı sırasında, 
(Harita Genel Müdürlüğü bütçesine aktarılmak üzere) veya (Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 
bütçesine aktarılmak üzere) kayıtlariyle avrı ayn tertiplerde göstereceklerdir. Bilâhara bu tah
sisat aidiyetine göre ve adı geçen genel müdürlükler bütçelerine aktarılacaktır. 

Mülhak bütçeli dairelerle hususi idare ve belediyelerin, İktisadi Devlet Teşekküllerinin ve 
sermayesinin yarısından fazlasına Devletin iştirak etitği müesseselerin harita ve kadastro ihtiyaç
ları için Harita Genel Müdürlüğüne ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğüne yaptıracakları işlerin 
karşılığı da kanunda belirtildiği şekilde aidoldu^u genel müdürlüğe aktraılacaktır. 

Bu suretle Harita Genel Müdürlüğü diğer bakanlık, resmî daire ve müesseselere yapacağı iş
ler için Millî Savunma Bakanlığına yük olmıyacak, aynı zamanda bu işlerin artmasiyle mütena
sip gelişme imkânlarını da sağlamış olacaktır. Bu kanun hükümleri yürürlüğe girmekle memleke
tin en büyük derdi ve ihtiyacı olan kadastro haritaları ve tapulama işleri yüz yıl gi'bi uzun bir 
devre verine 20 - 25 yıl gibi kısa bir zamanda halledilecek ve bütün bakanlıklar, resmi daireler 
ve din-er bütün müesseselerin yatırımları zamanında ve daha plânlı ve iktisadi olarak tahakkuk 
edeceğinden memleket her yıl milyonlarca lira kazanmış olacaktır. 

Bu hususların sağlanması için : 

(S. Sayısı: 200) 



- 5 — 
Madde 2. — 057 sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir : 

* 
Bakanlar Kurulunca tasdik olunan yıllık iş programlarının tahakkuku için Millî Savunma Bakan

lığı -ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçelerinden Ikarşılanamryan masraflar, harita ve ka
dastro talebinde bulunan bakanlıklar, resmî daire ve müössetselerce aşağıdaki şekilde sağlanır : 

Genel bütçeli dairelerin programa dâhil harita ve kadastro ihtiyaçlarının gerektirdiği tahsisat, 
bütçelerin ihzarı sırasında, ayrı bir tertipte gösterilir. Bilâhara bu tahsisat, aidiyetine göre, Millî Sa
vunma Bakanlığına Harita' Genel Müdürlüğü veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (bütçelerinin 
ilgili tertiplerine aktarılır. 

Katma bütçeli dairelerle diğer daire ve müesseselerin, harita ve kadastro işleri için Harita Genel 
Müdürlüğüne veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne -yaptıracakları işlere ait meblâğları, bir 
taraftan genel bütçenin çeşitli gelir faslına irat; mukalbiline, işi alan dairenin bütçesinin sonunda açı
lacak özel tertiplere tahsisat kaydetmeye ve yıl sonunda kalan miktarları ertesi yıl .bütçelerinde akı
lacak özel tertiplere aktarmaya Maliye Bakanlığı mezundur. 

657 SAYILI KANUNA EKLENEN 3 NCÜ MADDENİN GEREKÇESİ 

2 nci ımadde gerekçesinde sayılan (bütün bakanlık ve resmî daireler dışında hususi -müesseseler, , 
şirketler ve eşhasın memleket kalkınmasına faydalı işleri ve projeleri için lüzumlu harita, plân, me
saha işleri ile harita konusu ile ilgili tersim ve basım işleri kapasitenin müsaadesi nispetinde sipariş 
almak suretiyle döner sermaye ile yapılması imkânlarımın da Harita Genel Müdürlüğüne verilmesi 
faydalı mütalâa edilmiştir. 

İstikbalde kapasite ve imkânlar müsaade ettiği takdirde dış memleketlerden de<bu döner sermaye ile 
sipariş alınması düşünülebilir. 

Bu hususları sağlamak için : 

Madde 3. — 657 sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir : 
Harita Genel Müdürlüğüne, Millî Savunma Bakanlığınca lüzum görüldüğü takdirde (bir milyon 

liraya kadar bu bakanlık bütçesinden mütedavil sermaye tahsis olunur. 
Bu 'mütedavil sermayeye, Millî Savunma Bakanlığı bütçesinde açılacak (bir fasıldan ödenir. 
Bu suretle tesis olunacak mütedavil sermaye 7358 sayılı Kanunun hükümleri dairesinde idare, mu

rakabe ve tedvir olunur. 

657 -SAYILI KANUNA EKLENEN 4 NCÜ MADDENİN GEREKÇESİ 

1925 yılında kabul edilen 657 sayılı Kanunla harita teknik personelinin durumu takdir edilmiş 
ve bunlara ibir tazminat verilmesine dair aşağıdaki madde kabul edilmişti : 

Madde 7. — Harita Müdiriyeti Umumiyesi memurini fenniyesine dereoei ihtisaslarına nazaran 
ve yevmiye hesabiyle bir tazminat verilir. 

İğbu tazminatın miktarı kadro ile tedbit olunur. 
Bu tazminat 1954 senesine kadar verilmiş falkat 1954 yılında 6245 sayılı Kanunun -63 ncü madde

siyle bu madde kaldırılmıştır. 
Halbuki haritacılık, her sahasında ilmî, maddi, mânevi 'zorlukları olan ve ihtisas istiyen bir mes

lektir. 
Bu maddede Tair muvazene unsuru ile. Maddenin kaldırılması bu muvazeneyi (bozmuş ve meslek 

boşalmaya başlamıştır. 
Mütehassıs personelin yarıya yakın kısmı kaybedilmiştir. Mesleke yeni katılan subaylarda da ordu 

saflarına ıkayma temayülü kuvvetlenmektedir. 

( S. Sayısı : 200) 
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Harita Genel Müdürlüğünde nirengi, graviuıetri, manyetik, astronomi, havadan fotoğraf alımı, 

foto lâboratuvar işleri, fotagramötri, topografi, kartografik tersim, fdtomekanik ve basın işlerinde 
yetişmiş personele büyük ölçüde ihtiyaç vardır. Çeşitli ilim, sanat ve teknik sahalarında yetişme için 
uzun hir zamana 'ihtiyaç bulunmaktadır. ıBu personel ancak bu uzun devreyi mütaakıp verimli ve fay
dalı olabilmektedir. 

ı657 sayılı Kanunun eski 7 nci maddesinin kaldırılmasından sonra Harita Genel Müdürlüğünden 
ayrılan yetişmiş ve verimli personelin yerleri, çok daha fazla para verilmek 'suretiyle, (kifayetsiz, acemi 
ve verimsiz personelle doldurulmak mecburiyeti hâsıl olmuştur. 

Harita personelinde Ibulunma'sı lüzumlu vasıflar şunlardır : 
a) Yaptığı işlerin her zaman ve her an kontrolünün mümkün olmaması dolayısiyle kuvvetli bir 

meslek disiplini, vicdani mesuliyet 've vazife şuuru; güzel sanat görüş ve kabiliyeti, çok ince işlere 'sü
rekli bir dikkat ve itinayı mümkün kılacak sabır ve tahammül. • * • 

ıb) Modern tekniğin süratle tekâmülünü takibedebilmek için lüzumlu ilmî Ikifayet ve iktidar. 

NETİCE : 

'Büyük bilgi, itina ive titizlikle zincirleme hazırla nagelmekte olan Ibir iş her hangi /bir safhasında 
acemi bir elden geçerse bütün sıhhat ve 'nefaset heder olur. 

Bu sebeplerle; resmî hattâ hususi hayatının büyük kısmını meslekine vakfetmek mecburiyetinde 
olan harita personelini işine candan bağlı ibir hale getirmek kaçınılmaz 'bir zarurettir. 

Harita teknik personelinin ve teknik işlerinin durumu, hususiyetleri ve zorlukları ilişik mufassal 
gerekçede etraflı şelkilde izah edilmiştir. 

ıBü'tün bu hususlar ıgöz önüne alınarak : 
Madde 4. — 657 sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir : 
Harita Genel Müdürlüğü harita işleri teknik personeline emekliliğe esas teşkil eden maaşları tu

tarının : 
a) Yüksek tahsil görmüş olanlara % öö si, 
fb) Yüksek tahsil 'görmemiş olanlara <•% 30 u nispetinde zam verilir. 
Bu yıpranma ve ihtisas zammı : 
a) Harita subay ve astsubaylarına Harita Okulunu (bitirerek teknik şuibelerdeki resmî ıgörevlerine 

başlamalarından itübaren verilir. 
lb) Harita subaylarına teknik şuibelerdeki görevlerinde 10, astsubaylarına 15 senelik bir müddeti 

Soldurmadan başka işlerde görevlendirildikleri takdirde bu hizmetlerinde ihtisas ve yıpranma «ammı 
verilmez. 

c) ıSilvil personele, teknik personel evsafını ittihaz ettikleri teknik şubelerince tasdik edildikten 
sonra; teknik işlerde 'çalıştıkları müddetçe verilir. 

Bu maddeye göre bütçeye yılda takriben 1 354 980 lira yüklenmiş olacaktır. 
Buna mulkabil harita koordinasyonunda bütçeye tedricen yılda 5 000 000 liraya kadar ıbir tasarruf 

sağlanacak ve ayrıca, bütün Devlet müesseselerinee kalkınmamız için yapılan milyarlarca liralık yatı
rımların' bir an önce tahakkuku ile memlekete hudutsuz kazanç temin edilmiş olacaktır. 

657 sayılı Kanuna eklenen geçici madde hakkında gerekçe : 
657 sayılı Kanunun bugünkü tatlbikatına igöre bâzı Devlet müesseselerinin âcil harita ihtiyaçlarını 

karşılamak mâksadiyle tedarik etmiş oldukları harita alımına ait aletler Harita Genel Müdürlüğünde 
kurulmuş ve bugüne kadar bu müessesece çalıştırılmış bulunmaktadır. 

Kanunda yapılan değişiklikler yürürlüğe girdikten sonra, ibütün fotagrametrik harita alımı işleri 
Harita Genel Müdürlüğünde toplanacağından esasen yıllardan beri burada serviste (bulunan bu alet
lerin Harita Genel Müdürlüğünce intikali (gerekmektedir. 

'Tapu ve Kadastro* Genel Müdürlüğünden başka diğer bâzı Devlet müesseseleri aynı maksat ve 'gaye 
ile yeni tedarik etmiş bulundukları fotogrametri kıymetlendirme aletleri ve hava kamaralarının da Ha
rita Genel Müdürlüğüne intikal etmesi gerekmektedir. 

(S. Sayısı: 200) 
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Fötogrametrik harika alımına ait bütün işleri Harita Genel Müdürlüğü ile Tapu ve. Kadastro 

Genel Müdürlüğü yürüteceklerinden yukarda bahsedilen durumdaki alet ve teçhizat konusu aynen 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü için de tatbik edilmesi uygun görülmektedir. Bu hususların 
sağlanması için : 

Madde 5. — 657 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. * 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden başka bakanlıklar ve resmî dairelerdeki, kendi bün

ye vi işleri içdn lüzumlu olanlar hariç, fotogrametri işlerine ait bütün aletler tekmil teçhizatı ile 
birlikte Harita Genel Müdürlüğüne intikal eder. 

657 sayılı Kanun birçok Bakanlık ve Devlet müesseselerini yakından ilgilendirdiğinden bu ka
nunda yapılacak değişiklik ve eklenecek maddeler hususunda ilgili genel müdürler veya yetkili tem
silcilerinin iştiraki ile mütaaddit toplantılar yapılmış ve görüş birliği ile harita koordinasyonu 
konusunda aşağıdaki kararlar alınmıştır. 20 Ekim 1960 

KARAR 

1. Başbakanlık emirleri gereğince, harita alımı ve harita alımına yararlı geodetik ve fötogra
metrik faaliyetleri yürütmekte olan Devlet teşkilâtı arasında bir koordinasyon sağlamak ve 657 sa
yılı Kanunda da yazılı olduğu şekilde kendi meslekî faaliyetleri dışında kalan, harita alımı ile ilgili 
çalışmaları bir araya toplamak ve bu suretle haritaya ihtiyacı olan bütün Devlet müesseselerinin 
isteklerinin büyük bir kısmına cevap verebilecek standart bir tipte muntazam ve büyük ölçekli ha
ritaların bir intikal devresi kabul edilmesi ve Harita Genel Müdürlüğü tarafından ihzar edilmesi 
suretiyle ekonomik ve sıhhatli bir randımanın sağ1 anması. 

2. Memleket harita alımı işlerine program ve teknik koordinasyon bakımından 657 sayılı Harita 
Genel Müdürlüğü Kanunu bütün şümulü ile tatbik etmek amacı ile bir an evvel çalışmalara baş
lanılması. 

3. . 20 Ekim 1960 günü Harita Genel Müdürlüğünde yapılan toplantıda prensibolarak karar 
altına alınmış olup mütaakıp toplantıların gündemini hazırlamak için Harita Genel Müdürlüğünce 
lüzumlu M. S. Bakanlığının 30 Eylül 1960 gün ve PLK : 3925 - 2 - 60 PL sayılı yazıları ile istenmiş 
olan bilgilerin, 7 Kasım 1960 gününe kadar Harita Genel Müdürlüğüne gönderilmesine, alınacak bu 
bilgilerin incelenmesini mütaakıp Harita Genel Müdürlüğünce bundan sonraki toplantı gününün 
tesbit edilerek ilgili Genel Müdürlüklere bildirilmesine karar verildi. 

Harita Gn. Md. Tapu ve Kadastro Gn. Md. D. S. I. Gn. Md? Orman Gn. Md. 

E. î. E. î. Gn. Md. M. T. A. Enstitüsü Gn. Md. imar ve İskân Bakanlığı 
Plânlama ve imar Gn. Md. 

KARAR 

Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 8 . 10 . 1960 gün ve 113 - 9/2441, 2442 sayılı 
emirleri ile, 657 sayılı Kanunun Harita Genel Müdürlüğüne vermiş olduğu salâhiyete istinaden 
memleket ölçüsünde harita alımı işlerinin bundan böyle bir elde toplanması ile ilgili çalışmalar için, 
alâkalı bakanlık ve genel müdürlüklerin 20 Ekim 1960 tarihinde Harita Genel Müdürlüğünde yap
mış oldukları toplantıyı mütaakıp prensip kararma varılmış idi. 

Bu karardan sonra 20 Ekim' 1960 ilâ 6 Aralık 1960 tarihleri arasında yapılmış olan 6 ana ve 3 
su komisyon toplantılarını mütaakıp; harita koordinasyonu ile alâkalı ve ekli olarak «657 sayılı Ha
rita Genel Müdürlüğü Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve kanuna geçici bir. madde ek-

(S. Sayı&ı:$H).) 
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lehmesine dair kanun» tasarısı komisyonca hazırlanmış ve Başbakanlığa arz edilmek üzere 6 Aralık 
1960 günü Millî Birlik Komitesi Bayındırlık Komisyonunda yapılan toplantıda karara bağlanmıştır. 

Komisyon Başkanı Devlet Bakanı Tapu ve Kadastro Gn. Md. Harita Genel Müdürü 
Vehbi Ersü Nasır Zeytinoğla tzzet Baltan Tuğg. 

Eşref Akıncı 

D. S. 1. Genel Müdürü Y. Karayolları Gn. Md. Y. Orman Genel Md. Muav. E. 1. E. 1. Gn. Drk. 
Um. Md. Muavini Şevki Şentürk Cahit Akalın tbrahim Deriner 
Nejat Erdemgil 

M. T. A. Enst. Gn. Drk. İmar ve İskân Bak, Toprak ve İskân Um. Md. Devlet Plânlama 
Sadrettin Alpan Plânlama ve İmar Necati Turgay Dairesi Üyesi 

Gn. Md. Y. 
Celâl Songu 

Bakanhklararası harita koordinasyonunun bugünkü durumu ile bu konudaki tasarı kanuni hüvi
yet aldıktan sonra alacağı şekil ekli şemalarda gösterilmiştir. 
f 657 sayılı Kanunun 7 nci maddesi hakkında mufassal gerekçe aşağıda verilmiştir. 

1860 yılında Erkânıharbiye Dairesi Harita Şubesinin teşekkülü ile faaliyete başlıyan ve ilk 
şeklini 1909 yılında alan Harita Genel Müdürlüsünün 100 senelik bir tarihi ve tekâmülü vardır. 

1925 yılında 657 sayılı Harita Müdüriyeti Unıumiyesi Kanunu ile son şeklini almış ve memle
ket müdafaası için lüzumlu harita ve plânlarla bütün bakanlık ve resmî dairelerin ihtiyacı için 
lüzumlu plân ve haritaların ihzarı vazifesi kendisine verilmiştir. Klâsik metotla işe başlamış ve 
haritacılığın tekâmülü ile modern alet ve vasıtalarla teçhiz edilerek 1933 yılında Havai Fotoğra-
metri metodunun tatbikma geçilmiştir. 

Bütün yurdun 1 : 200 000 ölçekli haritası, birinci derece nirengi şebekesi, birinci derece nivel-
man şebekesi tamamlanmış, önümüzdeki yıllarda 1 : 25 000 Ölçekli haritalarımızla bitirilmek üze
redir. Bu birçok ileri memleketlerde bile henüz başarılmamış bir iştir. 

657 sayılı Kanunun Harita Genel Müdürlüğüne verdiği vazife ve salâhiyetle Harita Genel Mü
dürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü hariç bütün Devlet müesseselerinin harita ihtiyaç
larını sağlamayı üzerine alacaktır. 

Memleket savunması, 
Millî ekonominin gelişmesi, 
Orman ve araziden faydalanma, 
Maden, petrol araştırılması, işletilmesi, 
Sulama ve kurutma işleri, 
Şehirlerin iman, 
Emniyetli Deniz ve Hava seferleri, 
İşlerini başarmak için Millî Savunma Bakanlığı, Orman Umum Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro 

Genel Müdürlüğü, Maden TetMk ve Arama Enstitüsü Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü, Elelktrik İşleri Etüt İşleri Genel Direktörlüğü, İmar' ve İskân Bakanlığı, Plânlama 
ve tmar Genel Müdürlüğü her gün artan ihtiyaçlariyle Harita Genel Müdürlüğünün hizmetini 
beklemektedir. 

Harita Genel Müdürlüğü senelerce yerleşmiş tecrübesi ve askerî bir müessese oluşunun verdi
ği imkânlarla memlekette en ucuz, en sıhhatli ve en süratli harita alımını başardığını ispat etmiş
tir. Bundan sonra ise daha büyük işler başarmak durumundadır. 

Yalnız; Harita Genel Müdürlüğü teknik personeline 657 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle ve
rilmesi lüzumlu görülen tazminatın sakıt iktidar tarafından incelenmeden, hattâ üzerinde hiç dü
şünülmeden kaldırılması üzerine * Genel Müdürlük büyük personel kayıplarına uğramış, en tecrü-

{& Sayı*» : 200 y 
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beli, en verimli teknik personelin mühim bir kısmını yabancı memleketlere, yabancı şirketlere, husu
si teşebbüs veya diğer devlet dâirelerine kaçırmıştır. 

Halbuki, Harita, Genel Müdürlüğündeki teknik personelin müktesep olmaları gereken vasıflar di
ğer teknik işlere nazaran çok daha fadadır, çalışma tarzları da yorucu ve yıpratıcıdır. Çok pahalı 
alet, malzeme, tayyare, tesisat ve sairenin yatırıldığı bu işin semeresini bu teknik personel vermekte 
ve bu teknik işlerde gerekli sı'Mıat, kalite ve sürat bu personelin uzun tecürbe, bilgi, fıtri kabiliyet, 
heves ve gayretine bağlıdır. Harita Genel Müdürlüğünde haritanın meydana getirilmesi için arazide 
yapılmakta olan işler, baz mesahası, astronomi, geodezi, nivelman, tâli derece nirengi, topoğrafik bü
tünleme, manyetik, graımetrik ve ölçmeleri çok geniş nazari ve tatbiki bilgi ve tecrübeyi, titk? bir 
meslek disiplinini, büyük dikkat ve itinadan başka meşakkat ve mahuriyete katlanma ve yorgunluğa 
tahammül edebilmeyi gerektiren ihem teknik, hem de ağır işlerdir. 

Yurdun en üera, yolsuz, köysüz yerlerine kadar dağılan harita ekipleri yağmurda, karda veya 
kızgın güneşte, en çorak en sarp ayak basmamış her yere girmek, havada titreşim başlamadan rasatı-
nı bitirmek gayesi ile gün ışımadan dağ başına ulaşmak için gece saat ikide kalkmak, akşam rasat sa
atleri sonunda karargâhına dönüp ertesi günü istasyon değiştirebilmek için de «gece geç saatlere kadar 
üçgen kapatıp rasat değerlerini kontrol etmek suretiyle 'günde en az on iki saat çalışmak; günde 30 
kilometre, 40 kilometre yürümek; gereği gibi beslenememek, istirahat edememek zorundadır. 

Bu çalışma, yorucu olduğu kadar yıpratıcıdır. 
Harita subayı her sene altı ay arazide çalışır, ailesini götürmek zorundadır. Aile harcırahı veril

mez, Ankara'da da bir evi, ekip merkezinde bir evi dağ başında bir cadın, ayrı birer masraf yuvasıdır. 
Aile hayatı zor, maddi ve mânevi sıkıntılar içindedir. 

Arazi dönüşünde merkezdeki kış mesaisinde hesap ve muvazeneler yapılır. Çok uzun muameleyi 
gerektiren bu muvazene hesaplarında yapılacak ufak bir dikkatsizlik, neden sonra neticenin hatası ile 
meydana çıkar ki, yapılan hesapların yeniden tetkik ve tekrarını icabefttirerefc, aylarca süren mesai
nin heder olmasını intacedebilir. 

Bu hususta; personelin bilgili, dikkatli, tecrübeli ve alışık olmasını zaruri kılmaktadır. 
Harita subaylarına, bilgi ve tecrübeleri arttıkça yükselen 4 ncü, 3 nuü, 2 ve 1 nci sınıf ve pos

ta kumandanı gibi fen dereceleri ve bunlara tekabül eden derece derece tazminat tanımakta idi. Bu 
statü değiştirilerek 657 sayılı Kanunun sağladığı haklar kaldırılmış ve yerine Harcırah Kanununda 
50 nci madde ile kifayetsiz ve zaten verilmesi gereken seyahat yevmiyesinden bile daha az bir har
cırah yevmiyesi 'konulmuştu. Meslekî kabiliyet, çekilen meşakkat ve yapılan masraflarla kıyaslama» 
mıyan bu durum, en tecrübeli ve güzide elemanların mesleklerini terk edip başka yerlere gitmelerini 
intacetmiştir. 

Fotogrametri personeli, nazari ve ameli bilgi, uzun bir tecrübe, fizyolojik ve fıtri «kabiliyet sahi* 
bi olmadıkça başarı kazanamaz. İyi fotogrametri elemanı, iyi seçme, uzun bir tecrübe, titiz (bir 
eleme, devamlı bir öğretim ve eğitimle yetişir. 

Fotogrametri işlerimizin, yetişkin bir bava ekibi, foto lâboratüvar personeli foptlân ve ste-
reoskopik kıymetlendirme operatörleri, havai nirengi işlerini yapacak personele ihtiyacı vardır. 
Elektronik makinalar ve radara varıncaya kadar çeşitli hassas alet ve malzeme; bunlara tatbik 
edilecek mütemadiyen ilerliyen teknik bilgi ve usullere vâkıf, yenilikleri yakından taikibeden bil
gili bir kadroya ihtiyacı vardır, iyi bir operatör olabilmek için keskin bir stereosfcopik görüş 
kabiliyeti, uzun bir tecrübe ile elde edilebilecek foto enterpretasyon (fotoğraftaki en *güç se
çilebilen bütün teferruatı tanıyabilmek) bilgi ve melekesi, 1/100 milimetre incelikte ölçebHrae 
dikkat ve kabiliyeti, altı saat devamlı bu dikkati azaltmamak sabır ve tahammülü, topoğrafik 
tabiat kanunlarına vukufla beraber güzel sanat görüş ve kabiliyetine sahibolmak gerekir. 

Buna ilâveten çalışma tarzı yorucu ve yıpratıcıdır, sinir bozucudur. Arkadan ışıklandırılmış 
fotoğraflara bakarak altı saat devamlı dikkat ve fikir yorgunluğu ile beraber eğreti ve ga
yet rahatsız oturuş zaviyesinde gözler okülere dayalı, iki eli ve iki ayağı ile mütemadiyen sü
ratle ve dikkatle hareket etmek operatörü altı saatlik devamlı çalışma sonunda bitikin ve yor
gun düşürür. 

(S . Sayısı: 200) 
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,v<,!jBu,;çahşma,karaıılık salonlarda, temiz hava ve güneş ışığından malhrum bir günün diğerine uy-

mıyan, bir gün çok erken ıbaşlıyan bir gün çok geç biten ekip çalışmaları halinde yapılır. Yemek, 
uyku, zamanları.ye geçe .hayatı anormaldir. 
.;..^M;eslekî (bilgi .ihtiyacı, o kadar geniştir ki, geodeziden elektroniğe kadar öğrenmek, gelişen her 
.ŷ eni uşııl, alet ve malzemeyi görmek, tanınmak ve tatbik edebilmek için (hazırlıklı bulunmak, na
zari bilgisi tam olarak bunları yakından takibetmek zorundadır. 
,,; .657 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile verilen tazminatın sakıt iktidarca kaildırılması titizlik
le yetiştirilmiş fotoğrametri kadrosuna büyük bir darbe vurmuştur. 
..,./-Klâsiktopoğrafik usulle" arazide bir ayda yapılamıyan işi iki günde yapan bu personelin Amerika'
ya,, Almanya'ya, yabancı şirketlere, (hususi teşeblbüs ve diğer devlet müesseselerine olmak üzere yüzde 
kırkı ayrılmış ve kaybedilmiştir. 
.,,. Yukarda arz edilen evsafta elemanı seçmek, yetiştirmek ve yetimiş elemanın veriminden faydala
nabilmek; en k.albiliyet'lilerinin yetiştikten sonra maddi imkânsızlıktan ayrılmalarım önliyebilmek için 
bu işj, iltifat görür bir meslek haline. getirmek zaruret halini almıştır. 

,/,.Kartografik tersim fotomekanik ve basım personelinin, meslekin hassasiyet ve inceliği ile mü
tenasip bir kabiliyet bilgi ve tecrübeyi haiz bulunmaları lâzımdır. 

Bütün bu itinalı faaliyetlerle hazırlanan haritalar kartograf ya grupunda son şeklini alır, ba
sılacak:, renklere ıgöre, haritalar yeniden tersim edilir. İnsan elinden çıktığına inanılmıyacak dere
cede.. dijzgün çizgilerle tersim etmek büyük bir hüner, meleke ve bilgi işidir. Bu personel ilk ön
ce tersim, resim, yazı, dikkat ve 'moral testleriyle seçilerek bundan sonra üç ay saat üretli olaraik 
çalıştırılıp kabiliyet inkişafı denemesine tâbi tutulurlar. Yalnız kabiliyeti görülenler memur naım-
ze#i...olarak alınıp tızun Ibir müddet eğitime tâbi tutulurlar. Bu elemanlara nonmal iş vermek bun
dan sonra mümkün Olmaktadır. 

Yetişme süresi uzun,, işler monotonudur. Monoton işte mütemadi dikkatle sürekli çalışmak bü
yük bir ce'bd ve nefse cebir isidir. Parlak kuşe üzerinde veya alttan ışıklandırılmış plâstik satıh
lar üzerinde kazıma suretiyle çalışmak göz yorucu ve moral bozucudur. 

Tersim işlerinde (haşarı, tahsilden ziyade istidada bağlı olduğundan yapılan sınavlarda tahsili az 
olanların kazanmaları mümkündür. Hattâ kartograf ve desinatörlerin ekseriyetini böyleleri teş
kil , etmektedir. Tahsil durumuna göre maaş alan bu büyük ekseriyetin eline pek az para geç
mektedir. 

: , Yetişmeleri uzun; senelere bağlı bu kartograf ve desinatörlerden kabiliyet ve kapasitesi yüksek 
olanlar hususi teşebbüs ve diğer müesseseler tarafından kapışılmaktadır. 

İşlerin değeri nispetinde alâka görmiyen bu personel, maişet kaygısı ile ya meslekî kabiliyet
lerini hususi bayatlarında .gece yarılarına kadar çalışmak suretiyle kulllanmalkta ve binnetice resmî 
işlerinde kalite ve kapasiteleri düşmekte veya başka »müesseselere ayrılmaktadırlar. 

Bu suretle yetişmiş personeli meslekine bağlamak ve veriminden istifade etımek için esirgenen-
paranın çok daha fazlası hiçbir iş yapmadan uzun zaman yetişmeye tâbi tutulan personele sarf edil
mektedir. • 
.- Fotomekanik personeli kartograf ya işleriyle sıkı bir iş birliği halinde lâboratuvar, kamara, pro
ses (metal 'kalıp hazırlama), hassas negatif ve plâstik negatiflerle çalışma işlerinde ayrı ayrı ye
tiştirilmiş ve uzun tecrübe ile ihtisas sahibi olmuşlardır. 

•v Çalışmaları hem haritaların sıhhat dereceleriyle mütenasip büyük ibir dikkat ve titizliği gerek
tirmekte-hem de karanlık lâbortuvarlarda ferri siyanür, amonyak, muhtelif asitler gibi birçok ze
hirli, pis kokulu maddeler veya kimyevi muamelelerden intişar eden zararlı gazlar içinde yapılmak
tadır. 

.Basım işleri modern ofset makimalarında, en ileri teknik bilgilerle •'mücehhez olan personel ta
rafından* harita ölçeğine uygun, deformasyonu olmıyan, her renk basımını muntazaman birbirine 
intıbakiını sağlıyan üstün bir seviyede yapılmaktadır. Bu çalışmalar için kifayetli bir eleman an
cak uzun zaıman gerekli nitelikleri iktisabetmektedir. 

' (S. Sayısı : 200) 



- . 11 —. 
Ofset personeli basım salonundaki bütün ofset makinalarında kullanılan muhtelif sentetik mad-. 

delerin buharlaşması ve kimyevi maddelerin metal kalıplar üzerindeki kimyevi tesirinden intişar 
eden zar arlı gazlann etkisi altında çalışmaktadırlar. Bu personel, fotomekanik personeli zehirli 
gazlann tesiri altında bulunan personele dair 5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin (d) fıkrası 
hükümlerinden de faydalanmaktadırlar. Personel masraflarına kıyasla çok daha pahalı.olan foto-' 
mekanik malzeme ve kimyevi maddelerinin acemi ellerle bozulup ziyan edilmesini önlemek, yine ' 
modern ofset baskı makinalannı, büyük fedakârlıklarla ithal edilmiş gayet pahalı bu cihazları, 
bilgili ve tecrübeli ellere teslim etmek maddi tasarruf ve millî serveti korumak bakımından da çok 
önemlidir. Batılı memleketlerde bu personele munzam ücretler esirgenmemektedir. 

Harita Genel Müdürlüğünde : 
a) Arazi çalışmalarında, mütehassıs subay ve astsubaylar, . .. ,v . . .,.. ., 
b) Fotogrametri çalışmalarında, mütehassıs subaylar ve sivil personel, 
c) Kartografik tersim, fotomekanik ve basın işlerinde, başlarında mütehassıs, subayla? olmak 

üzere astsubaylar ve sivil personel çalıştırılmaktadır. , . - , . - . . . , . . 
Hanta astsubayları, Harita Astsubay Okulundan mezun olarak Harita Genel Müdürlüğündeki 

muhtelif branşlarında mütehassıs harita subayları tarafından yetiştirilir. 
Sivil personel için bir okul olmayıp hü personel de branşlarına göre yine mütehassıs subayla? 

tarafından yetiştirilirler. Harita subayları Harb Okulu, sınıf okulu, Haritacılık Okulunubitirerek, 
bilhassa meslek içerisinde fiilen yetişirler. Bütün ilmî vs teknik işleri fiilen yapar ye yürütürler. 
Harita Genel Müdürlüğünün tarihinde, tekâmülün ve şimdiye kadar basanları işlerin şeref ve ifti
harını taşırlar. Başardıklan işlerle ilmî ve teknik evsaf ve kabiliyetleri meydandadır. 

Yukarda durumları arz edilen harita subaylarından 657 sayılı Harita Müdüriyeti Umumiyesi 
Kanununun 7 nci maddesi ile Harita Genel Müdürlüğü teknik personeline verilmekte olan tazmi
natın kaldırılması üzerine Geodezi subaylarının yüzde 30 u, fotogrametri subaylarının yüzde 40 ı, 
sivil personelden kartografik tersim ve de^inatörlerin yüzde 34 ü mesleklerinden ayrılarak Ameri
ka, Almanya, yabancı şirketler, hususi teşebbüslere ve diğer Devlet , müesseselerine gitmişlerdi?. 
Yetişkin ve verimli personelin ayrılışının böyle yüksek nispetlerde oluşu bilhassa bugünkü fevka
lâde ihtiyaç karşısında aynlışlan önleyici tedbir almanın zaruretini ortaya koymaktadır. 

( S . Sayısı : 200) 
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İktisat Komisyonu mütalâası 

T. C. 
Millî Birlik Komitesi 21 . 12 . 1960 

tktisa)t Komisyonu 
Esas No : 

Karar No : 224 

Bayındırlık ve İmar Komisyonu Başkanlığına 

20 . 12 . 1960 tarih ve 2/113 sayılı yazılarına C. 
Yukarda tarih ve numarası yazılı yazınızla hakkında mütalâa istenen Harita Genel Müdürlüğü 

Kuruluş Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakk n-
daki kanun hakkındaki düşüncelerimiz aşağıda av A olunmuştur. 

1. Kanun umumiyetle komisyonumuzca da şayanı kabul bulunmuş ve eklenen malî hükümler 
Muhasebei Umumiye Kanunu ile sair malî mevzuata uygun bulunmuştur. 

2. Teklifin 3 ncü maddesi ile 657 sayılı Kanuna eklenen madde ise ifade edilmek istenen hususu 
kavrıyamaz durumdadır. Zira 7356 sayılı Kanunla tahsis olunmuş 5 milyon liralık mütedavil serma
ye verme yetkisi tamamen kullanılmış ise Harita Genel Müdürlüğü arzu edilen mütedavil sermaye
ye kavuşturulamıyacaktır. Bu sebeple bu maddenin eklice sunulan şekilde tadil edilmesinde fayda 
mülâhaza edilmiştir. 

Keyfiyetin bilgi edinilmesini rica ederim. 
İktisat Komisyonu Başkanı 

Kuytak Fikret 

Madde 3. — 657 sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir: 
Harita Genel Müdürlüğüne, Millî Savunma Bakanlığınca lüzum görüldüğü takdirde bir milyon 

liraya kadar bu Bakanlık bütçesinden mütedavil sermaye tahsis olunur. 
Bu mütedavil sermayeye, Millî Savunma Bakanlığı bütçesinde açılacak bir fasıldan ödenir. 
Bu suretle tesis olunacak mütedavil sermaye 7356 sayılı Kanunun hükümleri dairesinde idare, mu

rakabe ve tedvir olunur. 

Bayındırlık ve İmar Komisyonu raporu 

T. C. 
MiUî Birlik Komitesi 22 . 12 . 1960 

Bayındırlık ve îmar Komisyonu 
Esas No. : 2/173 
Karar No. : 10 

Yüksek Başkanlığa 

JSrsÜ Vehbi ve Çelebi Emanullah'm, 657 sayılı Kanunun 4 ve 6 ncı maddelerinin değiştirilme
sine ve bu kanuna üç madde ile bir geçici madde eklenmesine dair olan kanun teklifi 22.12.11960 
tarihinde komisyonumuza havale edilmiş olmakla Harita Genel Müdürü ve ilgili Hükümet temsilci
leri oldukları halde tetkik ve müzakere olundu, iktisat Komisyonunun kendi ihtisaslarını il
gilendiren hususlarda önceden vermiş olduğu mütalâa dikkate alınarak yapılan müzakereler ne
ticesinde kanun teklifi aynen kabul edilmiştir, 

Millî Birlik Komitesinin tasvibine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Ersü Vehbi Çelebi Emanullah 

(S . Sayısı : 200) 



- ı s -
ERSÜ VEHBÎ VE ÇELEBİ EMANULLAH'IN 

TEKLİFİ 

657 sayılı Kanunun 4 ve 6 ncı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna üç madde ile bir 
geçici madde eklenmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 657 sayılı Kanunun 4 ve 6 ncı 
maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 4. — Harita Genel Müdülüğü : 
a) Yurdun savunması için lüzumlu bütün 

harita ve plânların, 
b) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile 

işbirliği yaparak adı geçen Genel Müdürlük için 
lüzumlu haritaların, 

e) Bütün Bakanlıklar ile diğer resmî daire
lerin lüzum göstereceği haritaların, 

Altıncı maddede gösterilen kurulca tesbit 
edilen evsaf, zaman ve miktarla alımı ve basımı 
ile mükelleftir. 

Ancak; bir bakanlık veya daire klâsik metod-
la yerden yapılması uygun olup meslekî ve tek
nik ihtiyacının gerektirdiği 1/2 000 ve daha bü
yük ölçekli haritaları yapabilir. 

Madde 6. — Harita Genel Müdürlüğünün 
yapacağı bütün işlerin miktarı ile bunların, isti-
yen dairenin ihtiyacına uygun teknik vasıf ve 
esasları her yıl, o sene bütçesinin Büyük Millet 
Meclisine şevkinden evvel ve bunun dışında ih
tiyaç görülecek zamanlarda Harita Genel Müdü
rünün daveti üzerine ve onun başkanlığ nda top
lanacak mütehassıs temsilciler ile Harita Genel 
Müdürlüğünün ilgili temsilcilerinden müteşek
kil (Bakanlıklararası Harita işlerini Koordinas
yon ve Plânlama Kurulu) nda görüşülerek tes
bit olunur. 

Tapu ve Kalastro Genel Müdürlüğünün ya
pacağı kadastral harita ve plânlarla identifikas-
yon işlerinin miktar, zaman, teknik evsaf ve esas
ları da bu Kurul tarafından tesbit olunur. 

Kurulun bütçe ve yıllık programla ilgili top
lantılarında Devlet Plânlama Dairesinin temsil
cileri da hazır bulunur. 

Adı geçen Kurulun kuruluşu, birer temsilci-
ile katılacak bakanlık ve resmî dairelerin isim
leri, Kurulun çalışma esasları ile yapacağ işler 
ilgili Devlet, Millî Savunma, Bayındırlık, Tarım 
ve imar ve iskân Bakanlıkları tarafından müş
tereken hazırlanacak bir yönetmenlikle tesbit olu
nur. 

[ Adı geçen kurulca yukarda belirtilen husus
lar üzerinde alınan kararlar, Bakanlar Kuru-

> lunun tasdiki ile kesinleşir. 
Yıllık programı aksatmıyacak program ha

rici âcil ihtiyaçları karşılamakta ve lüzum gö
receği işleri yapmakta Harita Genel Müdürlüğü 
yetkilidir. 

Bütün bakanlıklar ve resmî dairelerin hari
ta istekleri her yıl en geç Ağustos ayma kadar 
Harita Genel Müdürlüğüne yazılı olarak bildi 
rilir. 

Yılda en az iki defa yapılacak, ilmî araştır
ma ve koordinasyon toplantılarına teknik üni
versite ve yüksek okulların geodezi ve harita-
mütehassısları ile T. M. M. O. B. Harita ve Ka
dastro mühendislerinin temsilcileri de iştirak 
ederler. 

MADDE 2. — 657 sayılı Kanuna aşağıdaki 
madde eklenmiştir. 

Bakanlar Kurulunca tasdik olunan yıllık iş 
programlar nm tahakkuku için Millî Savunma 

I Bakanlığı ve Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğü bütçelerinde karşılanamıyan masraflar, 

I harita ve kadastro talebinde bulunan Bakanlık
lar, resmî daire ve müesseselerce aşağıdaki şe
kilde sağlanır: 

Genel bütçeli dairelerin programa dâhil hari
ta ve kadastro ihtiyaçlarının gerektirdiği tah
sisat, bütçelerin ihzarı sırasında, aidiyetine gö
re, Millî Savunma Bakanlığı Harita Genel Mü-

I .dürlüğü veya Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğü bütçelerinin ilgili tertiplerine aktarılır. 

Katma bütçeli dairelerle diğer daire ve mü
esseselerin, harita ve kadastro işleri için Hari
ta Genel Müdürlüğüne veya Tapu ve Kadast
ro Genel Müdürlüğüne yaptıracakları işlere ait 
meblâğları, bir taraftan genel bütçenin çeşitli 
gelir faslına irat, mukabiline, işi alan daire
nin bütçesinin sonunda açılacak özel tertiplere 
ta'hrisat kaydetmeye ve yıl sonunda kalan mik
tarları ertesi yıl bütçesinde açılacak özel ter
tiplere aktarmaya Maliye Bakanlığı mezundur.. 

(& Sayısı: 200) 
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MADDE 3. — 657 sayılı Kanuna aşağıdaki 

madde eklenmiştir : 
Harita Genel Müdürlüğüne, Millî Savunma. 

Bakanlığınca lüzum görüldüğü takdirde bir 
•nilyon liraya kadar bu bakanlık bütçesinden 
mütedavil sermaye tahsis olunur. 

Bu mütedavil sermayeye, Millî Savunma Ba
kanlığı bütçesinde açılacak bir fasıldan ödenir. 

r Bu. suretle tesis okumcak mütedavil serma
ye 7356 sayılı Kanunun hükümleri dairesinde 
idare, murakabe.ve tedvir olunur. 

MADDE 4. — 657 sayılı Kanuna aşağıdaki 
ma^de eklenmiştir : 

Harita Genel Müdürlüğü harita işleri tek
nik personeline emekliliğe esas teşkil eden ma
aşları tutarının : 

a) Yüksek tahsil görmüş olanlara % 50 si5 

b) Yüksek tahsil görmemiş olanlara % 30 u, 
Nispetinde bir ihtisas ve yıpranma zammı 

verilir. 

MADDE 5. — 657 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir : 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden 
başka bakanlıklar ve resmî dairelerdeki, bünye-
vi işleri için lüzumlu olanlar hariç, fotogrametri 
işlerine ait bütün aletler tekmil teçhizatı ile bir
likte Harita Genel Müdürlüğüne intikal eder. 

MADDE 6 — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

i ( : ^ S a y * H 2 0 0 ) ) 
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Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Ankara Üniversitesi 1960 yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) işaretli cetvelin Hukuk ve Veteri
ner fakülteleri kısmında değişiklik yapılm ısı hakkında kanun teklifimle gerekçesini takdim edi
yorum. 

Gereğim rica ederim. 
Küçük Sami 

Ankara üniversitesi 1960 yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) işaretli cetvelin Hukuk ve Veteriner 
fakülteleri kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Ankara Üniversitesi 1960 Bütçe Kanununa. bağlı (L) işaretli cetvelin Hukuk 
ve Veteriner fakülteleri kısmındaki kadrolardan ilişik cetvelde yazılı olanlar 1960 yılı fiilî kadro
suna eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini yürütmeye Bakanlar Kurulu memurdur. 

Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

Hukuk Fakültesi (öğretim üyeleri) 
l 1 100 
1 800 
3 700 

Veteriner Fakültesi (öğretim üyeleri) 
2 1 100 
1 950 

GEREKÇE 

Ankara Hukuk Fakültesi doçent kadrolarında mevcut tıkanıklığı gidermek ve fakülte asistanların
dan 1960 yılında yapılan doçentlik imtihanlarını kazanarak üniversite doçenti ıiınvanmı ifctisabetmiş 
bulunanların «eylemli doçent olarak» tâyinleri yapılmak ve bu suretle Hukuk Fakültesi öğretim kad
rosunda hissedilen ihtiyaç karşılanmak dizere 1960 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) cetvelinin 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi bölümünden ilişik kanun tasarısına ,bağlı cetvelde gösterildiği 
üzere 5 nci dereceden 1 ve 7 nci dereceden 1 ve 8 nci dereceden de 3 lolmak 'üzere ceman 5 doçent kad
rosunun serbest bırakılması 'gerekli görülmüştür. Bu kadroların 1960 malî yılı sonuna kadar gerek
tirdiği ödenek kadro tasarrufu ile temin edilecektir. Bu itifbarla ;bütçeye ayrıca ödenek konulmaısma 
lüzum ıbulunmamafctadır. 

Ankara Üniversitesi 1960 yık Bütçe Kanununa bağlı (L) işaretli cetvelin Hukuk ve Veteriner Fa
külteleri kısmında değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Kanun No: 204 Kabul tarihi : 2 . 1 . 1961 

MADDE 1. — Ankara Üniversitesi 1960 Bütçe Kanununa ibağlı (L) işaretli cetvelin Hukuk ve 
Veteriner fakülteleri kısmındaki kadrolardan ilişik cetvelde yazılı olanlar 1960 yılı fiilî kadrosuna ek
lenmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini yürütmeye Bakanlar Kurulu memurdur. 

D. 

Doçent 

5 Doçent 
6 s> 

(S: Sayısı: 200) 
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(L) CETVELİ 

D. Memuriyetin neVi Aded Aylık 

Hukuk Fakültesi (öğretim 
üyeleri) 

5 Doçent 1 1 100 
7 » 1 800 
8 » 3 700 

Veteriner Fakültesi (öğretim 
üyeleri) 

6 Doçent 2 1 100 
6 » 1 $50 

» • « 
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