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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Sanayi Bakanı Fethi Çeliıkba'm, Sanayi Ba
kanlığı kuruluş ve vazifeleri hakkındaki 6973 
sayılı Kanunun bâzı maddelerinde ve bu Bakan
lığa ait kadrolarda değişiklik yapılmasına dair 
kanun tasarısının havale edilmiş olduğu Sanayi 
ve Plân komisyonlarından seçilecek üçer üye
den mürekkep -geçici Ifoir komisyonda görüşülme
sine dair önergesi, okundu ve kabul edildi. 

Kastamonu Milletvekili Fethi Doğançay'ın, 
Genelkurmay Başkanı ile kuvvet, ordu, kolordu 
ve. tümen komutanlarına, general ve amirallerle, 
general ve amiral makamını işgal edenlere tah
sis edilecek lojmanlar hakkında kanun teklifi, 

teklif sahibinin isteği üzerime, geriverildi 
Uşak Milletvekili Ahmet Tahtakılıç'ın gün

deme alınmış olan önergesi üzerine, memleketin 
ic politikası hakkında genel görüşmeler yapıldı. 

8.4.1963 Pazartesi günü saat 15 te toplanıl
mak üzere (6.4.1963 Cumartesi günü saat 5,10 
da) Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Fuad 'Sirmen > Konya 

Vefa Tanır 
Kâtip 
Ağı-] 

Rıza Polat 
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2. - GELEN KÂĞITLAR 

Tasarı 
1. — Takip ve tahsiline mahal ve imkân gö-

rülemiyen ıbir kısım Hazine alacaklarının silin
mesi hakkında kanun tasarısı (1/433) (Plân 
Komisyonuna) 

Tezkereler 
2. — Artvin Milletvekili Nihat Aıta'nın ya

sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi. (3/544) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Kanma Ko
misyona) 

3. — Çumra'nın Alibeyhöyüğü köyü, hane 
398, cilt 3 ve sayfa 4 sayısında nüfusa kayıtlı, 

Gebze 15 - Mat. Top. Tb.da er Ahmetollu, Emi-
ne'den doğma 1.1.1932 doğumlu İzzet Sivaslı il© 
Taşköprü ilçesinin Karapürçek köyü, hane 2, 
cilt 19, sayfa 62 de nüfusa kayıtlı ve aynı birlik
te er Hüseyinoğlu, Zeliha'dan doğma 12 Nisan 
1932 doğumlu Ali İlgaz'ın ölüm cezalarına çarp
tırılmaları hakkında Başbakanlık tezkeresi 
(3/545) (Adalet Komisyonuna) 

Rapor 
4. — Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt kanunu 

tasarısı ve Geçici Komisyon ve Plân Komis
yonları raporları. (1/1273) (Gündeme) (S. Sa
yısı : 132) 

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

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin 
KATİPLER : —İbrahim Sıtkı Hatipoğlu (Ankara), Mithat Şükrü Çavdaroğlu (Bahkesir) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN Ekseriyetimiz vardı ı 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

i. — Ordu Milletvekili Ata Topaoğlu ile 
Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in Hükümetin 
Hacca gideceklere pasaport ve diğer muameleler 
hususunda kolayik göstermesine dair demeçleri 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden evvel, gün
dem dışı Hac mevzuu etrafında iki arkadaşımı
zın ;söz isteği var. Müracaattlerinıin bana intika
li sırasına göre söz vereceğim. Buyurun Topal-
oğlu. Sayın Topaloğlu, çok kısa olmasını rica 
ederim. Gündemimiz çokkalabalık. 

ATA TOPALOĞLU (Ordu) — Muhterem 
ai'kadefilanm, kutsi bir vazife olan Hac vazife

sini ifa etmek üzere 50 bine yakın vatandaşımız 
pasaport almak için Emniyet Umum Müdürlü
ğüne müracaat etmiş durumdadır. Türkiye'
nin hiçbir yerinde pasaport verilmediğinden, 
yalnız Emniyet Umum Müdürlüğünün bu vazi
feyi üzerine alması ve bunun tek bir daire tara
fından görülmesi bu kutsi hizmetin ve vazifenin 
zamanında yetiştirilemiyeceği tehlikesini ortaya 
çıkarmıştır. 

Vilâyetten verilmemesi sebeplerini anlamıyo
ruz. Hükümetin temsilcileri valiler olduğuna ve 
emrinde bir sürü emniyet müdürlükleri mev
cut bulunduğuna göre vilâyetlerden de verilmek 
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M. Meclisi B :68 
suretiyle bunun yerleştirilmesi icabeder arka
daşlar. Bu itibarla, Hükümetten istirham ediyo
rum, Ankara'ya gelmiş bulunan, yaş vasatisi 
altmışın üstünde olan binlerce ihtiyarı, bir tek 
kapıda bekletmek doğru değildir arkadaşlar. 
Başka bir şekil bulsunlar, âcil tedbirler almak' 
suretiyle bir an evvel bu vazifeler tamamlan
sın. Bu suretle bu kutsi vâöâfe yetiştirilsin. Hu-, 
kümetten bu ciheti istirham ediyorum. Ele al
sınlar, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Gündem dışı aynı mevzu üze
rinde Sayın Ahmet Şener. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Muhterem 
arkadaşlarım, bendeniz arkadaşım söz aldıktan 
sonra almamam icabederdi. Yalnız bir tek hu
susa temasla iktifa edeceğim. 

Hacca gitmek için gelen bu vatandaşlarımız, ' 
Ankara'nın yabancısıdır. Muhtelif yerlere mü
racaat etmek üzere araya tavassutlar girmek
tedir. Memleketimizde bulunan, bilhassa bu 
Parlâmentonun hassasiyetle üzerinde durmuş 
olduğu aracılıkla, suiistimallere mâni ulunmak 
üzere Dahiliye Vekâletinin nazarı dikkatlerini 
celbederim. 

Bir Hacca gitmek, dinî akidesini yerine ge-.' 
tirmek üzere muhtelif tavassutlar olmakta ve 
hattâ bu hususta simsarlık mahiyetinde tavas
sutlar olmaktadır. 

Rica ediyorum, bu vatandaşlar hiçbir tarafı 
. bilmemektedir. Gerek Dâhiliye Vekâletinin ma

kamlarını, gerek bu hususta ilgili olan muayene 
veya pasaport daireleri ile ve saire ... Burada, 
miting meydanına çevrilmiş olan bu emniyet Ge
nel Müdürlüğünün önünü, lütfetsinler, bir ma
sa ise, iki on masa ise yirmiye çıkarsınlar, bu
nu yapsınlar. Aksi takdirde arkadaşımızın fik
rine iştirak ediyorum. Bölgelere verilmesinde 
hiçbir mahzur yoktur. Hürmetlerimle. 

2. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'ntn, ge
çen tutanak özetine dair demeci. 

BAŞKAN — Zaptı sabık hakkında Sayın Şi
nasi Osma, mevzuunuz şahsınızla alâkalı mı 
idi? 

ŞlNASİ OSMA (îzmir) — Evet Efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ŞlNASl OSMA (fzmir) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri, bir hususu yüksek ıttılaı
nıza arz için huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 
Hiçbir partiyi ve hiçbir şahsı itham etmeden 
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yalnız şahsıma ait yanlış bir anlayışı izah sa
dedinde konuşacağım için beni mazur görmeni
zi istirham ederim. Çok kısa sürecek olan bu 
konuşmamda iki nokta üzerinde duracağım. 

Birincisi, üç gün evvel yapılan iç politika 
mevzulu genel görüşmede Saym Bölükbaşı İz 
mir'de münteşir Hüryol Gazetesini huzurunuza 
getirerek, çektiğim bir telgraftan ötürü, beni 
haksız buldular ve itham ettiler. Yek nazarda 
haklıdırlar, fakat izahımı yapınca görecekler
dir ki, haklı değildirler. Şöyle ki: 

Hakikaten izmir'de münteşir Hüryol Gaze
tesi sabık Millî Birlik Komitesi üyeleri hakkın
da içinde ağır kelimeler bulunan bir yazı ya
yınlamıştır. Fakat bu yazı müstafi Manisa Mil
letvekili Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu'na aittir. 

Binaenaleyh bu yazıdan mütevellit, tevkif 
edilen genç müdürü mesul bir partinin genel 
sekreteri ve bir izmir Milletvekili olarak bana 
telgraf çekerek yardım talebinde bulunmuş, ben 
de bütün basın mensuplarına karşı duyduğum 
sevgi hisleriyle, bir insan ve bir izmirli olarak 
bu çocuğa bir teselli telgrafından başka bir 
şey yapmadım. Kendisine, iyi yapmışsın deme
dim, takdir de etmedim. Bilâhara bu arkadaşı
mız beraat etti. 

ikincisi, yine Sayın Bölükbaşı'nın konuşması 
sırasında yaptığı tenkidlerden alınarak oturduğu
muz yerden kendisine yersiz ve uygunsuz yaptı
ğımız bir müdahale neticesi «onu karıştırma son
ra sicilin karışık çıkar» şeklindeki cevabını bâzı 
kötü düşünceli insanların espiri hudutları dışın
da mütalâa etmeleri bu husustaki düşüncelerimizi 
arza bizi mecbur etti. 

Sayın arkadaşlar, bundan bir müddet evvel 
Sayın Bölükbaşı, muhterem refikaları, ben, eşim 
ve bir dostumuz bir aile toplantısında konuşur
ken, söz izdivaç bahsine intikal etti. 

RUHİ SOYER (Niğde) — Zaptı sabık bu 
mu, beyim? 

ŞÎNASl OSMA (Devamla) — Dinleyin Bey
efendi! Benim de iki defa izdivaç yapmak mec
buriyetinde kaldığımı beyan ettiğim sırada Sa
yın Bölükbaşı : «desene Osma, senin de sicilin 
bozuk» diyerek bir espiri yaptı. Binaenaleyh, Sa
yın Bölükbaşı'nm bu konuşması da gösteriyor ki, 
samimîdir ve bir kasda maların değildir. 

Arkadaşlar, insanlar hayatında şerefleri için 
yaşarlar ve "şerefleri için ölürler, Bu bakımdan 
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askerler için sicil müessesesi büyük bir kıymet 
taşımaktadır. 26 sene şerefli Türk Ordusuna 
hizmet etmiş, en mühim ve mutena mevkilerin
de vazife görmüş Türk Ordusunu beynelmilel 
alanda senelerce temsil etmiş gümüş liyakat ma
dalyaları kazanmış, her zaman ve her yerde bü
yüklerinden teveccüh görmüş bir eski asker 
olarak sicilim üzerinde hassasiyetle durmakta 
haklıyım. 27 Mayıstan sonra 42 sayılı Kanun
la orduda yapılan tasfiye neticesi ortalığa ya
yılan dedikodu, bizlerin sicillerimizden ötürü 
emekliye ayrıldığımız merkezinde idi. Fakat son
ra gerek Millî Müdafaa Vekâletinin yazıları ve 
gerekse efkârı umumiyenin elde ettiği bilgilerle 
görüldü ki, sicille alâkası olmıyan bir tasfiyede pek 
çok kıymetler saf dışı edilmişlerdir. Nitekim. Mec
lisimizin çatısı altında bütün partilerde, Türk 
Milletinin mümessili olarak bulunan general, ku
mandan ve subayların birçoğu 42 sayılı Kanun
la emekliye sevk edilmişlerdir. İçlerinde bana ho
calık, kumandanlık ve arkadaşlık yapmış olanlar 
hakkımdaki müspet kanaatlerini her vesile ile söy- _. 
lemektedirler. Kendillerini canlı sicil olarak göste- • 
rebilirim. 

Siyasi düşünce ve kanaatlerimi beğenmiyenler 
bulunabilir. Fakat, memleketsever ve vatanperver , 
olduğumda kimsenin şüphesi olamaz. 

BAHTİYAR VURAL (Kars) — Şinasi, as- • 
kerî sicil değil. Hangi sicil olduğunu Bölükbaşı'- ; 
na sor? (Gülüşmeler) i 

ŞÎNASt OSMA (Devamla) — işte kıymetli ' 
arkadaşlarım, emekliye şevkimi iptal için Devlet 
Şûrasına açtığım dâvaya Millî Müdafaa Vekâ
letinin verdiği 23 Ocak 1961 günü ve Personel 
Dairesi 7110 sayılı yazıda ilim, ahlâk ve meslek 
bakımından sicilimin noksansız olduğu, ancak j 
verdiğim dilekçeden ötürü emekliye sevk edildi
ğim yazılıdır. Bunu ebedî bir hâtıra olarak sak-
lıyacağımı arz der, beni dinlediğiniz için hepinize 
hürmetlerimi sunarım. (Alkışlar) 

BİR MİLLETVEKİLİ — Zaptı sabıkla ilgili 
mi idi? 

BAŞKAN — Efendim, geçen birleşimde arka
daşlarımızdan birisi tarafından kendisi hakkın
da söylenilen sözü tavzih ediyor. Pek tabiî, zaptı 
sabıkla alâkası var. I 

8 : 4 . 1963 Ö Vİ 
3. — Sayın üyelerden tazılarına izin verilmesi 

hakkında Başkanlık Divanı tezkeresi (3/543) 

BAŞKAN — izin talepleri var, okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı Sayın milletvekillerinin 

hizalarında gösterilen müddetlerle izinleri Baş
kanlık Divanının 3.4.1963 tarihli toplantısında 
kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 

Millet Meclisi Başkanı 
Fuad Sirmen 

Hatay Milletvekili A. Sırrı Hocaoğlu, 12 gün, 
mazeretine binaen, 8.4.1963 tarihinden itibaren, 

Erzincan Milletvekili Hüsamettin Atabeyli, 
10 gün, mazeretine binaen, 29.3.1963 tarihinden 
itibaren. 

Manisa Milletvekili Süleyman Çağtar, 10 gün, 
hastalısına binaen, 1.4.1963 tarihinden itibaren. 

Trabzon Mlletvekili Nazmi ökten, 25 gün, 
mazeretine binaen, 1.4.1963 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Ayrı ayrı okutup oyunuza su
nacağım.. 

Hatay Milletvekili A. Sim Hocaoğlu, 12 gün, 
mazeretine binaen, 8.4.1963 tarihinden itibaren, 

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

Erzincan Milletvekili Hüsamettin Atabeyli, 
10 gün, mazeretine binaen, 29.3.1963 tarihinden 
itibaren. 

BARKAN — Kabul edenler... Etmiyenler,.. 
Kabul edilmiştir. 

Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar, 10 gün, 
hastalısına binaen, 1.4.1963 tarihinden itibaren. 

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

Trabzon Mlletvekili Nazmi ökten, 25 gün, 
mazeretine binaen, 1.4.1963 tarihinden itibaren. 

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

4. — Ordu Milletvekili Yusuf İzzettin Ağa-
oğlu'nun, 3460 sayılı Kanunun 17 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesi hususunda bir tasarı dü
zenlenmesinin düşünülüp düşünülmediğine dair 
Ticaret ve Ulaştırma Bakanlarından olan sözlü 
sorusunu geri istediğine dair önergesi (6/578) 
(4/199) 
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(BAŞKAN — Bir talep var akutuyıorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

( 8 . 4 . 1963 tarihli Millelt Meclisi gündeminin 
74 sırasında bulunan ve Ticaret, Ulaştırma Ba
kanlarıma müteveccih sözlü sorumun iadesine 
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müsadelerini saygı ile arz eylerim. • 

Ordu 
İzzettin Ağaioğlu 

(BAŞKAN — Gündemde 'olduğu için geri ve
rilmesini oyunuza sunacağım; kabul edemle*... 
Etmiyenler... Geri verilm%tir. 

5. — OÖEÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Kuruluş ve memurları Kanununda ve 4862 sa
yılı Kanuna bağlı*(1) ve (2) sayılı cetvellerde 
değişiklikler yapılmasına dair kanun tasarısı 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân komis
yonları raporları (î/404) (S. Sayısı : 113) (1) 

BAŞKAN — Efendim, iki defa görüşülecek 
kanunların öncelikle görüşülmesi hakkında bir 
lönerıge vardır, okutuyorum. Gündemin 51 nei 
sıra numarasındaki tasarının önergesi. 

Millelt Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Gündemlin 1 nci görüşülmesi yapılacak işler 

bölümünün 51 nci maddesindeki (Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı kuruluş ve memurları 
Kanununda ve 4862 sayılı Kanuna bağlı (1) ve 
(12) sayılı cetvellerde değişiklik yapılmasına da
ir kanun tasarısı)'nın öncelik ve ivedilikle gö* 
püşülmesini arz ve teklif ederim. 

Sağlık ve ISosyal 
Yardım Bakanı 
Yusuf Azizoğlu 

(BAŞKAN — Sayın Bakanın teklifi üzerine 
ttasannın öncelikle ıgörüşülmes4ni oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bütçe Komisyonu yerini alsın, efendim. 
Tasarının tümü hakkında söz istiyen arkadaş 

var mil Yok. Maddelere geçilmesini oylarım
ıza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmiyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısında, ivedilik teklifi vardır, 
loylannıza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul 
etmiyenler.. (Kabuıl edilmiştir. Birinci maddeyi 
okutuyorum : 

(1) 113 S. Sayılı basmayanı tutanağın so-
nundadır. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kuruluş ve 
memurları Kanununda ve 4862 sayılı Kanuna 
bağlı (1) ve (2) sayılı cetvellerde değişiklikler 

yapılmasına dair Kanun 

MADDE 1. -—3017 sayılı Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı kuruluş ve memurları Kanu
nunun 3 ncü maddesinde yazılı kuruluşlara Ve
rem Savaşı, Sosyal Hizmetler, Meslekî öğretim, 
Donaltım Genel Müdürlükleri j,le Dış Münase
betler ve Sosyalleştirme daireleri eklenmiş ve 
4258 sayılı Kanunla değişik ek 2 nci maddesin
deki Levazım Müdürlüğü kuruluşu ve 3017 sa
yılı Kanunun 22 nci maddesi kaldırılmıştır. 

a) Verem Savaşı Genel Müdürlüğü: Verem
le savaş işlerini düzenlemek, yönetmek ve sava
şın gerektirdiği her türlü koruyueu ve tedavi 
edici 'hizmetleri yapmak ve yaptırmakla görev
li olup dispanserler, etüt ve dokümantasyon şu
belerinden kuruludur. 

b) iSosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü: Her 
'türlü sosyal ya/rdım ve sosyal (güvenlik hiz
metlerini düzenlemek, korumaya muhltaç ço
cuklarla saktalar ve ihtiyarların bakım, yetişti
rilme ve rehabilitasyonunu ve çalışma gücünden 
yoksun fakir kimselerin sosyal güvenliğini sağ
lamak ve Sosyal Hizmetler Ensltitüsünün idari 
ve bilimsel işlerini kovalama ve denetimini yap
makla görevlidir. 

c) Meslekî öğretim Genel Müdürlüğü .•Ba
kanlıkça açılacak meslek okullarının öğretim 
ve eğitim işlerini yürütmek, özel ve resmî kurul
larca açılan benzeri okulların meslekî öğrertfim 
ve eğitimlerini denetlemek ve öğretim sonrası 
meslekî gelişmeyi sağlıyacak tedbirleri almak
la göırevlidir. 

d) Donatım Genel Müdürlüğü : Merkez ve 
iller kuruluşlarındaki bütün sağlık kurumları
nın toptan satmalınması mümkün olan alet, 
cihaz, ilâç ve her çeşit gereç ihtiyacını sağla-
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mak üzere satmalma, dağıtma ve bunların I 
bakım ve onarımını sağlamakla görevli olup sa-
itmalma, depolama ve sevk işleri ile imalât ve 
onarım işleri ve ayniyat muhasipliği şubelerin
den kuruludur. 

ıe) Dış Münasebetler Dairesi : Bakanlık 
ve bakanlığa bağlı kuruluşların milletlerarası 
bütün münasebet ve işlemlerinin düzenlenmesi 
ve koordine bir şekilde yürütülmesi ile görev
lidir. 

ıf) ISosyalleştiraıe Dairesi : Sağlık hizmetle
rinin sıosyalleştirilmesi işlerini yürütmek ve 
denetlemekle görevlidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz îstiyen 
var mı? Yok.. Maddeyi oyunuza sunuyorum. J 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2. — 3017 sayılı Kanunun 05 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 05. — Bakanlık Encümeni, Müsteşa
rın Başkanlığı altında Teftiş Kurulu Başkanı, 
ıSağlık İşleri Genel Müdürü, 'Tedavi Kurumları 
Genel Müdürü, Sağlık Propagandası ve Tıbbi 
İstatistik Genel Müdürü, Sıtma Genel Müdürü, 
Eczacılık ve Tıbbi Müstahzarlar Genel Müdürü, 
Verem Sevaş Genel Müdürü, Sosyal Hizmetler 
Genel Müdürü, Meslekî öğretim Genel Müdü
rü, Dış Münasebetler Dairesi Başkanı ve Sosyal-
ieştirme Dairesi Başkanı ile Zatişleri ve Muame
lât Genel Müdüründen kuruludur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz îstiyen 
var mı? Yok.. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir, 

MADDE 3. — 4862 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesiyle değişik Sosyal Yardım İşleri Genel j 
Müdürlüğünün adı (Tedavi Kurumları Genel j 
Müdürlüğü) ne çevrilmiştir. ! 

BAŞKAN — Madde hakkında sez. istiyen 
var mı? Yok.. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

(MADDE 4. — 3017 sayılı Kanunun 11 nci 
maddesindeki özel Sosyal Hizmetler Şubesine 
ilişkin hizmetler (Sosyal Hizmetleri Genel Mü
dürlüğü) ne, öğretim ve eğitimle ilgili olanlar 
(Meslekî öğretim Genel Müdürlüğü) ne, ve ay
nı Kanunun 22 nci maddesindeki ^mutemetlik. 
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.görevi ile demirbaş eşyanın muhafazasına iliş
kin hizmetler de (Donatım Genel Müdürlüğü) 
ne devredilmiştir, 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok.. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE '5. — 3017 sayılı Kanunun 9 ncu 
maddesinde yazılı verem, uyuşturucu maddeler 
ve milletlerarası işleri şubeleriyle 11 nci mad
desinde yazılı, Sosyal Yardım İşleri Genel Mü
dürlüğü bünyesindeki özel Sosyal Hizmetler ve 
öğretim İşleri şubeleri kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok.. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

(MADDE 16. — 4862 saydı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvele bu kanuna bağlı (1), (2) ve (3) 
sayılı cetvellerde derece ve memuriyetin çeşidi 
yazılı kadrolar eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok.. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 7. — 4862 sayılı Kanuna bağlı (2) 
sayılı cetvele bu kanuna bağlı (4) sayılı cetvel
de yazılı kadrolar eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz îstiyen? 
Yok. Maddeyi cetvelleriyle birlikte kabul eden

ler... Etmiyenler... Cetvelleriyle birlikte kabul 
edilmiştir. 

MADDE 8. — 4862 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelden bu kanuna bağlı (5) sayılı cet
velde yazılı kadrolar çıkarılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok.. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 9. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürülüğe girer. Ancak (2) sayılı cetvelde ya
zılı kadrolar 31 . 8 . 1963 tarihinden, (3) sayılı 
cetvelde yazılı kadrolar da 28 . 2 . 1964 tarihin
den muteberdir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok.. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 10. — Bu kanunun hükümlerini 
Maliye, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlan 
yürütür. 
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IBAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et-

miyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü hakkında, aleyhte veya lehte 
(konuşmak istiyen arkadaşımız ver mı? Yok... 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Ka
bul öderiler... Etomiyenler... Tasarının tümü, Mec
lisimizce kabul edilmiştir. 

s. 
2. — Türkiye Bilimsel ve Teknik Aara§ttr~ 

ma Kurumu kurulması hakkımda kanun tasarısı 
ile C. Senatosu Tabiî Üyesi Sami Küçük ve 12 
arkadaşının Türkiye timi ve Teknik Araştırma 
Konseyi kanunu teklifi ve Geçici Komisyon ra
poru (1/219, 2/220) (S. Sayısı : 41) (1) 

BAŞKAN -r- Efendim; gündemin 30 sıra 
numarasında kayıtlı ve öncelikle görüşülecek 
bir mevzu vardır. Bunıa dair verilen önergeyi 
olkutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak ilşler 

bölümünün 30 ncu sırasında bulunan «Türkiye Bi
limsel ve Teknik Araştırma Kurumu kurulması 
hakkındaki kanun tasarınınm öncelik ve ivedi
likle görüşülmesi hususunun oya vaz'ını saygı
larımla dilerim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Tunceli 

Fethi Ülkü 

BAŞKAN —< Geçici Komisyon ve Başkanı 
lütfen yerini alsınlar. Sayın Bakan buradalar. 

Efendim; tasarının öncelikle görüşülmesini ! 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-

i 
ler... Kalbul edilmiştir. j 

Tasarının tümü halkkmda konuşmak iıstiyen 
var mı? Buyurun sayın Ali Dizman. ı 

ALÎ DÎZMAN (Tokat) — Pek muhterem ar
kadaşlarım, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araş
tırıma Kurumu kurulması hakkındaki işbu ka
nun tasarısiyle Tikkiyede lâyüsel bir müessese 
teşekikül edecektir. Müesseseye prensibolarak 
muhalefet etmeye imkân yoktur. Zira asrımız
da teknik ve diğer sahalardaki araştırıcı, bulu
cu kuvvetleri harekete getirmedikçe süratH 
kalkınmayı normal yollarla başkalarının bul-

(1) — 41 S. Sayılı basmayazt tutanağın so-
nunâadır. 
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duğunu taklit etmek suretiyle tahakkuk ettir
meye imkân yoktur. 

Ancak bu İkamın tasarım, diğer milletlerle 
mukayese edilerek, ilerde millî gelirin yüzde 
•bir ilâ yüzde ikisini talep etmeyi göz önüne 
alarak hazırlanmış bulunmaktadır. 50 milyar
lık bir millî gelirin yüzde ikisi bir milyar lira 
yapacağına göıre, bugün değilse de yarın için 
bu kanunla çok büyük paralar istiyen bir mü
essesenin teşekkülüne imkân verilecektir. Bu 
kanunla kurulacak müesseselerde çalışanlar Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümeti kanunlarının hiç 
bîrisine tabi lolmıyacaklardır. ithalâtları ser
besttir, ihracatları serbesttir, maaşları, serbest
tir, her şeyleri kamilen serbesttir. Hiçbir ka
nuni takyidat altına alınmayacaklardır. Ancak 
merak ettiğim husus, bu kadar lâyüsel bir mü
essesenin bu günkü kanunla teşekkül edecek 
şekli ne lolacalktıır. Ben kanundan bunu tam 
mânasiyle anlıyannadım. isterdim ki, bu kadar 
.geniş imkânlar vereceğimiz, bu kadar büyük 
paraları bugün değilse yarın gözden çıkarmayı 
göz önüne alacağımız bir müessesenin, çalış
ması, diğer teşkilâtlarımızda olduğu gibi, masa 
başı ve büro çalışmalarına inhisar etmesin, biz
zat tatbikat sahasına intikal etsin, her hangi 
bir vatandaşın, «şöyle (bir şey buldum» dediği 
zaman, bunu laboratuarlarında tetkiJk edilebil
sin ve hakikaten işe yaırayan bir şey ise bu işi 
yürüten bunun tatbikat sahasına intikalini te
min edebilsin. 

Fakat, kanundan bunun böyle bir lâboratu-
var çalışması, bir araştırma fabrikasyonu yapan 
bir teşekkülden ziyade, teşkilât ve kuruluşu ba
kımından sadece büro mesaisine emek verecek 
•biır teşekkül olarak mütalâa etmekteyim. Bu 
düşüncemde haklı mıyım, değil miyim mevzuunda 
çolk geniş tafsilât verebilecek durumda olan 
komisyon veya sair ilgililerin Yüce Meclise 
evvelâ fbiılgi veTmesini ve eğer kurulacak mü
essese hemencecik teknik araştırmalarda bulu
nabilecek veya her hangi bir şahısta doğmuş olan 
fürirleri lâboratuvarlarmda tetkik edip Türk 
buluş kudretini hemen tatbikat sahasına intikal 
ettirebilecek teşkilât olacaksa ne ala; yok 
sadece büro mesaisi görecek bilr teşkilât olacak
sa, böyle bir kanunun aleyhinde bulunacağımı 
hürmetle arz ederim. 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında (baş
ka söz istiyen var mı? Yok.., 
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Geçici Komisyon [Başkam Sayın Fethi Ülkü, 

buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FETHİ ÜL

KÜ (Tunceli) —Efendim, Türkiye Biüimsel ve 
Teknik Araştırma Kurumu hakkındaki tasan, 
memleketimizin ilim tarihinde bdr reform, bir me
deni adım olacaiktır. Bu tasan yalnız basına toen-
di Hükümetiımizâin fikri veyalhut memleketin tek 
zaviyeden görülmüş bir ihtiyacı değildir. Şimdi, 
dünyada bâr bölüm içinde bir grup içinde oldu
ğumuz yüksek malumlarınızdır. İki bloka bö
lünmüş olan dünyada illim, fikir çarpışmakta
dır. Binaenaleyh, kendi orta'klanmızla aynı se
viyede veya onların seviyelerine yakın olmak 
mecburiyetinde olduğumuz malûmdur. Aynı za
manda karşımızda bulunan insanların seviyesine 
çıkmak tabiî bir zarurettir. 

Muhterem arkadaşımızın milyarlardan bah
settiği keyfiyet burada ımevzuubalhis değildir. 
Sadece yardımlaşma suretiyle kurulacak bir ilim 
ve araştırma müessesesidir. Üniversitelerimiz 
•kendi çapında, kendi seviyesinde ilmî araştır
malarla meşguldür. Fakat bunun bir <çapı ve 
bir gayesi vardır. 

Takdir buyurursunuz ki, bizim üniversitele
rimiz henüz dış âlemle, üniversite dışındaki 
müesseselerle teşriki mesai etme imkânına sa
hip değildir. Yol gösterici olamamaktadır. Bü
yük bir araştırmalar yapma imkânına sahip de
ğildir, hattâ o kadar değildir ki, ilmî sahada, 
üniversitede ün almış, sivrilmiş olan ilim adam
larımızı kendi içinde banndıramamaikta, isti-
abedememeiktedir. Bu sebeple de bunlar dış 
âlemlere kaçmış bulunmaktadır. Nitekim bu, 
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kuru
mu mevzuubahsolduğu zaman, Hükümet ve il
gililer, «acaba bir araştırma merkezinde faa
liyet gösterebilecek, kendimizi illim sahasında 
dış âleme tanıtabilecek kuvvet ve kıratta ilim 
adamlarımız var mıdır?» diye düşündükleri za
man, maalesef görmüşlerdir ki, Amerika'da 
dahi ilme şeref veren kıymetli Türk ilim adanı
lan vardır. Fakat bunları kendi bünyemizde, 
kendi memleketimizde banndıramamaktayız. 
Zira onlan istiabedecek bir araştırma merkezi 
yoktur. Bugün dünyada atom araştırmaları, 
feza araştırmaları ve buna benzer pek çok araş
tırmalar .vukubuhırken bizim ilim adamlanmız 
ne üniversite seviyesinde üniversite lâboratu-
varlarında ve ne de buna benzer 'diğer geniş 
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teknik imkânlar veren vasat dâhilinde çalışına 
çaresi bulamamakta ve binnetice Avrupa'ya, 
Amerika'ya ve daha geniş çalışma sahası bah
şeden yerlere göç etıne'ktedirler. 

Bu bizim memleket için bir yenilik değU{lir 
muhterem arkadaşlar. Dünyanın büıtün medeni 
memleketlerinde olduğu -gibi, onlardan daha 
çok medeni alanda hız almak istikamet bulmak 
ihtiyacında olan memleketler, böyle kurumlar 
kurmaya, bu türlü müesseseler ihdas etmeye 
lüzum görmüşlerdir. Orta - Doğu memleketleri 
bunlan yaptıklan gibi, Pakistan'da dahi buna 
benzer ilim merkezleri mevcuttur. 

Muhterem arkadaşlar, biz Birleşmiş Millet
lere olduğu kadar, bir yandan da Avrupa Kon
seyi kadrosuna dâlhil bulunmaktayız. Avrupa 
Konseyinin bir seviyesi vardır, kendisine bağlı 
16 memleketin parlâmentolanna : Memlekette 
mevcut ilmî araştırma kurumlariyle ve buna 
benzer kuramlar ile teşriki mesai yapmak için, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, bünyesinde 
bir teknik araştırma grupu kurulması tavsiye 
olunmaktadır. Demek ki, Konsey dahi böyle 
bir' araştırma kurumunun kurulmasını tabiî kar
şılamakta ve bundan Avrupa Konseyi çapında, 
Birleşmiş Milletler çapında ve hür memleket
ler çapında fayda mülâhaza etmektedir. 

Buralarda kurum teşekkül ettiği takdirde 
maddelere geçildiği zaman bütün teferrna-
tiyîe arz edeceğimiz ve manzuru âliniz olacağı 
veçhile - buralarda yapılacak araştırmalar bir 
statüye, bir nizama bağlı kalacaktır. Bunlar, 
üniversitelerden ve memleketteki ilim adaotıla-
nndan istifade ile muayyen bir seçim esasına 
bağlanmış olacaktır ve bütün arkadaşlanmızı 
tatmin edecek şekilde bir esasa bağlanmış ol
duğunu göreceklerdir. Yani, ne maddi yönflen 
bir külfet olacaktır, ne de dış âlemin tesirin
de, tazyikinde kalınacaktır. Sadece ilmî saha
da memleketimizde ilim. adamlannm yetişme
sini temin eden bir organizasyon, bir kurum 
olacaktır. Bu, Türk Milleti için, Türk kabili
yetini geliştirmek için çok müsait bir vasat 
olarak ortaya çıkacaktır. 

Muhtrem arkadaşlar, birçok mekteplerimiz
de son derece istidatlı gençlere raslanz. Bullar 
muayyen bir hadde kadar gelirler, bâzan imkân 
bulurlar yetişirler. Bâzılan ise, hem maddi 
yönden imkân bulamazlar, hem de yetiştikleri 
halde mııhitlerıim bulamadıktan için heder olup 
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giderler. O takdirde (Hicabetsin tabiat yerde 
kalmış kabiliyetten) demekten, de maalesef ken
dimizi alamayız. 

Bu kuruma bağlı olarak aynı z/amanda bir 
fen gişesinin kurulacağından 'geçenlerde bahse
dilmiş. CBu fen lisesi aynı zamanda memleket 
içinde fen sahasında fevkalâde kabiliyet gös
teren, gençlerimizi alacak çok cüzi olarak on
ların nezaretinde yetiştirecek ve aynı istikamet
te yüksek mektebi bitiren gençlerimize ilerde, 
ilmî ısahada geniş bir istidat gösterdikleri tak
dirde bu kurumda kendilerinden istifade edi
lecektir. 

Muhterem arkadaşım Saym Dizman emin ol
sunlar, yüzde 7 kalkınma ile, doğrudan doğruya 
bugünkü plânlama bünyesi içerisinde mütalâa 
edilecek bir müessese değildir. Bu memleketin 
ilânihaye kabiliyeti işliyecek ve Türkiye'de ilmî 
liyakat ve kabiliyeti dış âleme gösterecek, mem
leketimizin ilim adamlarını ileri merhalelere 
yetiştirecek bir müessesedir. Bundan memleketi
miz ancak iftihar duyacaktır. Bunun kabulü 
ümidederim ki, bütün arkadaşlarım için son de
rece arzuya şayan bir keyfiyet olacaktır. 

Dış yardımlardan istifade edebileceğiz muh
terem arkadaşlarım. Bilhassa Ford Vâkfı ve 
OECD Teşkilâtı bize şimdiden, böyle bir mües
sese kurulduğu takdirde, gerek teknik, gerek 
personel ve gerek malzeme ve para olarak yar
dım va'dinde bulunmuştur ve hattâ öncelikle 
teklif verişimizin tek sebebi bu yardımlara bir 
an evvel kavuşmak içindir ve dışarda ve içerde 
yetişme istidadında olan, yetişme istikametini 
bulmuş olan kıymetli ilim adamlarımızın bir an 
önce çalışma sahası bekleyişlerindendir. Bundan 
hiçbirimiz ve memleket zarar görmiyeeek, kâr 
edecektir. Arkadaşlarımızın her hangi bir tered
düdü bulunmamasını istirham eder, kendilerini 
böylece temin etmek isterim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Başbakan Yardımcısının 
konuşmak istekleri var mil . Saym Feyzioğlu ko
nuşmak ister misiniz? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI TURHAN FEYZÎOĞLU (Kayseri) — 
Hayır efendim. 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında başka 
söz istiyen?... Yok. Maddelere geçilmesini oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etniiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 
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Tasarıda ivedilik teklifi vardır. İvedilik tek

lifini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
niiyenler... Kabul edilmiştir. Maddeleri okutuyo
rum. 

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu 
kurulması hakkında Kanun 

Kuruluş amacı : 
MADDE 1. — Türkiye'de müspet bilimler 

alanında temel ve uygulamalı araştırmaların ge
liştirilmesi ve teşviki amaciyle, tüzel kişiliği, 
idari ve malî özerkliği bulunmak ve Başbakana 
bağlı olmak üzere «Türkiye Bilimsel ve Teknik 
Araştırma Kurumu» kurulmuştur. 

Kurum bu kanunda belirtilmiyen hallerde 
özel hukuk hükümlerine tabidir. Kurumun mer
kezi Ankara'dadır. 

BAŞKAN — Madde hakkında, söz istiyen ar
kadaşımız var mı?.. Yok. Maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Görev : 
MADDE 2. — Türkiye Bilimsel ve Teknik 

Araştırma Kurumunun görevleri şunlardır : 
a) Müspet bilimlerde temel ve uygulamalı 

araştırmalar alanında takibedüecek millî politi
kanın tesbitinde Hükümete yardımcı olmak, 

b) Müspet bilimler ve araştırma alanında 
yapılacak öğretime temel olacak prensip ve yol
ları tesbit etmek ve ilgili kurumlara tavsiyeler
de bulunmak, 

c) Kamu idare ve kurumları ile özel idare, 
belediye ve diğer gerçek ve tüzel kişilerin Tür
kiye bilimsel ve teknik araştırma alanındaki 
istemleri hakkında fikir bildirmek, 

d) Temel ve uygulamalı bilim alanlarında, 
bilim adamlarının, araştırıcıların yetiştirilmesi 
için imkânlar sağlamak; bu yönde üstün kabili
yet ve basan gösteren gençleri küçük yaştan 
itibaren izliyerek bunların yetişmelerine yardım 
etmek; bu maksatla orta ve yüksek öğretim ve 
yüksek öğretim sonrası için yurt içinde ve dışın
da burslar sağlamak, yarışmalar tertiplemek, 
yayımlar yapmak, 

. e) Kurumun görevleriyle ilgili konularda 
ı yapılacak milletlerarası anlaşmaların .„ hazırlan

ması ve müzakeresi için lüzumlu bilgileri Hükü
mete vermek, 
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f) Araştırma alanında yerli ve yabancı ku-

nıınlar ve kişilerle bağlantı kurmak, iş birliği 
yapmak ve bunların çalışmalarını yakından izle
mek, 

g) Araştırma fikrini yaymak maksadiyle 
seminerler, konferanslar, kurslar tertibetmek 
ve ettirmek, 

h) Kurumun çalışmalariyle ilgili alanlarda 
yayınlar yapmak veya bu gibi yayınları destek
lemek ve bir dokümantasyon «merkezi kurmak, 

i) Yukardaki vazifelerin yapılabilmesi için 
gereken her türlü faaliyetlerde bulunmak. 

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

Kuruluş : 
MADDE 3. — Türkiye Bilimsel ve Teknik 

Araştırma Kurumu aşağıdaki organ ve kuruluş
lardan meydana gelir : 

Türkiye Bilim Kurulu, 
Danışma Kurulu, 
Genel Sekreterlik, 
Araştırma grupları, 
Enstitüler ve başka müesseseler. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 

Yok. Macldeyi oylannıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Türkiye Bilim Kurulu: 
a) Kuruluş : 
Türkiye Bilim Kurulu onbir üyeden meyda

na gelir. Bunlardan beşi matematik, fizikî ve ta
biî ilimler, dördü uygulamalı bilimler alanların
da eser, araştı rma ve buluşlariyle tanınmış kim
seler arasından seçilir. Geri kalan iki üyeden biri 
iktisadi Devlet Teşekküllerinde, diğeri özel en
düstri bölümünde üstün mahiyette temel veya 
uygulamalı araştırmalariyle kendilerini göster
miş kimseler arasından seçilir. 

Kurul kendi üyeleri arasından iki yıl için 
bir Başkan ve bir Başkanvekili seçer. 

b) Üyelik süresi : 
Türkiye Bilim Kurulu üyelik süresi dört yıl

dır. Açılacak üyeliklere Kurum tarafından giz
li oyla ve üye tamsayısının çoğunluğu ile üye 
seçilir. Süresi biten ancak bir dönem daha seçi
lebilir. İstifa veya ölüm gibi sebeplerle boşalan 
üyelikler için de yukardaki esaslara göre yeni 
üye seçilir. Ancak bu suretle seçilen üye yerine 
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seçildiği üyenin süresini tamamlar. Bilim Kurulu 
üyesi seçimleri bir ay içinde Başbakan tarafın
dan onaylanır. 

e) Görevleri : 
Türkiye Bilim Kurulunun görevleri şunlar

dır : 
I - Kurumun çalışma ilkelerini tesbit etmek 

ve çalışma programlarını hazırlamak, 
II - Araştırma grupları, enstitüler ve baş

ka kurumlar kurmak, 
III - Araştırma grupları ve yürütme komite

lerinin üyelerini seçmek. 
IV - Memleketin tanınmış fen damları ara

sından ve Bilim Kurulu içinden veya dışından, 
Genel Sekreteri üye tamsayısının salt çoğunluğu 
ile seçerek inha etmek, 

V - Kurumun ve Kuruma bağlı organların 
çalışmalarım izlemek ve bunların çalışmalarını 
düzenliyecek yönetmelikleri yapmak, Kurumun 
bütçe teklifini hazırlamak. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Yok. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5. — Danışma Kurulu : 
a) Kuruluş şekli : 
Danışma Kurulu üyeleri aşağıdaki şekilde 

tesbit edilir. 
Millî Savunma, Dışişleri, Millî Eğitim, Ba

yındırlık, Sağlık, ve Sosyal Yardım, Tarım, 
Ulaştırma, Çalışma, Sanayi ve îmar ve İskân 
Bakanlıklarından bfrer üye; 

Devlet Plânlama Teşkilâtından iki üye, 
Üniversitelerden üçer üye, 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünden bir 

üye, 
Elektrik İşleri Etüt İdaresinden 1 üye, 
Ticaret ve Sanayi Odaları Birliğinden 2 üye, 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğin

den 2 üye, 
Türkiye Bilim Kurulu üyeleri, Danışma Ku

rulunun tabiî üyeleridir. 
Kurum yukardaki vüyelikler dışında, ihtiyaca 

göre yeni üyelikler meydana getirebilir. 
Danışma Kurulu üyeliklerinin süresi iki yıl

dır. 
b) Görevleri : 
I - Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma 

Kurulunun çalışma ilkeleri hakkında tavsiyeler
de bulunmak, 
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II - Faaliyet raporu bütçe ve çalışma prog

ramları hakkında mütatûa vermek, 
e) Çalışma şekli : 
Danışma Kurulu yılda en az iki defa topla

nır. Toplantılara Türkiye Bilim Kurulu Başkanı 
Başkanlık eder. 

BAŞKAN — 1/Iadde hakkında söz istiyen?. 
Yok. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 6. — Genel Sekreterlik : 
Genel Sekreter, Bilim Kurulunun inhası üze

rine, Başbakan ve Cumhurbaşkanı tarafından im
zalanan bir kararname ile tâyin olunur ve Bi
lim Kurulunun tabiî üyesidir. Genel Sekreter 
Bilim Kurulu üyeleri arasından seçilmişse, boşa
lan üyelik dördüncü maddenin (b) bendine gö
re doldurulur. 

Genel Sekreterlik, Genel Sekreterle gereken 
sayıda personelden meydana gelir. 

Genel Sekreterlik Kurumun yürütme orga
nıdır. Bu organ Bilim Kurulunca ve yürütme ko-
mitelerince varılan kararların uygulanması için 
gerekli tedbirleri alır. Bütçenin hazırlıklarım 
yapar. Programlarla bütçenin uygulanmasından 
Bilim Kuruluna bilgi verir ve Kurumun çalış
masını sağhyacak her türlü yönetmelik tasarı
larını hazırlar. Bilim Kurulu ile Araştırma grup
ları ve yürütme komiteleri arasında bağlantı ku
rar. 

Genel Sekreter, Kurumun her türlü yönetim 
hizmetlerinin ve ihtiyaçlarının görülmesinden 
sorumludur. Genel Sekreterin görev ve yetkileri 
bir yönetmelikle belirtilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen i 
Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. ' • • 

MADDE 7. — Araştırma Grupları : 
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kuru

mu aşağıdaki grupları içine alır. 

a) ; Matematik, fizikî ve tabiî ilimler, 
b) Mühendislik, 
e) Tıp, 
d) Veterinerlik, 
e) Tarım (Ziraat, orman ve hayvancılık),. 
f) Bilim adamı yetiştirme, 
Türkiye Bilim Kurulu, gerekirse yeni araş

tırma grupları kurabilir. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Başkan 

Bey... 
BAŞKAN — Buyurun. 
ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Muhte

rem arkadaşlar; Teknik Araştırma Kurumu, 
grupları tesbit edilirken, bendenizin görüşüne 
göre bâzı tekerrürler yer almakla beraber, me
selâ burada hayvancılık bölümü tarım sektörü 
içinde mütalâa edilmiş. Bunu ayrı bir şey olarak 
göstermeye lüzum yok. Esasen, ziraatçiler zoo
tekni dersi görmekte ve tarım araştırması için
de bizatihi zootekni yani hayvancılıkta yer al
maktadır. 

Burada önemle belirtilmek istediğim konu : 
Ormancılığın da tarım içinde gösterilmiş olması
dır. Ormancılık araştırmaları, tarım araştırma
ları ile irtibatı olmıyan, tamamen ayrı karak
terde, ayrı metotlarla çalışan ve memleketimizde 
halen bir araştırma enstitüsü mevcut bulunan 
ve bu araştırma enstitüsü halen bağımsız bir şe
kilde çalışarak fonksiyonunu yapmakta oldu
ğundan bendeniz Yüksek Başkanlığa bir teklif 
sunmak suretiyle bu grupların sureti teşkilinde 
yani 7 nci maddenin «E» fıkrasında bir değişik
lik talebeylemekteyim. Yüksek tasviplerinize arz 
ederim. Hürmetlerimle. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — önerge okun
sun; aleyhindeyim. 

BAŞKAN — Gönderiniz tadil teklifinizi. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ GIYASET-

TİN KARACA (Erzurum) — Söz istiyen var, 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon mu söz istiyor efen
dimi. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ GIYASET-
TÎN KARACA (Erzurum) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Teklifi okutalım da, öyle konu
şursunuz, olmaz mı efendim? İsmet Bey teklifi 
okutalım da ondan sonra lütfen... 

Sayın Başkanlığa 
7 nci maddenin aşağıdaki şekilde tedvin edil

mesini arz ve teklif ederim : 
«Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Ku

rumu aşağıdaki grupları İçine alır : 
a) Matematik, fiziki ve tabiî ilimler, 
b) Mühendislik, 
c) Tıp, 
d) Veterinerlik, 
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e) Tarım, 
f) Orman, 
g) Bilim adamı yetiştirme; 
Türkiye Bilim Kurulu, gerekirse yeni araş

tırma grupları kurabilir.» 
Trabzon 

Ali Rıza Uzuner 

BAŞKAN — Buyurun Gıyasettin Bey. 
GEÇlCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ GIYASET-

TlN KARACA (Erzurum) — Muhterem arka
daşlarım ; 

Mevzuubahis kanunun 7 nci maddesi müza
kere edilirken arkadaşımız Uzuner tarafından 
(E) fıkrasına itiraz edilmektedir. Bu fıkra ta
sarıda aynen, parantez içinde - her hangi bir 
ihtilâfa mahal verilmemesi için - (Ziraat, or
man ve hayvancılık) diye tasrih edilmiştir. Ar
kadaşımız da ziraat, orman ve hayvancılığın 
bizatihi tarımı ilgilendirdiğinden bahsile bu 
açıklamaya lüzum olmadığını ifade ederler. 
Ancak, bu tasarıda mevzuubahsolan maddenin 
«E» fıkrası nazarı itibara alınırken, memleke
timizin 5 yıllık plânını da nazarı itibara 
alarak burada bulunan terimlerle ve plânla
mayla uygunluk ve mutabakat temin edilmesi 
de düşünülmüştür. Meselâ, elimizdeki 5 yıllık 
plânlamanın 149 ncu sayfasını tetkik buyurdu
ğunuz zaman görülecektir ki, buradaki (tarım) 
bölümü tasrih ederken, ayrıca hayvancılık, or
mancılık, diye bâzı kısımlara ayırmıştır. Bu 
tasan plânlamayı nazarı itibara alarak ilerde 
her hangi bir ihtilâf meydana çıkmasın, diye 
maddeye vuzuh verilmesi için nazarı itibara 
alınmıştır. Bu şekilde kabulünü istirham ederiz. 

ALÎ RIZA UZUNER (Trabzon) — Bir su
al sorabilir miyim Sayın Başkanım?... 

BAŞKAN — Buyurun. 
ALÎ RIZA UZUNER (Trabzon) — Efendim, 

şimdi Dünyada emsali var mıdır bu Bilimsel 
Araştırmalar Kurulunun?... Hangi memlekette 
böyle bir tatbikat vardır?... Sayın Sözcü bunu 
açıklarlar mı ? 

Orman araştırılması ayrı bir araştırma ola
rak gösterilmekte midir? Başka bir memlekette 
buna uygun bir tetkikat var mıdır? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ GIYASET
TİN KARACA (Devamla) — Efendim, başka 
memleketlerin mevzuatını maalesef bendeniz 
tetkik etmediğim için bir şey söylemem müm-
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kün değildir. Ama kabul etmek gerektir ki, ta
rım sektörü denildiği zaman daha ziyade ve 
halk anlamında ekip biçme mânasını tazammun 
eder. Ormandılık ve hayvancılık bunun içine 
bazan alınır, bazan alınmaz. Türkiye Bilimsel 
ve Teknik Araştırma Kurumu kanun tasansı 
ilk defa olarak tesis edilmek istendiğine göre 
bu kanunun tatbikatında her hangi bir müşkü
lâtın meydana çıkmaması için, maddeye vuzuh 
verilmesi maksadiyle bu şekilde bir ayırım ya
pılmış ki, bu aymm, plânlamayı hazırlıyan mü
tehassısların da yapmış olduğu tasnife tıpatıp 
uymaktadır, arkadaşlarım. Saygılarımızla. 

BAŞKAN — Efendim; arkadaşımızın değiş
tirme önergesine komisyon iştirak •etmiyorlar, 
öyle değil mi? 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ GIYASET-
TİN KARACA (Erzurum) — Etmiyoruz, efen
dim. 

BAŞKAN — Etmiyorlar, önergeyi oylannı-
za sunuyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... 
önerge reddedilmiştir. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum : Kabul eden-
1 r... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Araştırma grupları beş kişi
lik bir yürütme komitesi, yürütme komitesi sek
reterliği, gereken sayıda enstitüler ve diğer ku
rumlardan' meydana gelir. 

Yürütme komiteleri üyeleri nitelikleri ve 
hizmet süreleri yönetmelikle belirtilecek kişi
ler arasından Bilim Kurulunca seçilirler. Yü
rütme komiteleri, araştırma projelerini inceler 
veya inceletir. Kabul veya reddeder. Bilim Ku
rulu tarafından incelenmesi istenen konular 
hakkında fikir bildirir. Bütçe ve yönetmelik 
taslaklarını hazırlar; enstitülerin kurulmasını, 
kaldırılması veya birleştirilmesini, bağımsız 
araştırıcıların tâyinlerini Bilim Kuruluna teklif 
eder. 

Yürütme komiteleri devamlı veya geçici da
nışmanlar tutabilirler. Yürütme komiteleri üye
lerinin hizmet süreleri Bilim Kumlunca belirti
lir. 

Yürütme komiteleri, enstitüler ve diğer ku
rumlar, hazırlanacak yönetmeliklere göre çalı
şırlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 9. — Türkiye Bilimsel ve Teknik 

Araştırma Kurumunun gelir kaynakları şun
lardır : 

a) Her yıl Başbakanlık bütçesine konula
cak ödenek, 

b) Kuruma yapılacak her türlü yardımlar, 
bağışlar ve vasiyetler, 

c) Kuruma yaptırılacak olan araştırma, 
danışma ve başka her türlü hizmetler karşılı
ğında alınacak olan paralar (Bu ücretlerin 
bağlı olacağı esaslar bir1 yönetmelikle belirtilir), 

d) Tayım gelirleri, 
e) Kuruma ait taşınabilen veya taşınamı-

yan malların gelirleri, 
Bu gelirlerden hesap yılı sonuna kadar har-

canamıyan "paralar kurumun ertesi yıl gelir 
hesabına aktarılır. 

BAŞKA& — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Türkiye Bilimsel ve Teknik 
Araştırma Kurumu 1050 - 2490 ve 3460 sayılı 
kanunlarla bunların ek ve tadilleri ve bunların 
yerlerine geçecek kanunlara, Sayıştayra vize ve 
denetimine bağlı değildir. 

Artırma, eksiltme ve ihale işleriyle hesap ve 
sarf işlerinin ne yolda yürütüleceği ve müsbit 
evrakın şekil ve çeşitleri bir yönetmelikle teşkil 
olunur. 

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

MADDE 11. — Türkiye Bilimsel ve Teknik a 

Araştırma Kurumunun hesapları Başbakanlık
ça iki yıl için atanacak üç murakıptan meyda
na gelen bir Murakıplar Kurulu tarafından de
netlenir. Murakıplar, yüksek öğrenim görmüş 
ve Devlet muhasebesi ile sınai ve ticari ku
rumlar muhasebesini bilen ve bu kanunun 
kendilerine yüklediği görevleri hakkiyle ba
şarmaya yeterli kimseler arasından seçilirler. 
Murakıplere. verilecek ücret her yıl Başbakan
lıkça beliırtijir. Muna'kıpler Kurumun gelir ve 
giderini ilgilendiren işlemleri inceler ve bun
ların ortaya konmuş esaslara uyup uymadığını 
denetler. Murakıpler her yıl sonunda bir rapor 
düzenleyip bir örneğini Başbakana ve bir örne
ğini de Bilim Kuruluna verirler. 

m . 1963 O : 1 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyeni.. 

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

MADDE 12. — Türkiye Bilimsel ve Teknik 
Araştırma Kurumunun hesap yılı malî yıldır. 
Kurum her hesap yılından en az beş ay önce 
gelecek yıl içinde yapacağı işlerin programına 
ve masraflarına karşılık olmak üzere genel büt
çeden verilmesi gereken tutarı Başbakana bil
dirir. 

Bilim Kurulu her yıl bir faaliyet raporu ha
zırlar ve bunu Başbakana verir. 

Murakıpler Kurulu ber yıl bir faaliyet ra
poru hazırlar ve bunu Başbakana verir. 

Murakıpler Kurulu rapoıru ile Bilim Kurulu 
raporu ve yıllık bilanço Başbakanlık tarafın
dan dördü Yüksek Murakabe Heyetince, ikisi 
Sayıştayca ve biri Maliye Bakanlığınca seçile
cek yedi kişilik bir kurula tevdi olunur. Bu ku
rulca hesapların ve bilançonun onaylanması, 
Bilim Kurulu ve Genel Sekreterin ibrası de
mektir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 13, — Türkiye Bilimsel ve Teknik 
Araştırma Kurumuna yapılacak her türlü ba
ğışlar, vasiyetler ve yardımlar vergi, resim ve 
harçlardan muaftır. Gelir veya Kurumlar Ver
gisine bağlı mükellefler tarafından bu kurumn 
makbuz karşılığında yapılacak para bağışları 
yıllık bildiri ile bildirilecek gelirlerden ve Ku
rum kazancından indirilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyeni.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Türkiye Bilimsel ve Teknik 
Araştırma Kurumunun görevlerinin yerine ge
tirilmesi için Kurumun : 

Her türlü eşya ve taşıt araçları, Türkiye'ye 
sokulmasında, her çeşit ithalât sınırlamalarının 
dışında bırakıldığı gibi, Giriş Gümrük Vergisi 
ile özel idare ve belediyelere ait her türlü ver
gi, resim, hare ve zamlardan, belediye payın
dan, sundurma ve antrepo ücretleriyle Rıhtım 
Resmini ve T. C. Demiryolları ve Limanlar iş
letme Umum Müdürlüğünce alınan rıhtım üc
retinden ve ithal esnasında alman diğer bütün 
vergi, resim, hare ve ücretlerden; 
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Her türlü tesislerin yapımı ve işletilmesinde I 

kullanılacak Elektrik ve Havagazı İstihsal Ver
gisinden ve Belediye Resminden; 

İhaleleri, ilânları, mukaveleleri ve başka ev
rak ve belgeleri Devlete ve belediyelere ait her I 
türlü resim ve harçlardan; 

Tesislerinde kullanılacak motor, kazan ve I 
imbikler Belediye Resminden ve yine bu tesis
lerde kullanılacak akaryakıtlar Hazine payın
dan muaftır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenl.. 
Buyurun Sayın Dizman. 

ALİ DİZMAN (Tokat) — Muhterem arka
daşlar; Vergi reform kanunları cümlesinden, 
Meclisimizce kabul edilen Damga Resmi hakkın
daki Kanunda da gayet şümullü bir ifade var
dı ve ona göre de, 1 - 2 istisna saydıktan son
ra, mütebaki kanunlarda «Vergi, resim, hare 
her türlü şeylerden muaftır» diye hüküm olsa 
dahi % 5 Damga Resmine tabi olacağı hükmü 
konulmuş idi. Şimdi bu kanunda, «Her türlü 
vergi, resim ve harçtan muaftır» denilmektedir. 
İkisi karşılaştığı zaman, muahhar kanun olması 
itibariyle bunun dediği mi olacak, ve bu iti
barla % 5 Damga Resmi buna tâbi olmıyaeak, 
yoksa - o da şümullü bir ifade kullanmıştır -
tâbi mi olacak? İlerde bir ihtilâfa mahal veril
memesi için bugünden aydınlatılmasını istirham 
edeceğim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ GIYASET-
TİN KARACA (Erzurum) — Söz istiyorum, 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun, Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ GIYASET-

TİN KARACA (Erzurum) — Efendim; arka
daşımız Dizdaroğlu'nun mütalâasını dinledik. 
(Dizman, sesleri) özür dilerim; arkadaşımız 
Dizman'm mütalâalarını dinledik. Mevzuubahis 
madde, bu Bilimsel ve Teknik Araştırma Kuru
munun görevlerini tamamen yerine getirebil
mesi için malî bakımdan geniş imkânlara sa-
hibolması lâzımdır. Bu sebeple zikri geçen ver
gilerden muaf tutulması nazarı dikkate alın
mıştır. Mezkûr kanunun da muahhar kanun bu
lunmuş olması hasebiyle vergiden muaf tutul
ması ve bu kanunun nazarı itibara alınması 
tabiîdir. Yani bu kanun muahhar bir kanun ol
duğundan vergiler muahhar kanuna göre na
zarı itibara alınacak ve ona göre muamele gö
rülecektir. 
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BAŞKAN — Sayın Dizman, tatmin edilmiş 

bulunuyor musunuz? 
H. ALİ DİZMAN (Tokat) — Zapta geçti, 

kâfidir. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum: 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 15. — 9 ncu maddenin b, c, d fık

ralarındaki gelirler Gelir ve Kurumlar vergileri 
ile bu vergiler yerine kaim olacak diğer vergi
lerden, Kurumun her türlü tesis, bina ve ara
zisi Bina ve Arazi vergilerinden muaftır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.., 
(Yok, sesleri) Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Çeşitli hükümler 
MADDE 16. — Türkiye Bilimsel ve Teknik 

Araştırma Kurumunda Bilim Kurulu üyeliği 
ile Yürütme Komitesi üyeliği bir kişide birlege-
mez. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen4?... 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Türkiye Bilimsel ve Araş
tırma Kurumunun Genel Sekreteri, danışman
ları, araştırıcıları, yöneticileri ve her türlü per
soneli özel hukuk hükümlerine bağlı olup, bu 
kimseler hakkında 3656, 3659, 6245 sayılı ka
nunlar ve bunların ek ve tadilleriyle bunların 
yerine geçecek kanunlann hükümleri uygulan
maz. 

Kurum ihtiyaca uygun kuruluş ve kadro 
statülerinin düzenlenmesinde serbesttir. 

BAŞKAN — Madde ^hakkında söz istiyent.. 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Bilim Kurulu üyeleriyle yü
rütme komiteleri üyelerine verilecek huzur 
haklan ve ücretler Bilim Kumlunun teklifi ile 
Başbakanlıkça tesfoit edilir. Bu yerlerden üni
versiteler, genel ve katma bütçeli dairelerle 
özel idareler ve belediyeler ve 3659 sayılı Ka
nuna bağlı kurumlar mensuplarına verilecek 
huzur haklan ve ücretler 7244 sayılı Kanunun 
üçüncü maddesi hükmüne bağlı bulunmıyacağı 
gibi bunlann almakta olduklan her türlü taz
minata da halel gelmez. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyent.. 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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MADDE 19. — Türkiye Bilimsel ve Teknik 

Araştırma Kurumu anlaşmalı araştırıcı ve da
nışman kullanabilir/Daimî veya anlaşmalı araş
tırıcılar ve danışmanlar yabancılar arasından 
da seçilebilirler. 

Anlaşmalı araştırıcılar ve danışmanlar üni
versiteler genel ve katma bütçeli dairelerle özel 
idare ve belediyeler ve 3659 sayılı Kanuna bağlı 
kurumların mensupları arasından da seçilebi
lirler. Bu takdirde, bunların esas görevlerine 
ait bütün haklar saklı kalır ve her türlü tazmi
natlarına halel gelmez. Kullanılma yollan ve an-
laşmalanna göre verilecek ücretler Kurumca 
tesbit edilir. Ücretlerin yerilmesinde 7244 sayılı 
Kanunun üçüncü maddesi hükmü uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok, Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Türkiye Bilimsel ve Teknik 
Araştırma Kurumuna ait mallar Devlet malı 
hükmündedir. Bunlan çalanlar, ihtilas edenler, 
zimmetine geçirenler ve her ne yoldan olursa 
olsun kötüye kullananlar hakkında Devlet mal
larına karşı işlenen bu çeşit suçlara ait ceza ko
vuşturması yapılır'.. 

BAŞKAN -̂ - Madde hakkında söz istiyen var 
mi l Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Patent ve ihtira hakkı, 
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Ku

rumunca ele alınan projelerin patent hakkının 
% 30 dan aşağı olmıyan- bir oranı ihtira sahi
bine aittir. Geri kalan haklar yönetmelikler ve 
anlaşmalarla belirtilir. , 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 22. — Türkiye Bilimsel ve Teknik 
Araştırma Kurumu, araştırma ve inceleme ko
nuları için gerekli gördüğü bilgileri her türlü 
kamu idare ve kurumlarından ve diğer gerçek 
ve tüzel kişilerden doğrudan doğruya istemeye 
yetkilidir. Kendilerinden bilgi istenen her tür
lü kamu idare ve kuramları ile diğer gerçek ve 
tüzel kişiler bu bilgilen mümkün olan en kısa 
zamanda vermekle yükümlüdürler. Bu yoldan 
sağlanan bilgilerden sır mahiyetinde olanların 
gizliliğine riayet edilir, 
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BAŞKAN -

O- : 1 
Madde hakkında söz istiyen 

var mı? Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... I^abul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 23. — Türkiye Bilimsel ve Teknik 
Araştırma Kurumu yapacağı araştırma ve ince
lemeler için hiçbir ilmühaber, ruhsatname veya 
imtiyaz almak zorunluğunda değildir. 

'l 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.,. 
Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Dördüncü madde ge
reğince Bilim Kurulunun ilk kuruluşu aşağı
daki şekilde yapılır : 

Başbakan bir defaya mahsus olmak üzere, 
dördüncü maddenin (a) fıkrasındaki özellik
lere uygun olarak, üniversiteler tarafından gös
terilecek üçer aday ile, Millî Eğitim Bakanlığı 
tarafından tesbit edilecek beş aday arasından 
beş üye seçer. Bu seçilen üyeler dördüncü mad
denin (a) fıkrasında gösterilen özellikleri taşı
mak şartiyle ve gizli oyla geri kalan üyeleri 
seçerler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Bilim Kurulunun ilk 
kuruluşunu takibeden ikinci yıl sonunda bir de
faya mahsus olmak üzere ad çekme yolu ile ay
rılacak beş üyenin yerine Kurumun geri kalan 
üyeleri tarafından yeniden beş üye seçilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 24. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 25. — Bu kanunun hükümlerine 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasannm tümü hakkında lehte, aleyhte ?... 
GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI FETHİ 

ÜLKÜ (Tunceli) — Tashih var.. 
(BAŞKAN — (Komi'syom bâzı 'düzeütmiel'er ya-ı 

paıcak. Buyuran !Say in Ülkü. 
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OEOÎCÎKOMIÎSYONÖAŞKANIFBTHÎÜL- I 

KÜ (Tunceli) — Efendim, "tasarı basılırken bâ
zı İhatalar olmuş. Haıtal'ar, bütün ''maddelerde. 
şümullü »olduğu için en sonunda tashih edilınıe-
sin'i uygun bulduk. Talebedilirken dikkat na- I 
zara 'alınmasını rica edeceğiz. I 

Kurumun adı : «Türkiye (Bilimsel ve Tek- I 
•ni-k Arattırma Kurarnü»! dur. Bâzı yeri erde I 
«Türkiye» unutulmuştur. «Bilim Kurulu» 'ge- I 
çen yerlerde başa yanlışlıkla Türkiye» 'konul- I 
muştur. «Bilim Kurulu» olarak geçen ikisini- I 
lardan «Türkiye»1 çıkarılacaktır. I 

Sonra 28 nci sayfanın 3 neü paragrafında I 
(madde 6, fıkra 7) «Genel (Sekreterlik Kuru- I 
mu...» diye yazılmüş. !Bu «Kurum» 'kelimesi, I 
«•Kurumun» olacaktır. (Bu şekilde düzeltile- I 
çektir. I 

8 nci ımaddedeki (danışmalar) «Danışman- I 
lar» 'olarak düzeltilecektir. I 

9 ncu maddede gelirler dendikten sonra... I 

BAŞKAN — Sayın Ülkü, teklif ettiğiniz 
hususlar hangi maddelerde tashih edilecektir, I 
tarif edebilir 'misiniz. I 

FETHt ÜLKÜ (Devamla) — Efendim, bi
laistisna, Öilimstel Araştırma Kurulu yaıni, Ku- I 
.rul ismi görülen tabirlerin baış kusanına «Tür- I 
kiye»' kelimesi • -'konulacaktır. Bilim Kurulu I 
denilen yere de Türkiye komulmıyacaktır. I 

9 ncu madde «'gelirler» dendikten • sonra I 
«ve» kelimesi kalkacaktır. I 

32 aıci 'sayfada «halel 'gelmez»' dendikten I 
sonra nokta 'konulacak ve cümle büyük (harfle I 
'başlayacaktır. I 

9 ncu maddeniın e fıkrasındaki (Araştırme) I 
(Araştırma) ışeklinde, I 

15 nci maddedeki «9 ncu (maddenin b, c, d I 
fıkralarındaki Gelirler ve Kııruımlar vengileriy I 
le,» 9 ncu maddemin 'b, c, d 'fıkralarındaki ge- I 
lirler, Gelir ve Kurumlar vergileriyle» (şeklin- I 
de, I 

19 ncu madderiin 4 ncü satırındaki «halel I 
gelmez kullanılma» «halel (gelmez. Kullanılma I 
yolları» ışeklinde, I 

Düzeltilecektir. I 

BAŞKAN — Tasaridaiki noksanlıklarım tas- I 
hihi noktasından (komisyonun teklifini (oıylan- I 
niza sunuyorum. Kaibül edenler... Etuniy enler... I 
Kabul edilmiştir. | 
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Tasarının tümü üzerinde, lehlte Sayın Asım 

Eren, ibuyurun. 

ASIM EBEN (Niğde) — Muhterem arka
daşlarım. 

Devletimizin bünyesinde (Batili emsaline 
(benzer ibir bilimsel kuruım meydana ıgeliyor. 
Bunun ilki, zannediyorum, 1960 senesi başla
rında (Millî (Savunma bünyesinde kabul edil
miş olan Iblir Yüksek Araştırma Kurallı idi. 
Ancak ıgenek Hükümetin (beyanımda, gereksel 
iki gerekçede, maalesef Millî Savununa Bakam-
lığının »o kurumu ile ilgili Iher (hangi bir (mülâ
haza, bir irtibat 'görmedim. 

Ben'denizee 'Devletimiz 'bünyesinde bulgun 
•o da resmî »olarak, tamamen Millî Savunmayı 
bugün (ilgilendiren 'çok 'geniş bir bilim çevresi 
•vardır. Atam bilimine, fiziğin en derinliğine 
kadar inen İbir insan, güeü konusunu ve saireyi 
içine alan ve pek 'geniş tetkik mevzuları o ku
rumun ıgörev ve tetkik konuları içimdedir. Bu 
'tas'arı da, Türkiye hesabına da, bir Bakanlık 
emrinde değil, 'doğrudan doğruya Başbakanlık 
emrinde teşekkül eden ibir bilimsel ve tetkm'ük 
araştırıma kurumu için (hazırlanmış okluğuna 
göre, birbiri ile ilmî münaselbelti olan kurumlar 
'olması bakımından, gerek kanunun vaiz ve tied-
vinE sırasında yani bugün, gerekçelerinde, ge-; 
rekse faaliyetlerin tanzimine taallûk eklen (ça
lışma ımekanizmalsını bildiren (metinde bu hu
sustaki karşılıklı ıbilimsel mıünasebetlerin'in 'be
li rtilmesi, (bunların birbiriyle iş ' birliğMın tan
zim edilmiş 'olması 'gerekirdi. Bu (bakımdan 
ve sonra da (muhterem komisyon sözcüsünün 
ileri sürdükleri ibâ'zı hataların ta'shlM lüzumu 
vâkmsı bakıım.ınidan' görülüyor ki, bu gibi ka
nunlar Devlet bünyesinde ımevcut ımüdevvena-
tın birbiriyle mukayesesinden önce Yüksek 
Meclise 'getirilmemeli, ilgili hazırlayıcılar evve
lâ bununla ilgili ne (gilbi kanunlar, mevzuat, 
nizamat varsa bunları (araştırmalı, tetkik etme
li, birbiriyle mümaseb ciflerini metinlerde tan
zim ederek, huzurunuza gelmeli, hıDlâsa kainin 
ımükeımme'lı çıkmalıdır. 

Bununla beraber 'bir noktaya daha işaret 
etmek isterim: Bu arz ettiğim ınokfca ıgösteri-
yior ki bunlar öncelik ve ivedilikle, Meclisi Âli-
yi balkına uğratır şekilde, kürsüye (getirirnıe-
melidir. Yani normal ruzname sırasını bekli-
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yerek, hiçolımazsa bize 67 tane tasarıyı ihtiva-1 
eden 'bu 'gündemde o tasarı özerinde ve hiçol-
unazsa ç'a'lışma imkânı verecek şekilde bir Iha-* 
zırlık yapnia imkânı vermek suretiyle getiri
lirse daha iyi olur kanaatindeyim. 

(Bunumla itoeralber şunu da arz edeyim M, Al
manya'da (bulunduğum sırada, Hiltler ifctida-

, rının üzerinde durdukları en muJhim ımeseMer-
den Ibirisi de Ibu bilimsel kuramlara verilen 
resımî Ibüyük illgli lidi. V - % ye kadar îrug'ilte-
re'yi fbombardıman 'öden uçan ıb'oınjbalara ka-
dar yaptıkları (büyük işjler, hep (böyle reismî 
olarak. 'teşekkül' etmiş Ib'ilimsel ve teknik ıkın 
ruımların »çalışması ile elde edilmişlerdir. (Bu 
(bakımdan Türkiye için de. ihayı<rlı 'olduğu kâ -
naatindeyim. Hazırhğıın>a taallûk eden şu na
çiz tenkidleriml'e iberalber, bendeniz !bu ikanu- ! 
nun Ihazırlunımasımdan ötürü ımuihterem Hükü
metli tebrik ederim. înş ı̂llalh arz 'ettiğim üş 'bir-". 
ligini, 'MSUlî Savununa konusundaki Ibilimsel ku-< 
rumunun çalışması ile irtibatını da hjçolmazs'a; 
yapacakları Itüzüklerle tesis ve temin ederler. 
'Türkiye'mizde (bilimsel ve teknik alanda çok 
faydalı gelişmelere, ıbaşanlara vesile olacağını 
umduğum bu elemana şimdiden Ibaşarılar te
menni ederek kanunun lehlinde (oy ikulanıacağin 
mı arz ederim. 

'BAŞKAN — 'Başbakan Yardımcısı Sayın 
EVyzioğlu. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAE-
DIMCISI TUBHAN FEYZlOĞLU (Kayseri) 
—'Sayın arkadaşlar, !bu önemli kanunun kabu

lünde gösteriılen ilgiden defayı şükranlariımı 
sunduktan sıonra sayın arkadaşıımız Asım 
Erenin (bâzı endişelerine 'kısaca ceıvap vermek 
isterim. 

Millî 'Savunma Bakanlığı bünyesinde kurul
muş olan Arattırma (Kurulu, tıpkı Sağlık Ba
kanlığı 'bünyesinde kurullmuş olan Hıfzıssıihha 
Enstitüsü gibi veya Maden Tetiklik Aırama Ens
titüsü <gibi, (bu Başbakanlığa Ibağlı ve koordinat 
tör vazdyetindeki Araştırma Kurulu ile çok sı
la % "birliği .halinde Olacaktır. Bunun Ibir de
lili olmak üzere 'tasarının Danışma Kurulu üye
leri ile ilgili beşinci maddesinin kuruluş şekli-
ni arz etmek isterim. 

Danışma Kurullu üyeleri sayılırken eni baş* 
ta Millî Sıaıvunima Bakanlığı sayılımak suretiyle,v 
Millî Eğitim, Bayındırlık, Sosyal Yardım, Ta-
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rım, Çalışma ve sair Ibaikanlikları birer temsil
cileri ile 'burada bulunacaklardır. Ayrıca bu 
İmrullun yaptığı 'araştırmalar, fbüftün diğer 
araştırma ile »uğraşan kuruımflarm araştırma 
proje ve çalışmaları ıgilbi, merkezî organca 
'biline'cek, teşvik edilecek, onun yaptığı İşle
rin 'başka yerde tekrarlan/maması veya noksan
larınım tamaınılanım'ası için de gerekli politika
nın takibine gayret olunacaktır. Birçok mem
leketlerde Millî (Savunmaya Ibağlı böyle araş-
Itırai'alar vardır ve bunun yanında Başkanlığa 
Ibağlı (Fransa'da, înıgilltere'de, Norveç'te, is
veç'te, Almanya'da ve «hattâ btee yakın olan 
memleketlerde Pakistan'da da Orta - Doğu ül
kelerinde olduğu .gibi) millî (araştırma kurul
ları mevcuttur. 'Ponksiyonları (birbirinden fark
lıdır ve (birbirini tamam'layıcıdır. Bu iş Mirîii-
ğinin tatbikatta ımükeımımel Ibir şekilde yürüt
mesi (bakımımdan arkadaşımızın ikazları da 
ışık tutacaktır. 

Yüce Meclise 'tekrar, Türkiye'de müspet 
ilimler alanındaki araştırmayı nızlandırm'a ba
kımından önemli bir adım teşkil eden ıbu kanu
nun kabulünden dolayı Hükümetin ışükranları-
nı- arz etmek isterim. Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Tasarının tümü, komisyonca ya
pılan son tadiller ve tashlilMerlie <açık •oylarınıza 
sunulmuştur. 

3..— Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 »ayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı kısmında 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/282) 
(S. Sayısı : 88) (1) 

BAŞKAN — 'Gündemin 38 m& maddesinde
ki tasarının raporunda önceHlk teklifi vardır. 
öncelikle müzakeresini oylarınıza sunuyorum. 
Kalbul edenler... Eitmiiyenler... Kalbul edilmiiştir. 

iHüküımet ve komisyon lütfen yerlerini ıa)l-
ısınlar. 

Tasannın tümü hakkında konuşmak istiyen 
arkadaş var mil Maddelere geçilmesini 'Oyları
mıza 'sunuyorcum. Kalbul 'edenler... Etımiyenler... 
Maddelere ;geç?ilmesi kabul edilmiştir. 

(1) 88 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadtr. 
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ivedilik t e k M de vardır. î'yedillk Iteklifini 

oylarınıza sunuyorum. Kalbul edenler... Etini-. 
, yenler... İvedilikle 'görüşülmedi Ikaıbul edilmiştir. 

Birindi 'maddeyi okutuyorum. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair olan 3656 sayılı Kanona bağlı (1) 
sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı kısmında 

değişiklik yapılması hakkında kanun 

MADDE 1. — Devlet memurları aylıklan-
iiıaı tevMt ve teadülüne dair olar $656 sayılı 
Kanuna (bağlı (II) isayıilh. «yetvelin Adalet (Bakan
lığı kısmına fon fbamuma 'bağlı ilşik cetvelde ya
zılı kadrolar leklenmiş'tlir. 

BAŞKAN — Madde fhaOdkııkla afife Ûtftöyenî 
Yok. Oeltveliyle Iberalber maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kalbul edenler... Etmiyeinler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — (Bu 'kantm yaıymıı tarihinde 
yürürlüğe ıgirer. 

BAŞKAN — 'Madde /hakkımda şfcz ıLstiıyeıı?; 
Yok. Kalbul edenler... Etmiyenler... KaıbuT 
edilmiştir. 

MİADDİE & — (Bu kanunu Adalet Bakanı 
yüııötür. 

BAŞKAN' — Madde (hakkında söz istiıyenl 
Ydk. Kalbul edenler... Etmfıyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tasaıının tümü hakkında Telhte, aleyhte ko-
- uusmak isitiyen ? Yok. 

ITaısanniM tümüınü oylarınıza ısunuyoruın. 
.Kabul edenler... T^mliy enler... Tasarının tümü 
MeclialimR'Zce kabul edilmiştir. 

/. — Devlet memurdan aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kamına bağ
lı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Tarım 
Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısı ve Tarım ve Plân komisyonla
rı raporları (1/379) (S. Sayısı : 118) (1) 

'BAŞKAN — Raporda öncelik teklifi -var
dır. Taisannıın 'öndelikle ^goı-üışülmesi huısusunju 
taylarınıza arz ediyorum. Kafaul 'edenler... Ka
bul etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

(1) 118 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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Komisyon ve Hükümet yerini alsın efendim. 
Tasarınım Itüımıü (halkkırida söz idtiyen var 

mı? Buyurun 'Sayın 'Turhan Kut. 

TURHAN KUT (Tekirdağ) — Muhterem ar
kadaşlarım, 

Görüşme konusu olan tasarının gerekçesin
de : 

Birinci Beş Yıllık" Kalkınma Plânında tarı
ma öncelik tanındığı, yatırımların önemli bir 
kısmının tarım sektörüne ayrıldığı, bu hizmet
lerin lâyıkı ile ifa edilebilmesi ve yapılacak mil
yarlarla yatırımın semereli olabilmesinin, ancak 
elde yeterli sayıda ve nitelikte eleman bulun
ması ile mümkün olacağına işaret olunduktan 
sonra, Zirat İşleri Genel Müdürlüğü kadroların
da, hakiki ihtiyaç göz önünde tutulmadan, çok 
kabarık sayıda tutulmuş olan 20 - 25 liralık faz
la kadroların tenkisi suretiyle ve Hazineye her 
hangi bir külfet yüklemeksizin 586 aded kü
çük kadroların kaldırılması ve bunun yerine 263 
aded üst dereceli kadrolar dhdasınıdaki zarurete 
işaret edilmekte ve böylece Tarım Bakanlığı 
323 kadrodan mahrum bırakılmaktadır. 

Görüş ve inancımız odur ki, bu tasarı ile 
Tarım Bakanlığı, hem 5 Yıllık Kalkınma Plânı
nın maksadına aykırı bir davranışta bulunmak
ta, daha önemlisi bindiği dalı kesmektedir. 

Gerçi, Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü merkez 
ve iller teşkilâtı ile Zirai Araştırma Enstitüle
ri için derpiş olunan mütahassıs ve müşavir ele
manlara lüzum ve zaruret bulunmadığını iddia 
etmek mümkün değildir. Ancak, tarım sektö
ründe 5 Yıllık Kalkınma Plânının öngördüğü 
inkişafın sağlanabilmesi, Tarım Bakanlığının bir 
çeşit kurmay sınıfını teşkil edecek olan bu mü
tehassıs ve müşavir elemanlar kadar, hattâ on
lardan önemli olanı bilfiil tarımla uğraşanların 
tarlalarının, bağ ve bahçelerinin yamyaşında, 
onlara rehber ve yardımcı olacak, küçük maaş 
kademelerini işgal eden teknisyenlerin çoğaltıl
ması ile mümkün olabilir. 

Nitekim bu zaruretin ifadesi olarak, Birin
ci Beş Yıllık Plân, tarım sektörü (Müesseseler
de reform) paragrafında (Sayfa 186) : 

(İdari reformla birlikte teknik personelin 
toprakta daha verimli ve daha çok çalışmaları
nı destekleyici tedbirler alınacağını) işaret et
tikten sonra; (Tarımsal yayım ve diğer hizmet
lerin istenilen gelişmenin sağlanması, yalnız bu-



M. Meclisi B i 68 
günkü personelden daha çok yararlanmakla 
mümkün görülmemektedir. 

Bu bakımdan Tarım Bakanlığı usta ve orta 
derecede teknik personel yetiştirmek üzere eği
tim programı düzenliyecektir. Yeni okullar 
açılması yatırım programında dikkate alınmış
tır.) denilmektedir. 

1963, yıllık programında bu ana maksada 
uygun hususlar 63 ve 66 ncı sayfalarda daha 
mufassal bir şekilde yer almış bulunmaktadır. 

Yukarda işaret edildiği veçhile 5 Yıllık Kal
kınma Plânı, teknik personelin topraktan ve 
çiftçinin yanı başında, daha verimli ve daha 
çok çalışmalarını destekleyici tedbirlere-ön ver
mekte ve bu maksatla ihtiyaç duyulan teknik 
personelin bir an önce hizmete girebilmesini te
min için 1963 programına 16 milyon lira civarın
da ödenek ayırmış bulunmaktadır. 

Hal böyle olunca, 
Tasarıda derpiş edildiği gibi 323 alt derece

li kadronun kaldırılması şöyle dursun, aksine bu 
kadrolara ilâve yapmak zarureti kendiliğinden 
ortaya çıkmaktadır. 

Tasarıyı bu hali ile kabul ederek, alt derece
li 586 kadroyu kaldırıp yerine 263 yüksek de
receli kadro ihdası suretiyle Tarım Bakanlığı 
323 kadrodan mahrum kılınacak olursa, çok kı
sa bir zaman' sonra Bakanlık ikinci bir tasarı 
ile Yüksek Meclisin huzuruna gelecek, plânın 
derpiş ettiği teknik personel için yeniden ihti
yaca yetecek kadro istemek zarureti ile karşı 
karşıya kalacaktır. 

Böylesine dolambaçlı yollarla Ziraat İşleri 
Genel Müdürlüğü merkez ve il teşkilâtı ile Zirai 
Araştırma Enstitüleri mütehassıs ve müşavirleri 
için kadro ihdasını sağlamak maksadı ile, sonra
dan artırmak zorunda kalacağımız alt derece
li kadroları, kaldırmak yerine, bu kadrolara do
kunmadan gereken yerler için yeni kadrolar ih
dası, hem hukuk tekniğine hem de plân hedef
lerine daha uygun düşecektir. 

Ayrıca; 
Merkez teşkilâtında çalışan personelin, istis

nasız surette almakta oldukları ek görev söylen
tilerinin ayyuka çıktığı bir sırada, aynı istika
mette menfi görüşlere yol açtabilecek rriahiyet-
$e bulunan böylesine bir tutum ve davranışın, 
bakanlık iller teşkilatındaki huzursuzluğu da
ha da artıracağı düşünülecek olursa, tasarının 
fcabulü, hizmetten, beklenen randıman bakımın-
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dan da menfi istikamette tesir yapmış olacak
tır. 

Bu sebeplerle, oylarınızı bu tasariftm reddi: 

istikametinde kullanmanızı saygılarımla dile
rim. 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında baş&ai 
söz istiyen? 

Buyurun Sayın Giritlioğlu. 
FAHÎR ĞİRİTLÎOĞLU (Edirne) — Pek 

kıymetli arkadaşlarım. 
Huzurunuzda üzülerek ifade edeyim ki; ge

tirilmiş bulunan tasarının samimiyetine bir mil
letvekili olarak maalesef inanamıyorum. 

Bu sözümü bir mesnede bağlamak zaruretin-
deyim: Şunu ifade edeyim ki; Türkiye'de Ta
rım Bakanlığı bir an için mevcut bulunmadığı
nı farz edelim, acaba buğday istihsalimizde, pi ' 
rinç istihsalimizde veya sair mahsullerimizin is
tihsalinde bir tenezzül olur mu olmaz mı? 
Eğer, olmaz cevabını verirsek, bugünkü kadro
su ile Tarım Bakanlığı hakikaten ihtiyacımızı 
karşılamıyacak bir durumdadır. 

Muhterem arkadaşlarım; bu umumi tenkidi
mi şimdi tasarıya hasrederek biraz daha derin
leştirmek isterim. 

Yüksek Zirat Mühendisleri ve Tarım Bakan
lığının kadrosunu teşkil eden bütün elemanlar 
maalesef ek görev almaktadırlar. Ek görev de
mek münhal kadro demektir. Münhal kadrolar 
bu suretle ek görev kanalı ile, sırf elemanlara 
fazla maaş sağlamak için Tarım Bakanlığı tara
fından kullandırılmaktadır. Eski Tarım Bakanı 
Osman Tosun Bey; zamanında çok yerinde bir 
müdahale yapılarak ek görevlere nihayet verdi
rilmek istendi, ama, bugün Tarım Bakanlığı teş
kilatında yani Bakanlık içerisinde dahi vazife 
alan bütün-ziraat mühendisleri ek görev almak
tadırlar. Şu halde ortada kullanılmıyan yüksek 
dereceli kadrolar mevcuttur. Bu bakımdan tasarı 
samimî değildir. 

Sayın Bakandan istirham ederim, kanun ta
sarısı görüşülürken sual sormak kabildir, Bakan
lığın merkez teşkilâtında vazife alanlardan kaç 
kişi ek görev almaktadır? Bu suali sormakla Sa
yın Bakana kolaylık yapmış oluyorum. Türkiye 
çapındaki ek görevleri sorarsam zamana bağh 
olacaktır. Ama bana şu cevabı vermiyecektir s 
«Ek görev alan yoktur» diyemiyecektir. Bilâkis 
Bakanlık teşkilâtında vazife alan herkes ek görev 
almaktadır, Şimdi ise yeni kadro ile karşımıza 
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geliyorlar. Samimiyetsizliğin alâmetidir. Bunun 
yanında, bizim köylünün ayağına gidecek ve biz
zat ziraatçilere öğretmenlik yapacak ziraatçilere 
ihtiyacımız vardır ki, bunlar küçük kadrolardır. 
Bu küçük kadroları kaldırmak umumi politikamı
za aykırı, Turan Kut arkadaşımın sözlerini tek
rarlayarak sizleri rahatsız etmek istemem, ayniy
le o" fikirlere iştirak ediyorum. Fakat, dolambaçlı 
yollarla karşımıza gelen Tarım Bakanlığı bu ta
sarıdan sonra tekrar karşımıza gelecek, bu sefer 
de küçük kadrolar için yeni bir kadro istiyecek-
tir. 

Bu itibarla muhterem arkadaşlarım,. samimi
yetine inanmadığım bu tasarının aleyhine rey ve
receğim ve Umumi Heyetin de aleyhinde rey 
kullanmanızı hassaten rica ederim. Hürmet ve 
muhabbetle... 

BAŞKAN — Sayın Ali Dizman, 
ALÎ DÎZMAN (Tokat) — Muhterem arka

daşlarım, 
Kanun, ihtiyaçtan fazla olarak, vaktiyle alın

mış küçük kadrolardan bir miktar tenzil ile bu
nun mukabili tutarınca yüksek mühendislere bir 
kısım kadrolar vermektedir. Burada ilk takıldı
ğım nokta: Taşra kadrolarında halen kullanılmı-
yan, ihtiyaçtan fazıla olarak talebedilmemiş dahi 
olsa, bunlara mukabil yeni kadro verirken, bir 
kısmını merkez teşkilâtına almaktaki maksat ne
dir? Bunu öğrenmek isterim. Taşradan merkeze 
kadro celbetmek Ziraat Bakanlığı için hiç de 
müspet sonuç verecek bir hareket olarak görülme
mektedir. 

İkinci endişe ettiğim nokta; tenzil edilen kad
roların tamamı Orta Ziraat Mektebi mezunlarına 
ait kadrolardır, öyle umanın ki, bu personel için
de de, bugün değilse yarın, kadrosuzluk yüzün
den terfiden gecikmek ihtimali olanlar çoktur. 
Mademki bu mensubun kadrolarından tenzilât 
yapılmaktadır, her halde yüksek dereceli kadro
lar da yine bu şartlara ait kadroların artırılma
sına ve kullanılmak gerekirdi, kanaatindeyim. 

Yalnız, bu arada Sayın Giritli ioğlu'nun Tarım 
Bakanlığı olmasa, tarım mahsulümüzde acaba bir 
azalma olur mu, yolundaki Bakanlık faaliyetleri
nin müsmir olmadığını izah etmek istiyen mevzu
una kısaca dokunmak isterim. 

Hakikaten Tarım Bakanlığı, gerek orman, ge
rek ziraat ve gerekse veterinrlik bakımından, Tür
kiye'de istennilen neticeye bir türlü ulaşılama
maktadır. Bir ormancının dediği gibi, «bilâ hâ-
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sıla, bilâ fasıla çalışmaktayız» derler. Yani1» çalış
maları hâsılasız olmaktadır. Fakat bunları, cef
felkalem «Vekâlet olmasa ne olur» şeklinde gö> 
termeye imkân yoktur. Eğer Bakanlık bugüne 
kadar inkişaf edememiş ve Türkiye'de üzerine 
düşen pek büyük görevleri başaramamışsa, şimdi 
korkarak huzurunuza getirdiği şu teşkilât ka
nununu daha genişlerini daha evvelâ getirme
miş olmasındandır. 

Bundan evvel birçok bakanlıkların teşkilat 
kanunlarında artışlar yapan kanunlar Yüce Mec
listen geçti. Adalet Bakanlığının geçti, İstatistik 
Enstitüsünün geçti, daha birçokları geçti. Ve 
Türkiye'de istihsale doğrudan doğruya mües
sir olan bu bakanlığın teşkilât kanununda kad
ro artıran bir kanun tasarısı ise Meclise hiç 
gelmedi. Bugün bu vekâlet bu mevzuda o ka
dar çekingen ve korkak davranmaktadır fci, 
kullanılamıyan kadrolardan kırpıntı yapmış 
bir tek kuruşluk muvazeneyi aksatacak neti
ceye ulaşmadan da tasarıyı getirmiş. «İşte bu 
kadar kısıntı yaptım kadrolarlan, mukabilinde 
şu kadroları istiyorum, bütçeye 40 para 'külfet 
tahmil etmek istemem.» diyor. Bakanlığın 
evvel emirde kendisini bu çekingenlikten kur
tarması lâzımdır. Başka bakanlıklar kadro 
artırma yoluna gitmeseler çok isabetli harekette 
bulunurlar^ amma Ziraat Bakanlığı gibi istih
sale ve bilhassa % 80 i ziraatçilikle geçinen bir 
memlekette köylüyü ilgilendiren, onun mahsu
lünün artmasını ilgilendiren bir vekâlet kadro
larını çok daha geniş tutması ve bunu cesaretle 
Yüce Meclisin huzuruna getirmesinde hiçbir 
mahzur yoktur. 

Ancak, ben bu kanunun gerekçesine muh 
halif kaldım. Diyor ki, «daha evvel şu kadar 
kadro lüzumsuz yere alınmış» bir yerinde de, 
«ben, bu kadrodan şu kadar tenzilât yapıyorum, 
mukabili şu kadar lira tutar, bunun mukabili 
şu kadar kadro istiyorum, onun da mukabili 
şu kadar lira tutar, şu-halde bütçeye yeni bir 
külfet yüklemiyorum. Bu itibarla, diyor, çabuk 
kanun Meclisten geçsin. Biraz evvel temas etti
ğim çekingenliği burada da görüyorum. Ve üs
telik, mademki bu kadrolar daha evvel kulla
nılmıyordu, fuzuli alınmıştı, şu halde bütçede 
mukabilinde para çıktı. Siz, yeni kadroları kul-
lanmıyacağmıza, buna mukabil para çıkacağı
na göre, bu teşkilât pek de hakikate tevafuk 
etmiyecektir. Bu esbabı mucibe ile Meelise gel-
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meşine lüzum yoktur. Her şeyden evvel, Tarım 
Bakanlığının işin önemi ile ve samimiyetle Mec
lise tasarıyı getirmesi kifayet eder kanaatinde
yiz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Rahmi inceler, 
RAHMİ İNCELER (Çankırı) — Muhte

rem Reis, muhterem arkadaşlar, yine Hükümet 
bütçeyi yapar -yapmaz, 'karşımıza 'kanunlarla 
gelmeye başladı. Hem de öyle kanunlar ki, mü
temadiyen kaymlanları kayırmak... 

Arkadaşlar, hele ziraat meselesinde bu mem
leketin ıbugün ziraati denilen şey ele alınma
mıştır, yok' Bir arkadaş, «Ziraat Vekâleti var 
mı, yok mu?» diye sordular. Hakikaten yoktur. 
%80 ini toprağa bağlamış olan bu memleketin 
bu kadar hafiften kanunlarla şunlarla bunlar
la alâkası var mıdır arkadaşlar? 

Biz böyle bir milletiz ki, milyonlarca insan 
tek ağacını aşılamaktan mahrumdur, bilgisizdir. 
Ziraat Vekâleti böyle yüksekleri yükselteceği
ne, küçüklere, az parayla çalışacaklara bu işleri 
öğretse de ziraate böyle hizmet etse dalha iyi 
olmaz mı? 

Arkadaşlar, hiç ziraat mühendislerinin köye 
gidip 'de köylüye ışık tuttuğunu gördünüz mü? 
Görmedik. Onun için istirham ediyorum Mec
listen, bilhassa Ziraat Vekâleti küçük eleman
lar yetiştirsin, köy köy gezsin, ziraaıtçiye ışık 
tutsun ve bu mühendisler de onları kontrol et
sinler, kâfi! 

Bu cihetle bu kanuna ben rey vermiyeceğim, 
sizin de rey vermemenizi istirham ediyorum. 
TTiirmetleriml'e. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Savacı. 
Arkadaşların hepsd konuşsun, komisyon 

hepsini birden cevaplandırsın. 
SABAHATTİN SAVACI (Giimüşane) — 

Muhteremi arkadaşlarım, Tarım Bakanlığımız 
tarafından sevk edilen tasan, Vekâlete' ait 
mevcut kadrolar üzerine, plân ve bütçe anlayışı
na uygun yeni bir düzen tesisi maksadına ma
tuftur. Binaenaleyh arkadaşlarımın ifade etti
ği gibi plân ve bütçe anlayışı hilâfında değil 
;bu anlayış istikametinde bir tasan olarak kar
şımıza gelmiştir. Bu teklif, bu unsurlardan 
mahrum karşımıza gelmiş olsaydı; şayet arka
daşlarımızın temenni ettikleri gibi, Ziraat Ve
kâletinin tahsisatı azdır, gerçekten de Ziraat 
Vekâletine ne kadar tahsisat versek bu büyüik 
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sektörün ihtiyaçlarını karşılamamıza imkân yok
tur. Ancak sizi temsil eden Plân Komisyonun
da, bu unsurları hâvi olmıyan bir teklifin, bir 
tasarının şu sualle karşılaşacağı mukadderdir. 
Bu kadro talebinin tahsisatını nereden, bütçe
nin neresinden karşılıyaoa'ksınız ? Vekâlete so
rulacak sual bu olmalıdır. Bu mukadder suali 
Vekâlet peşinen karşılamak için ve esasen Ve
kâlet bünyesinde mevcut ölü kadrolan hamur 
yapmak suretiyle, plânlama istikametinde ye
niden teşkilâtlanmayı karşılamak maksadiyle, 
bu rasanyı huzurunuza getirmiş bulunmaktadır. 
Binaenaleyh mulhtterem arkadaşlarım, tasan 
esas itibariyle plânlamaya ve plâna uygun, Zi
raat Bakanlığı bünyesinde yeniden yapılmakta 
olan teşkilâtlanmaya ve reorgariizasyona uy
gundur. 

Yin-e bu hususta plânın derpdş etmiş olduğu 
iyi vasıflı mühendisler istihdamı keyfiyeti de 
bu tasanya cevap vermektedir, 

Muhterem 'arkadaşlarım, bendeniz, çok muh
terem, benden evvel konuşan arkadaşımın, Yük-
vsek ziraat mühendisi, ziraat mühendisi ve zira
at teknisyeni arkadaşlarımızın köye 'gitmeme 
hususundaki kanaatlerine, müsaadenizle iştirak 
etmiyeceğim. Bendeniz şu kanaatteyim ki, Tür
kiye'de içtimai devlet, vatandaşın ayağına git
meye hamdolsun başlamıştır. Binaenaleyh, bun
lar arasında da vatandaşın, bilhassa köylünün 
ihtiyacına cevap vermek bakımından, köylünün 
ayağına gitme hususunda dikkati çeken unsur
lar, ziraat mühendisleridir. Türk ziraatinin de 
istikbali bu arkadaşlarımızın gayretine ve bu 
arkadaşlanmızın köylü ile teşriki mesaisine bağ
lıdır. Türk plânının da muvaffakiyet şansı işte 
bu noktadadır muhterem arkadaşlanm. Bina
enaleyh, bendenizin kanaati odur M, teklif ibir 
rasyonaJlizasyondur. Teklif, bu dediğim bütçe 
ve plân unsurlarına uygundur. 

Teklifin lehinde olduğumu arz ederim ve 
reylerinizin de bu istikamette olmasını temenni 
ederim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Yüceler. 
MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Savın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, 
Benden evvel konuşan ve kanun tasarısının 

aleyhinde bulunan arkadaşlarımın ifadelerine ve 
bilhassa Tarım Bakanlığının çalışmasiyle ilgili 
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olan bir kanun tasarısına aleyhte oy kullanacak
larını beyan etmelerine cidden üzüldüm. 

Muhterem arkadaşlar, üzüntümün ikinci bir 
hususu daha var, o da şu : Dikkatimi çekti, ka
nun tasarısı Hükümetten gelmiş olmasına rağ
men, maalesef koalisyon kanadına mensup ar
kadaşlarımız, Hükümet tasarısının aleyhinde bu
lunduklarını ifade ettiler. Buna yine muhalefet 
kanadını temsil eden arkadaşlarımız, buna rağ
men bunun lehinde oy kullanacaklarını ifade 
ettiler, bu da üzüntümün ikinci cephesi. («Şah
si» sesleri) Şahsi ise, mesele yok. 

Muhterem arkadaşlarım; bu arkadaşlarım 
bir hususu unuttular, o da şu : Zannettiler ki, 
bto kalıun tasarısı Tarım Bakanlığının tümü ile 
alâkalı, böyle değil, arkadaşlarım. 

Bu kanun tasarısı Tarım Bakanlığının on 
umum müdürlüğünden yalnız Ziraat İşlerf 
Umum Müdürlüğü ile alâkalıdır. Tarım Bakan- j 
lığında on tane umum müdürlük var, bu umum 
müdürlüklerin çalışmaları, vazifeleri ve hattâ 
çalıştırdıkları elemanların maddi imkânları mü
dürlerinden tamamen birine bağlıdır. Ziraat İş
leri Umum Müdürlüğü, ana umum müdürlük ol
masına rağmen, malesef sonradan kurulmuş 
umum müdürlükler arasında en geride kalmış 
ve bilhassa geride kalış sebepleri de sırf bünye
sinde çalıştırdığı elemanları tatmin edememesin
den ileri gelmektedir. 

Bu bakımdan, Tarım Bakanlığı bünyesinde 
bulunan Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü eleman
larının da, gerek terfi imkânlarının sağlanması 
ve gerekse biraz evvel ek görev mevzuunu ten-
kid eden arkadaşlarıma cevap olsun diye konu
şacağım, bunlara biraz maddi imkân sağlamak 
suretiyle, diğer Devlet dairelerinde çalışan zi
raat yüksek mühendisleriyle hem ayar olmaları, 
o meslektaşlarının ayarına çıkmaları için, cüzi 
de olsa ek görev verilen arkadaşlar mevcuttur. 
Bütün bunları göz önüne alarak Ziraat İşleri 
Umum Müdürlüğü; bünyesinde çalışan teknik 
elemanlara terfi imkânlarını sağlanması ve do-
layısiyle belki de mühim noktalarda .çalışan 
arkadaşlarımıza ek görev vermek suretiyle bun
ları tatmin etme cihetini düşünüyor. Teşkilâtın
da bulunan ve halen işlememekte olan küçük 
kadroları, daha yüksek kadrolarla değiştirmek 
suretiyle bu kanun tasarısını hazırlamış ve hu
zurunuza getirmiş bulunmaktadır. 
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Burada Maliyeye bir külfet olmadığı gibi, bi

raz evvel yine, köylüye, köye ziraat yüksek mü
hendisleri gitmiyor diyen arkadaşlara da bu 
kadro imkânları verilmek suretiyle bütün ziraat 
yüksek mühendislerinin kazalara ve dolayısiyle 
köylere gitmeleri imkân dâhiline girecektir. 

Muhterem arkadaşlarım hatırlarsanız, geqen 
seneden beri bu mevzuda devamlı olarak gerek 
Bütçe Komisyonunda ve gerekse Mecliste bâzı 
mücadeleler olmaktadır. O da şudur : Ziraat 
İşleri Umum Müdürlüğünde çalışan ziraat yük
sek mühendisleri bu kadro imkânsızlıkları yü
zünden başka umum müdürlüklere, başka ikti
sadi devlet teşekküllerine kaymaktadır. Çünkü 
ancak diğer umum müdürlükler ve iktisadi dev
let teşekküllerinde bu yüksek mühendislere 
yüksek kadrolar ve yevmiye vermekte ve ziraat 
İşleri Umum Müdürlüğü bünyesi bu yüzden sar
sılmakta ve boşalmaktadır. Hepiniz takdir eder
siniz ki, aynı sene mezun olmuş iki ziraat yük
sek mühendisten birisi 25 lira, diğeri 40 lira gibi 
bir yevmiye almakta ve dolayısiyle arada bir 
eşitsizlik meydana gelmektedir. Onun için haklı 
olarak, geçim sıkıntısını da düşünerek arkadaş
larımız diğer iş kollarına kaymaktadırlar. İşte 
tarım dâvasında büyük hizmet ve kalkınma ham
lesi beklediğimiz, bu umum müdürlükteki arka
daşlara gereken kadroları vermekten çekinmek, 
kusura bakmayın ama ya insafsızlık veya bu 
teşkilâtın iç yüzünü bilmemezlik olur. 

(Muhterem arkadaşlarım, benîm yapmış ol
duğum tetkik doğru ise, Ziraat İşleri Umum 
Müdürlüğünde 609 ziraat yüksek mühendisi 
vardır. Bunların içinde yüz kadarı ek görev 
almaktadırlar. Türkiyemizin 67 vilâyetini na
zarı •itibara alırsak, 67 vilâyette 67 tane yük
sek ziraat mühendisi yani teknik ziraat müdürü 
çalışmaktadır. Bu arkadaşlarımıza ek görev 
verilmiyecek olursa, bunların, haklı olarak iş 
kollarına kaymaları her an için mümkündür ve 
dolaysiyle memleket sathında vazife görmek im
kân dâhiline giremez. 

Tarım Bakanlığı bünyesi içinde bulunan Zi
raat İşleri Umum Müdürlüğü, her sene ihtiyacı 
kadar Orta Ziraat .Okulu mezununu bünyesine 
almaktadır, bu arkadaşlarımızın adedi her 
sene 50 civarında hesaplanmıştır ve halihazırda 
780 aded ziraat teknisyeni kadrosu mevcuttur. 
Ayrıca bu kadrodan tenkis edildikten ve yerine 
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yüksek kadrolar verildikten s>onra gene boş ola
rak elde 775 aded kadro mevcuttur. 

Bu bakımdan, muhterem arkadaşlarım, dü
şük ve işlemez halde bulunan kadroların, tek
rar ediyorum, yalnız Ziraat îşleri Umum Mü
dürlüğünde bulunan ve halihazırda 775 aded 
daha bu ayarda kadrosu bulunan bir umum 
müdürlüğe ihtiyacından fazla olan 'kadroları 
verip ve bünyesinde çalıştırdığı teknik eleman
lara, biraz evvel bahsettiğim gibi, hem terfi 
imkânı vermek ve hem de bâzı mühim bölgeler
de vazife gören mütehassıs elemanlara ek görev 
vermesi tabiîdir ve zirai faaliyetlerin daha 
normal yürümesi bakımından buna ihtiyaç da 
vardır. 

Arzumuz, bu kanunun lehinde oy kullanma-
oıızdır ve tekrar ediyorum, ziraat yüksek mü
hendisi arkadaşların, kazalara ve köylere ka
dar inmesi lâzımdır. (Bilhassa bir kazada bir i 
teknisyenin çalışması meseleyi halletmez. Tek- | 
•nisyen arkadaşlarımıza elbette İhtiyaç vardur. 
Fakat bununla beraber her kazada hiç olmazsa 
bir ziraat yüksek mühendisinin bulunmasını ve 
bilhassa kazalara ve köylere sık sık gitmesini 
temin bakımından, maddi yönden ve kadro yö
nünden tatmin edilmeleri lâzımdır. Bu bakım
dan teklifin lehinde oy kullanmanızı hassaten 
istirham ederim. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Türkiye Bilimsel ve Teknik 
Araştırma Kurumu kanunu tasarısı hakkında oy 
kullanmamış arkadaşımız var mı?... 

Oylama işi bitmiştir. 
Sayın Zeytinoğlu. 

AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Muhte
rem arkadaşlarım; 

(Bu memleketin kalkınması için bütün ümidi
mizi bağladığımız ve bu memleketin millî geli
rinin yarısını teşkil eden ziraat işleri için Zi
raat Vekâleti önümüze bir tasarı getiriyor. Zi
raat Vekâleti, gayet tabiî, kendi bünyesinde 
uzun tetkik ve tahkiklerden ve ihtisas sahipleri
nin etütlerinden sonra bu tasarıyı bize getiriyor. 
Yine bu tasarı ihtisas komisyonunda uzun-
boylu tetkikten geçiriliyor, mütalâalar almıyor, 
Bütçe ve Plân komisyonlarından geçiyor, sonra 
bize geliyor. Bizim de burada üzerinde önemle 
durmamız gayet tabiîdir. 
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Ama arkadaşlarım, bir vekâlet vazife gör

müyorsa, veyahut da vazifesini ihmal ediyorsa 
bu böyledir diye onun getireceği bir tasarıyı 
reddetmek bence doğru olmaz, kanaatindeyim. 
Bu tasarıyı ayrı mütalâa etmemiz lâzım. Va
zife görmiyen bir vekâleti vazifeye davet etmek, 
tenkidetmek yine bizim vazifemizin icabıdır. 
Binaenaleyh bu vekâlet boş kadrolardan bir 
kısmını uzunboylu tetkikten sonra, çalışabilecek 
hale getirmek için ve ihtiyacı olduğu için ve 
bütçeye de her hangi bir külfeti olmadığı için 
bu şekilde bir tasarı ile karşımıza geliyor. Bi
naenaleyh buradaki iptal edilen kadrolar çalı
şan kadrolar değildir. Bugün için çalışanlar 
değildir, fakat boş olan kadroların bir kısmı
dır. Buna mukabil, bunları tasarruf etmek sure
tiyle ihtiyacı olan kadroları bize sunuyor. 

Binaenaleyh arkadaşlarım, ben bu tasarıda-
reddedilecek her hangi bir husus göremiyorum. 
Bütün ümidimizi bağladığımız Ziraat Vekâleti
nin bilâkis arzularını yerine getirelim ki, bu 
Vekâlette ileride her hangi bir çalışmamazlığı-
nı görürsek bunu tenkid etmek o zaman hakkı
mız olabilir. Ama bugün bu kadroları vermez
sek, «Ne yapayım, ben sizden kadro istedim, 
vermediniz, hata sizindir» diyebilir. 

Ek görev meselesine gelince: Yalnız Ziraat 
Vekâletinde yok ek görev, bütün bakanlıklarda 
vardır. Bütün Bakanlıklar olduğu gibi, bir kı
sım ek görevleri, bakanlık bünyesinde kendi sa
lâhiyetine istinaden ek kullanıyorsa hakkıdır 
ve bunu da çok görmememiz lâzımdır. 

Binaenaleyh arkadaşlarım; benim arz etmek 
istediğim şu: Bütün ümidimizle bağlandığımız, 
memleketimizin kalkınmasını kendisinden bek
lediğimiz bir mevzu olan tarımla ilgili Tarım 
Vekâletinin getirdiği bu tasarının kabul edilme
si ve işte bu kabulden sonra bu ziraatçileri, tar
laya çıkacaksa tarlaya sevk etmek, çalışmıyorsa 
çalışmaya sevk etmek yine bizim vazifemiz olur. • 
Onun için bu tasalının memleketimiz için çok 
faydalı olduğu kanaatindeyim. Kabulünü arz ve 
teklif ederim. 

BAŞKAN — Sayın Eefet Aksoy. 
REFET AKSOY (Ordu) — Muhterem ar

kadaşlar; Tarım Bakanlığının Ziraat Umum 
Müdürlüğü ikadrosunda bulunan bâzı kıymetli 
memurlarının terfi ettirilmemesi esbabını orta
dan kaldırmak için hazırlayıp huzurunuza 
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sunduğu kanun tasarısı üzerinde durulacak (bir ı 
ikanun tasarısıdır. 

Mesele şu arkadaşlar: Okumuş, Devlet hiz
metine girmiş, ömür yıpratmış seneler kat'etmiş, 
fakat beklediği tekkeden çorba içmek imkânına 
(kavuşamayıp zaruret içerisinde kalan bir. memu
run taşıdığı derin ıstırabın ehemmiyetini dü
şünmek lâzımdır. 

Şayanı teşekkür ki, vekâlet bunu düşünmüş 
ve bu durumda olan memurları, Ziraat Umum 
Müdürlüğünün memurlarının terfiini temin 
edebilmek için, terfi ettirmek üzere bir ikanun 
getirmiş: Buna diyeceğimiz yok. 

Lâkin bu kanunun ihtiyaç gösterdiği mad
deleri nereden alıyor biliyor musunuz, yine Ba
kanlığın bünyesinde çok önemli olan 'bir kısmı 
budamak suretiyle. O da, Türk çiftçisinin istih
salinde ona rehber olacak, ona yol gösterecek 
ülkü verecek olan ziraat öğretmenlerinin yahut 
küçük ziraat memurlarının kadrolarını tenzil 
etmek suretiyle. Biz koca Türkiyemizde bugün 
çiftçisinin ana mesleğini lâyikiyle bilip, topra
ğı işliyemediğinden dolayı mahsul elde edemi
yoruz diye feryat eder, Amerika' kapılarına avuç 
açarken, Ziraat Vekâletinin «ben istihsali artı
racağım» politikasının arkasında konuştuğunu 
söylemesi bir tezat oluyor. Bu olmaz bu! 

Dikkat buyurun arkadaşlar, hepiniz bir vi
lâyetin mümessilisiniz. iSizin vilâyetinizde de 
benim vilâyetimde de, birçok kazalarımızın 
ziraat öğretmeni, ziraat elemanı yoktur. Geliyo
ruz vekâlet kapısına, rica ediyoruz,. Aman ve
kil bey diyoruz. Hattâ ve hattâ, mazur görsün
ler, komplimanımızı o derece ileri _ götürüyoruz 
ki, dalkavukluk yapıyoruz, vekile, bir öğretmen 
koparalım diyerekten. Yok efendim elimde di
yor. Ama kadrosu boş duruyor, bugün lüzum 
gördüğü bir yere yama dçin kullanıyor. 

Ziraat memuru neden yok? Niçin sen, vak
tiyle bu memlekette tatbik edilmiş, - Muhlis Be
yin Ziraat Vekilliği zamanında, soyadını hatır-
layamadım - 925 - 926 yıllarında ziraat mektep
leri vardı. Memlekette büyük rağbet görmüştü. 
Birçok orta mektep mezunları buraya girerek 
güzel tahsil görüyordu. Hattâ bir temeddünü 
nefsi olmasın, mazur görün, benim de o mektep
lerde hocalık yaptığım. Bu mekteplerin yetiştir
diği birçok talebeler var. Hattâ bu talebelerden 
bu çatının altına gelenler, mebus olmuş olanlar 
bile vardır, faydalı bir şeyde pek çok çiftçiler | 
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evlatlarını gönderiyorlardı, mezun olduktan. 
sonra kendi yanma alıyordu. Bir çokları hayat* 
larını geçirmeye medar olmak üzere -ziraat! 
esaslı meslek yapıyorlardı. Millet bundan istif • 
fade ediyor. Neden .bunu ihya etmiyorsunuz? 
(Bu imkânlar elinizde varken kısıyorsunuz, bu» 
duyorsunuz, tutuyorsunuz, bu yola gidiyorsu
nuz? Bu bir hatadır. Mamafih, terfi ve terfihe 
muhtaç olanların ikdarı babında bunun hatıra
sı için, bu tadilin kabulüne ben taraftarım. . 
Ama arz ettiğim, ziraat muallimleri »ihtiyacını 
biran evvel bu memlekette gidermek ve istihsa
li artırma esbabını, modern bir çiftçiliği bu 
memlekette meydana getirme hususunda Zi
raat Vekâletinin uyanık bulunması lâzımdır. 
Ama, bu mâruzâtımız, bu «samimî izahlarımız 
Ziraat Vekilinin bir kulağında girer, bir ku
lağından çıkarsa Allah kendisine yardım etsin, 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Bize mi sıra 
geliyor? 

BAŞKAN — Evet, bildiniz Sayın Şener. Siz
de sıra. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Muhterem 
arkadaşlarım, Bütçe Komisyonu adına değil, şah
sım adına konuşuyorum. 

Görüşülmekte olan bu kanun metninde arzu 
edilen kadrolar hakkında- muhtelif arkadaşlarını
zın serd etmiş oldukları fikirleri dinledim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu plânlı devrede 
Ziraat Vekâletine tahmil edilen vazifeler, hepi
nizce malûmdur. Bu vazifelerin yapılabilmesi 
için, Ziraat Vekâletinin uhdesinde mevcudolan 
teknik elemanların imkânlarını da evvelâ sağla
mak lâzımdır. Bunlar, bâzı arkadaşlarımızın ifa
de ettikleri gibi, küçük teknisyenlere, yani Orta 
Ziraat okullarından mezun olan elemanların 
kadroları ortadan kaldırılıyor ve Ziraat Vekâle
ti bindiği dalı kesiyor mânasında değildir, arka
daşlarım. Mevcudolan halihazırdaki teknisyenle
re tamamen kadroları verilmiştir ve diğer bir 
arkadaşımızın ifade ettiği gibi, 775 tane münhal 
kadro halen mevcuttur.. 

Bunlara niçin eleman verilmiyor diye Sayın 
Ref et Beyefendinin buyurduğu noktaya gelince; 
kazalarımıza ziraat memuru, ziraat elemanı tâ
yin edilmiyor diye bir şey yok. Orta Ziraat Oku
lu mezunu arkadaşlar, yetişememekte olduğu ijçin 
verilmiyor. Haddizatında bu noksanlık.kadrosüz-
luktası mütevellit değildir. Bugün 775 eleman ol-
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sa bunlara kadro verebilecek imkânlar Ziraat 
Vekâletinde mevcuttur. 

Muhterem arkadaşlarım, bâzı arkadaşlarımı
zın ifade etmek istedikleri husus şudur; kusura 
bakmayın, bendenizi bir muhafazakâr meslektaş 
gayreti içinde görmeyin. Ama bugün arkadaşla
ra ifade edeyim ki, bugün bir hale gitsinler, ora
da görecekleri bütün zirai mahsuller o ziraatçi-
lerin muvaffakiyetidir. Bugün, hev hangi bir 
meyva bahçesine veya tarlaya gitsinler, ziraat 
mühendislerinin, ziraat teknisyenlerinin, ve Zi
raat Vekâletinin bu husustaki araştırmalarının 
neticesini bulacaklardır. 

Kolay mıdır? Bir senelik narenciye hakkında 
ben size bir misal vereyim: Bugün bu şube se
nenin on ayını doldurmuş yani on ay narenciye 
bulunduracak bir hale gelmiştir. Çalışmalar o ka
dar ilerlemiştir ki, 12 ayı doldurabilecek, yani 
her mevsimde narenciye bulundurabilecek çalış
malar istikametine girilmiştir, arkadaşlar.. 

Sonra Ziraat Vekâletinin çalışmaları bilindiği 
"gibi böyle elektriği yaktığınız, fişi taktığınız gibi, 
hemen emrettiğiniz anda olmaz, senelere matuf
tur. Çünkü yapmış olduğunuz çalışmalar, ilmî 
araştırmalar, takdir edersiniz ki, günün birinde 
bir. tabiî âfet neticesinde yok olabilir. Lâboratu-
varda senelerce çalışırsınız, fakat netice itibariy
le muvaffak olmıyabilirsiniz. Ama bu bir muvaf-
fa-kıyetsizlik değildir. Bütün ilmî araştırmaların 
hususiyetleri bunlardır. 

Bugün bir çay mevzuu mevzuubahistir, bir 
fındık mevzuu mevzuubahistir, narenciye mevzun 
böyledir, fıstık mevzuu böyledir, zeytincilik böy
le, 'bağcılık böyledir. Ziraat »anotları keza böy
ledir. 

Tohumluk, bugün bu Meclisin Heyeti Umu-
miyesi karşısında bir mevzu olarak gelecektir, 
Selifikasyon Kanunu... Eğer o kanunu da kabul 
etmemiş olursanız ve bu düşünce devam ederse, 
ışunu ifa*de edeyim ki, bugün, sizlerin ve Ibizlerin 
istiyecek olduğu kaliteli ve bu ıçifteinin i'stiyecek 
olduğu standart tohumun elde edilmesi müm- ' 
kün değildir. 

Muhterem arkadaşlar, bugün Ziraat Vekâle
tinin çalışmaları küçümsenecek durumda değil
dir. Zen zannederim ki, yine kanaatinde bir de-
ğişikllik yoktur, Ziraat Vekâleti bu Meclisten is
tediğini alabilmelidir. Alamadığı takdirde bir 
gün Vekilin yine karşısına biz gideceğiz, fakat 
alamıyacağız. Lütfedin de bakın. Ziraat Vekâ-
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letinde bilfiil çalışan 609 ziraat mühendisi vardır. 
Halbuki, iki bine yakın ziraat mühendisi mevcut
tur memleketimizde. Bunlardan hiçbir tanesi Zi
raat Vekâletinde vazife almamaktadır. Bu kad
rosuzluğu yüzündendir. 303 ziraat mühendisi 
kadrosu vardır bugün. 

Yüceler arkadaşımın ifade ettiği gibi, bunla
ra elbette ek görev verilecektir. Bunlara ek gö
rev vermiyorsa ben Sayın Bajsanı vazifesini yap
mış saymam. 

ilk defa mezun olan bir arkadaşı 450 lira ile 
tâyin ediyorsunuz. Muhterem arkadaşlarım... 400 
lira değil, 397 lira eline geçiyor. Çocuk zamları, 
bütün her şey dâhildir. Takdir edersiniz ki; bu 
kadar tahsil gören bir ziraat mühendisi arkadaşı
mız 450 lira ile gelip çalışmaz. Diğer taraftan 
derhal 1 500 lira veriyorlar. 100 lira, 60 - 70 li
ra yevmiye veriyorlar. Elbette bu arkadaşlar 
Ziraat Vekâletinin bu kısır kadrosunda çalış
maz, çalıştıramazsınız. 

Köye gitmiyor diyor arkadaşlarımız. Arka
daşlarım, bendeniz bu kadar sene çalışmışım -
dır, bizim hayatımızın çoğu köyde geçer. Biz 
dikmiş olduğumuz, aşılamış olduğumuz, çapa-
1 amasını yapmış olduğumuz tarlanın başında 
olmadıktan sonra o köylüye biz relhber olama
yız. Düşünün arkadaşlar, köylüyü dahi top
rağa [bağlıyabilmek için yine evvelâ elemanları 
mızı bu mesleke bağlamak zarureti vardır bizim 
için. Aksi takdirde vermiş olduğumuz milyon
lar ve milyarları yerine masruf olmasını bu 
Meclis bekliyemez arkadaşlarım. 

Muhterem arkadaşlarım, 303 ziraat mühen
disi kadrosu vardır, 263 de vereceksiniz, 250 
tanede de yevmiyeli kadroya alınmıştır, bunun
la beraiber 616 kadro. Zaten 609 tane de zira
at mühendisi mevcuttur. Bu kadrolarla ancak 
•onları karşrîıya'bilirainiz. Biz hiçbir zaman, Sa
yın Refet Bey arkadaşımız müsterih olsunlar, 
bindiğimiz dalı kesmemekteyiz. Biz ağaç ola
rak, fidan olarak keseceğimiz dalı, airaatçi 
olarak, biliriz. 

Muhterem arkadaşlarım; burada gerek her 
hangi bir kanattan konuşan arkadaşlarımız bu 
hususta muhalefet eden arkadaşlarımıza da ben
denizin hürmetim vardır. YaJlnız onların belki 
yanlış düşünceleri' olabilir ve öyle zannediyorum. 
Beş tane okul kurulacakmış. Bu beş tane oku
lun kuruluşunda teknisyan arkadaşlar, yani 
ziraat muallimi veya ziraat teknisyeni mezun 
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olacak değildir. Bunlar teknik bahçıvanlık I 
okullarıdır. Köyde arazisi, çiftliği fazla olan, I 
ziraatle -meşgul olan köy çocukları gelip oku- I 
yacaklar ve bunlar doğrudan doğruya, kanu
nu mahsusu ile tekrar köylerine dönecekler- I 
dir. Bu memleket onlardan memur olarak,is- I 
tifade edecek değildir. Biz onları bir teknâs- I 
yen, bir pratisyen olarak ve bahçelerinde çalış- 1 
tırmak için yetiştireceğiz. Aksi takdirde maaş I 
olarak verilecek değildir. Keski böyle yetişmiş 
olsalardı, yani iyi bir şekilde yetişmiş olsa
lardı onlara verilecek maaş ve kadromuz mev
cuttu. Zaten bu kadar eleman gelirse elbette 
ki karşımıza Ziraat Vekâleti çıkıp tekrar siz
den kadro istiyecektir arkadaşlarım. Çünkü 
bu memleketin % 80 ine hitabeden bu arka
daşlarımız için Aûtf eder, bu kanunu kabul eder
siniz zannediyorum. Bütün konuşan arkadaşla-
nm izm da beyaz oy vermelerini hassaten rica 
ederim. Aksi takdirde - benim muhafakârlığı-
nva bağışlasınlar - üzülmem. Oy vermelerinde 
serbesttirler. Fakat bir ziraatçı kadar ziraatçı 
olarak tanıdığım arkadaşların buraya müspet 
oy vereceklerine inanıyorum. Hürmetlerimle. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ali Rıza Uzuner. 
ALI RIZA UZUNER (Trabzon) — Muhte

rem arkadaşlar kalkınmamızda tarımın öne
mi yüksek malûmunuzdur. Esasen kabul buyur
duğunuz, Beş Yıllık Kalkınma Plâniyle tarım 
sektörünün memleketimiz problemleri içindeki 
yeri ve ehemmiyeti belirmiş ve bütün arka
daşlarımız tarafından da kabul edilmiş bulun
maktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; kanunun aleyhin
de konuşan arkadaşlarım, tarım sektörümüzün 
içinde bulunduğu ve kanaatime göre asırların 
ihmali neticesi doğan problemlerinin tesiri altın- • 
da kalmışlardır. Gerekçeleri de münferit bâzı 
müşahedelerine istinadetmektedir ve bendenizin 
kanaatine göre, ifadeleri de tezat içerisindedir. 

Bir taraftan, tarım sektörünün Devlet kısmı- | 
nın içinde bulunduğu ıstıraplar belirtilmekte; 
diğer taraftan, bunun dertlerinin bir kısmı olan 
personel meselesi ortaya getirildiği zaman, bu 
personel kadrosunun takviyesi hususundaki müs
pet tekliflere de oy vermiyeceklerini ifade et- | 
mek suretiyle büyük bir tezat içine düşmüş bıir 
Ummaktadırlar. Tarım kalkınmamızın, gerek ] 
özel sektör ve gerekse' Devlet sektöründe başa- ] 
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rısı her şeyden evvel bu sektörlerde yeteri mik-ı 
tarda teknik eleman kadrosunun mevcudolma^ 
Sina bağlıdır. Ziraat İşleri Genel Müdürlüğümüz, 
bugün mevcut kadrosuyla, kendisine bütçe ile 
verdiğimiz ve beş yıllık plânla hedeflerini göst 
terdiğimiz kalkınmayı gerçekleştirmek durur 
munda değildir. Kadrosu çok kifayetsizdir. 

Arkadaşlarım Personel Kanunundan bahis 
buyurdular. Personel Kanununun çıkmasına de
ğin bu Ziraat işleri Genel Müdürlüğü emekliye-
cek durumda değildir. Sebebi malûm. Diğer ba
kanlıklar kendi elemanlarını tatmin edebilmek 
için çeşitli formüller bulmuşlardır. Bilhassa,yev
miye baremini uygulamak suretiyle meslekleri
ni zaruretin neticesi cazip hale sokmuşlardır. 
Ziraat İşleri Genel Müdürlüğünü ziyaret etmek 
lûtfunda, zahmetinde bulunacak arkadaşlar ya-
kînen müşahade edeceklerdir ki, son zamanlarda 
geniş mikyasta yüksek ziraat mühendisleri, tek
nisyen arkadaşlarımız bu genel müdürlüğü terk 
etmek suretiyle kendilerine daha geniş imkânlar 
aramak yolunu tutmuşlardır. Ben sözü fazla 
uzatmıyaca-ğım. Bu kanım çok mütevazi bir tek
lif halinde gelmiştir. Esasen Plân Komisyonu gi
bi çetin bir handikapı da aşarak bize kadar ulaş
mıştır. Muhterem arkadaşlarımın bilhassa müs
pet oy kullanmalarını arz eder, hepinizi hürmet
le selâmlarım. , 

BAŞKAN — Sayın Burhan Arat, 
BURHAN ARAT (Çanakkale) — Sayın ar

kadaşlarım; burada bâzı arkadaşlar, Tarım Ba
kanlığı teşkilâtından şikâyeti o kadar ileri gö
türdüler ki, «Acaba mevcudolmasa ürünlerimiz
de bir noksanlık olur - mu f» diyecek kadar ileri 
vardılar. Bendeniz, kendi payıma bundan büyük 
üzüntü duyduğum içindir ki, söz istemeyi bir va
zife saydım. 

Muhterem arkadaşlarım; bir şeyden şikâyet 
etmek başka, işlemiyor demek başka, niçin işle
mediğini tetkik etmek yine başkadır. Burada 5 
yıllık plân münakaşa konusu yapılırken, bâzı ar
kadaşlarımız daha ilk yıldan itibaren tarıma 
ayrılan yüzdenin miktarının artırılmasını iste
diler. Bunlara gerekçeli cevap olarak burada bu 
plânın tatbiki için gerekli personelin elde bulun
madığı cevabı verildi. 

Muhterem arkadaşlarım, plânı tatbik edecek . 
en mühim unsur insandır. Tarım Bakanlığımın 
teşkilât kadrolarmdaki kifayetsizlik yüzünden 
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ziraat mühendislerinin pek çoğu, biraz evvel ko
nuşan arkadaşlarımızın da belirttiği gibi, başka 
kadrolara kaymak lüzumunu hissetmektedirler. 
Bunda da haklıdırlar. Memleketimizde, devleti
mizde bir teşkilât ayarsızlığı olduğunu kabul et
meye mecburuz. 

Tarım Bakanlığı kendi kadroları içinde ileri 
derecede imkânsızlıklarla kıvranıp, bu yüzden 
personeli kaçırırken başka daireler o personeli 
büyük yevmiyeler ile alabilmektedirler. Ondan 
sonra da «Tarım Bakanlığı neden bizim gönlü-
müzce vazife ifa etmiyor h> diye buradan tarruz . 
ederiz. Sebepleri tesbit etmeden neticeler üze
rinde hüküm, verirsek, ekseriya yanlış neticele
re, yanlış hükümlere vâsıl oluruz. Ve bununla 
da kalmaz, bugün ifadesini borç sayarım ki, Ta
rım Bakanlığı teşkilâtında çalışan hakikaten fe
dakâr, hakikaten ülkücü ve akıncı kardeşleri
mizi de bu rencide eder arkadaşlar. Buna hak
kımız olmamak lâzımgelir. Ne oluyor bu kadro
da? 586 tane küçük kadro kaldırılıyor, yerine 
263 tane daha yüksek kadro konuyor. Acaba, bu 

: kaldırılan 586 küçük kadro dolu da onlar açık
ta mı kalıyor? Hayır... Bu 586 kadro kalktıktan 
sonra, geriye daha 775 teknisyen kadrosu boş 
olarak kalmaktadır. Teknisyen bulundukça bun
lara da tâyin edilecektir. Küçük kadrolardaki 
teknisyen adedi, bu kanunun bu şekilde çıkma-
siyle asla, müteessir olmıyacaktır. Ya ne olacak ? 
Tarım Bakanlığının teşkilâtı ile uygulanmasını , 
tevdi ettiğimiz plânın yürümesi için, bu sene 
okullar açılacak, araştırma müesseseleri kurula
cak, merkezde de birtakım bürolar ihdas edile
cek. Bunları ne ile çalıştıracağız? Bunları insan
la çalıştıracağız, personelle çalıştıracağız, işte bu 
kadrolar plânın gereği gibi yürüyebilmesi için 
lüzumlu personelin temini gayesini istihdaf et
mektedir ve kanun bu maksatla sevk edilmiş bu
lunmaktadır. 

Bendeniz, burada bir noktayı daha belirtmek 
mecburiyetindeyim. Biz bu sene arkadaşlarımız
la geziler yaparken Tarım Bakanlığı teşkilâtına 
mensup birçok arkadaşların ülkücü ve akıncı 
olarak köy köy nasıl dolaştıklarını gözlerimizle 
gördük. Büyük fedakârlıklar içinde, vasıtasız
lığa ve imkânsızlığa rağmen vazifelerini canla
rını dişlerine takarak yapmaya çalışıyorlardı. 

Ama muvaffakiyet imkânlar ölçüsü ile raıı-
kayyeclolduğuna göre mevcut imkânların dışın
da âzami gayretlerini de son haddine kadar ek-
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lemelerine rağmen hedeflere vâsıl olunamıyorsa 
bunun sebepleri üzerinde durup onların istedik
leri vasıta ve imkânları kendilerine vermek 
mecburiyetindeyiz ve bu kanun bunun için gel
miştir. 

Ben burada Tarım Bakanlığı Teşkilâtına yü
rekten teşekkür vecibemi ifa ederek vicdani hu
zura kavuşmak isterken, bu kanuna da burada 
muhalefet eden arkadaşlarımın beyaz oy verme
lerini rica ederim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Kocamemi, buyurun, 
ZEYYAT KOCOMEMÎ (Tokat) — Aziz 

Başkan, sevgili arkadaşlarım; Türkiye'de ziraat 
ve ziraatçi dendi mi, büyük bir talihsizliği 
onunla yanyana müşahede etmemek imkân
sız oluyor, ister alaylı, isterse mektepten ye
tişme olsun, ziraatçilerin kaderi bu galiba. 
Şimdiye kadar bu Meclisten kadro istiyen pek-
çok kanun geçirdik ve hiejbiri üzerinde bu kadar 
konuşma olmadı. Çok uzağa gitmeğe lüzum 
yok, hattâ bugün Sıhhat ve Adalet Bakanlıkla
rına ait kadro istiyen birtakım kanunlar geçti 
ve üzerinde bir tek kişi dahi konuşmadı. Ama 
Tarım Bakanlığına ait bu kadro kanunu gelin
ce, üzerinde aşağı - yukarı 15 kişi konuştu ve 
halen konuşulmaktadır. Acaba, Tarım Bakan
lığı burada çok acayip bir teklifte mi bulundu 
,da, bunun üzerinde Meclis uzun boylu münaka
şa yapıyor ve altında gizlenen şeyleri ortaya çı
kartmak için uğraşıyor ?-

Muhterem arkadaşlarım; tarım sektörü gibi 
en mühim ve her şeyi ondan beklediğimizi, kal
kınmamızın hemen hemen yarısını istiyen bu 
şeyde bu kadar hasis davranmıyahm, 

Benim söyliyeceklerim bundan ibarettir. Da
ha fazla uzatmadan bu kanunu çıkaralım. Mem
leket için de, Devlet için de hayırlı olur! Hür
metlerimle. 

(BAŞKAN — Tümü hakkında konuşmalar 
bitmiştir. Komisyon konuşmak istiyor mu? İs
temiyor.. 

Maddelere geçilmesini aylarınıza, sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İvedilik teklifi var, ivediliği oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

ıBirinci maddeyi okuyorum. 
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Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü
ne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvel ile tadil ve eklerinin Tarım Bakanlığı kıs

mında değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve ekleri
nin Tarım Bakanlığına ait kısmından ilişik tu
tarları gösterilen kadrolar kaldırılmış ve yerine 
ilişik (2) sayılı cetveldeki kadrolar konulmuş
tur. 

(BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen, 
yok.. Maddeyi cetvelleriyle birlikte oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen, 
yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen, 
yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü hakkında lehte ve aleyhste 
söz istiyen? Lehte Sayın Dermancı buyurun. 

YAHYA DERMANCI (îçel) —Muhterem 
arkadaşlarım, Tarım Bakanlığının ihtiyaç 
hissederek önümüze getirmiş olduğu kanun tek
lifini kabul etmiş bulunuyoruz. 

* 'BAŞKAN — Daha kahul edilmedi muhterem 
arkadaşım. 

YAHYA DERMANCI (Devamla) — Bu 
teklifle yüksek vasıflı, tarımdan anlıyan ve 
memleketin istihsal unsurunu artıracak, bilgili 
insanlara vazife vermek zamanı gelmiştir. Ta
rımda bugüne kadar bocalamaktayız, İçel Vİ-' 
lâyetii kadar bir sahaya ve tabiatın vermiş ol
duğu tabiî zenginliğe sahip bulunmıyan Lüb
nan ve İsrail Devleti, bugün, Türkiye çapın
da çeşitli ürünlerini Dünya piyasalarında ra
kipsiz olarak satmaktadır ve memleketlerine 
milyonlarca döviz akmaktadır. 

1948 yılında Meyva Ofisinden alınan bilgi
lere göre söylüyorum; Lübnan bizden elma alır
dı. Bugün, biz elmalarımızı kurtlandırıyoruz. 
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Bakımsızlık yüzünden istediğimiz Vıasifta «ima 
yetiştiremiyoruz. 1948 yılı ayarına henüz varamâ- -
dik ve memleketimizin hakikaten çok muhteşem 
olan bu mahsulü bugün bilgisizlik yüzünden-
perişan haldedir. «Tarım Bakanlığının kabaha
ti var,» diyoruz. Niçin bakmıyor? Tarım Bakan
lığı ne ile baksın? Elinde kifayetli eleman yok-1 
tur. Bugün içel'de binlerce dönüm arkadaşlar, 
yetişmiş olan narenciyenin sökülmekte olduğu
nu size acı bir şekilde burada bildiriyorum. 

BAŞKAN — Sayın Dermancı, konuşmanız 
reye müessir olacak şekildedir. Siz heyeti umu-
miyesi üzerinde konuşuyorsunuz. 

YAHYA DERMANCI (Devamla) — Çünkü, 
Tarım Bakanlığı mücadele yapacak eleman ve 
vasıtadan mahrum olduğu için, ağaçlarda hâsıl 
olan çeşitli parazitler bugün ağaçları kemirmek^ 
te ve kurutmaktadır. Bu şekilde devam ettiği 
takdirde, bu .mahsulleri yetiştiren ağaçlar sökü
lecek ve yerlerine başka mahsuller konacak* bu 
suretle de millî servet harabölup gidecektir. 
Şimdi, Tarım Bakanlığı, memleketin hakikaten 
İhtiyaçlarını yerinde görmüş olacaktır ki, böyle 
bir tasarıyı getirmekle kıymetli elemanlara va
zife verilmesi suretiyle, memleketin tabiî zen*-
ginli'klerini tam mânasiyle meydana çtkahla-
bilmek ve bu suretle büyük millî hâsılayı mey
dana getirmek içrh var kuvvetiyle çalışmakta
dır. Hazırlamış olduğu tasarı bu yola sarf edil
mektedir. Hakikaten arkadaşlar, şunu söyliye-
yim ki, münbit yerlerde insan toprağa baktığı 
zaman utanıyor. Sen, bu kıymetli toprakları Ve
rimli hale getireme, adamsızlık yüzünden peri
şan ol, ondan sonra böyle bir tasarı geldiği za
man, arkadaşlarım hassasiyet göstersin. > Hassa
siyet gösteren arkadaşlarım haklıdırlar. Çünkü, 
şimdiye kadar elimiz boştu. Bundan sonra da 
böyle olur, endişesiyle önem vermekte haklıdır
lar. Biliyorsunuz, ziraat mühendislerimiz ve zi
raat memurlarımız ağızlarında pipo gezerler 
memleketi dolaşırlar. Diğer taraftan millî ser
vet perişan.oluyor,» diye bu bakımdan arkadaş
larımız üzüntülerinde haklıdırlar. Demek oluyor 
ki, Tarım Bakanlığı hakkında yapılan tenkitli
lerde hakikatler açıklansın, bundan sonra Tarııjn 
Bakanlığı memleket gerçeklerine el koysun. Mil
lî servet, «aman ne olur benimle alâkadar olun, 
elimden tutun, ben sizi cennete gark edeceğim» 
diye bağırıp çağırıyor. Fakat elinden tutulmu-
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yor. Bütün bunlara son verecek olan böyle bir 
tasarıyı Tarım Bakanlığı getirdiği için tebrik 
eder, bu kanunun tümüne müspet oy vermenizi 
hepinizden saygı ile rjlca ederim. 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında leh
te ve aleyhte iki kişi konuşacağına göre, lehte 
bir kişi konuştu, aleyhte konuşmak istiyen var 
mı?.. Yok. Tasarının tümünü oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler.,. Etmiyenler... Tasarının 
tümü Meclisimizce kabul edilmiştir. 

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Ku
rumu kurulması hakkında kanun tasarısının oy
lanmasına 233 arkadaşımız iştirak etmiş. 226 
kabul, 5 ret, 2 çekinser oyla tasarı Meclisimiz
ce kabul edilmiştir. 

5. — Tohumluklann tescil, kontrol ve serti-
fikatyonu hakkında kanun tasarısı ve Tarım, 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/247) 
(8. Sâym : 119) (1) 

BAŞKAN — Efendim, gündemimizin 55 sı
ra sayısındaki tasanda öncelik teklifi vardır. 
öncelik teklifini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü hakkında konuşmak istiyeıı 
arkadaşımız var mı?» Yok. Hükümet ve komis
yon lütfen yerini alsın. 

Tümü hakkında konuşmak istiyen arkadaşı
mız?.. Yok. Maddelere ; geçilmesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edümiştir. 

Tasanda ivedilik teklifi vardır. İvedilik 
teklifini oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi okutuyorum. 

Tohumlukların tescil, kontrol ve sertefikasyonu 
hakkında Kanun 

Bölüm : I. 
Kanunun konusu ve amacı 

MADDE' 1. — Bu kanun ile, tarla ve bahçe 
mahsulleri, sebze ve yem bitkileri tohumlukla
rının çeşit safiyetini devam ettirmek, fiziksel 
vasıflarını muhafaza etmek ve dolayısiyle çift
çilere garantili ve niteliği daha yüksek tohum
luk sağlamaktır. 

(1) İ19 S. Sayısı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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BAŞKAN —- Madde hakkında söz istiyeıı t 

Yok. Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Memleket içinde yetiştirilen, 
satılan dağıtılan, ithal ve ihracedilen tohum
luklar Tarım Bakanlığı veya Tanm Bakanlı
ğınca görevlendirilecek teşekküller tarafından 
tescil, kontrol ve sertifiye edilir ve bunlara ge
rekli sertifikaları verilir. 

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

MADDE 3. — Tohumluk yetştiren, satan, 
dağıtan, ithal ve ihraceden bütün özel ve 
tüzel kişiler ve tüzel kişiliği haiz olmasa da^ 
hi, devlete katma ve özel bütçeli dairelere, be
lediyelere ve iktisadi Devlet Teşekküllerine ait 
işletme ve kurumlar bu kanun hükümleri dahi
linde Tarım Bakanlığının teftiş ve denetlenmesine 
tabidir. 

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

MADDE 4. — Memleket içinde yetiştirilen, 
dağıtılan, satılan, ithal ve ihracedilen tohum
luklardan hangilerinin bu kanuna tabi tutulaca
ğı Tanm Bakanlığınca her yıl tesbit ve Res
mî Gazetede ilân olunur. 

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

Bölüm : II. 
Tarifler ve esaslar 

Ö Z E T İ 
MADDE 5. — Bu kanunda yazılı deyimler

den; 
a) Tescil; Islah edilmiş çeşitlerle köy çe

şitlerinin morfolojik, biyolojik vo tarımsal nite
liklerinin tarla denemeleri ve lâboratuvar analiz
leriyle belirtilmesi, mevcutlardan farklı ve ye
ni çeşit olduğu tesbit edilerek bir kütüğe 
kaydedilmesi, 

b) Tohumluk kontrolü : Tohumluklann fi
ziksel ve biyolojik dıırumlannm tesbit edil
mesi, 

c) Sertifikasyon : Tohumluklarının gene
tik, fiziksel ve biyolojik dıırumlannm tesbit 
edilmesi, 
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d) Vejetetaf üreme : Cinsel olmıyan üreme, 

çelik, yumru, kök, soğan ve saire gibi bitki kı-
sınılariyle olan üreme, 

e) Jeneratif üreme : Cinsel olan üreme, 
döllenme neticesi meydana gelmiş embriyomu 
taşıyan tohumlu üreme, 

f) Morfolojik nitelikler : Bitkilerin ve to
humluğun dış görünüşüne ait nitelikleri, 

g) Biyolojik nitelikler : Tohumluğun çim
lenmesi ve çimlenmesini takibeden safhalariyle 
bitkilerin büyüme ve gelişmeleri, 

h) Çeşit safiyeti ; Tohumluğun sahibolduğu 
genotipten farkı olan çeşitlerin nisbeti, 

i) Fiziksel safiyet : Tohumluğun saf to
humluk ve yabancı madde olarak tesbit edilen 
nisbetleri, 

j) Saf tohumluk : Yabancı maddeleri ayrıl
mış aynı bitki cinsine ait jeneratif veya ve je-
tatif üreme kısımları, * 

k) Yabancı madde : Saf tohumluktan baş
ka içinde bulunan diğer mahsul ve zararlı bit
ki tohumları ile canlı ve cansız her türlü mad
deler, 

1) Tohum : Bitkilerin jeneratif kısmı olup 
döllenme sonucu meydana gelen embriyoyu taşı
yan üreme kısımları, 

m) Tohumluk : Bitkilerin üretilmesinde 
kullanılan ve jetatif ve jeneratif kısımları, 

n) Sertifikalı tohumluk : Tescil edilmiş çe
şitlerin tarla ve lâboratuvar muayeneleri yapıla
rak, yöne tmeliğindeki standarlanna uygunluğu 
belirtilen ambalajlanmış, etiketlenmiş ve lü
zumu halinde mühürlenmiş tohumluklar, 

o)- Kontrollü tohumluk : Tarla muayenesi 
yapılmaksızın yönetmeliğinde kayıtlı standart
larıma göre yalnız lâboratuvar muayesnehaneleriy-
le nitelikleri tâyin ve tesbit edilen tohumluklar, 

p) Islah edilmiş çeşit : Genetik, morfolojik, 
biyolojik ve tarımsal nitelikleri belirtilmiş ve 
tescil edilmiş çeşitler, 

r) Islah edilmiş tohumluk : «p» fıkrasında 
yazılı çeşitlerin tohumlukları, 

s) Köy çeşidi : Islâh edilmemiş olmakla 
beraber özellikleri Tarım Bakanlığınca kabul ve 
tescil olunmuş, uzun yıllardan beri tanınmış ve 
isim yapmış çeşitler, 

Anlaşılır. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenl 

Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm : IIL 

Tescil 
MADDE 6. — Islah edilmiş çeşitlerle köy çe* 

şitleri, morfolojik, biyolojik ve tarımsal nitelik: 
leri belirtmek suretiyle Tarım Bakanlığınca yöt 
netmelik esasları dâhilinde kütüğe kaydedil* 
mek suretiyle, tescil olunur. 

Yabancı memleketlerde o memleketin kendi 
mevzuatı dâhilinde ıslah ve tescil edilmiş çeşit*-
ler, memleketimizde adaptasyon denemeleri ya
pılmak ve bunların ekonomik ve tarımsal değeri 
Tarım Bakanlığınca belirtilerek kendi isimleriy
le tescil olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenl. 
Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Bölüm : IV 
Sertifikalı ve kontrol edilmiş tohumluklar 
MADDE 7. — 6 ncı madde gereğince tescil 

edilmiş bulunan çeşitlerden yönetmeliğine göre 
sınıf ve kademelere ayrılmak suretiyle yetiştiri
len ve üretilen tohumluklara sertifika verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenl. 
yok. Kabul edenler.;. Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 8. — Yetiştirici, alıcı veya satıcı ta
rafından müracaat edildiği takdirde tohumlu
ğun lâboratuvar muayeneleri yapılır ve standart
larına uygunluğunun tesbiti halinde kontrol 
edilmiş tohumluk raporu verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyeni.. 
Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 4 

MADDE 9. — Gerekli muayeneleri yapılmış 
ve standartlarına uygunluğu tesbit edilmiş to
humluklar yönetmeliğinde gösterilen şekillere 
uygun ve lüzumu halinde mühürlü ambalajlar 
içinde piyasaya arz edilir. Hangi tohumlukların 
ambalajlarının açılarak perakende satışa arz edi
leceğinin tâyinine Tanm Bakanlığı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyent.. 
Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 10. — Sertifikalı tohumlukları ye
tiştirecek veya satışa arz edecek özel ve tüzel ki
şiler ve tüzel kişiliği haiz olmasa dahi Devlete, 
katma ve özel bütçeli dairelerle belediyelere ve 
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İktisadi Devlet Teşekküllerine ait işletme ve ku
rumlarda aranacak nitelikler yönetmeliğinde . 
belirtilir. 

Bu tohumlukları satışa arz eden ana kurum
lar bu tohumlukların müstahsıla intikaline ka
dar sertifikasında yazılı niteliklerinin muhafaza
sından sorumludurlar. Bu hükümlere aykırı 
olarak yapılan satışlar Tarım Bakanlığı teşkilâ
tınca menedilir ve müteşebbisleri hakkında bu 
kanunun 14 ncü maddesi hükümlerine göre taki
bat yapılır. 

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

Bölüm : V 
Tohumlukların ithal ve ihracı 

MADDE 11. — ithal ve ihracedilen tohum
lukların kontrola tabi tutulması ve Tarım Ba
kanlığından ithal ve ihraç müsaadesi alınması 
mecburidir. 

Bu kabil tohumlukların asgari vâsıf ve stan
dartları Tarım Bakanlığınca tesbit ve Resmî Ga
zetede ilân olunur. 

Islah çalışmalarında kullanılmak üzere ge
tirilecek tohumluk numunelerini bu madde hük
münden istisna etmeye ve bu numunelerin mik
tarını tâyine Tarım Bakanlığı yetkilidir. 

BAŞKAN — • Madde hakkında söz istiyen?. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm : VI 
Alınacak ücret 

MADDE 12. — Tohumlukların tarla ve lâbo-
ratuvar muayeneleri için ücret alınmasına ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş 
sene sonra başlanır. Ücret tcsbitine Tarım Ba
kanlığı yetkili olup bu husus ayrıca Resmî Ga
zetede yayınlanır ve ilân olunur. 

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

Bölüm : VII 
Ceza hükümleri 

MADDE 13. — Tarım Bakanlığınca muayene 
edilmemiş ve müsaadesi verilmemiş tohumluk
ları ithal ve ihracedenler 1 000 liradan 6 000 lira
ya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır. 

Ayrıca bakanlığın vazifeli teşkilâtınca zap-
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tolunan tohumlukların müsaderesine de mah
kemelerce karar verilir. 

Bu kabîl suçlar müstacel mevaddan sayılır. 

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

MADDE 14. — 4 ncü madde gereğince bu 
kanuna tabi tutulup Resmî Gazetede ilân olunan 
tohumlukları : 

a) Muayene ve kontrol yaptırıp müspet ne
tice ve belge almadan, 

b) Yönetmeliğine uygun şekilde ambalaj
lanmadan veyahut taklit ve tahrif edilmiş eti
ketlerle, 

c) Asgari standardın altına düşürülmüş ve
ya tağşiş edilmiş olarak, 

d) Muayene 've kontrolü yapılmadığı halde 
yapılmış göstererek, 

e) Sertifikalarında belirtilmiş niteliklere 
uymıyan şekilde reklâm yaparak, 

Satanlar, dağıtanlar, satışa veya dağıtıma 
arz edenler 500 liradan 1 000 liraya kadar ağır 
para cezasiyle cezalandırılır. Ayrıca Bakanlığın 
vazifeli teşkilâtınca zabtolunaıı tohumlukların mü 
saderesine de mahkemelerce karar verilir. 

Yukarda yazılı suçlar ıslah edilmiş tohum
luk adı altında satılan, dağıtılan, satışa veya 
dağıtıma arz edilen tohumluklar dolayısiyle 
işlenmişse 'ağır para cezası 3 000 liradan aşağı 
olamaz. 

13 ncü maddede yazılı suçların tekerrürü 
halinde bir yıldan beş yıla kadar tohumluk ti
caretinden men cezası da verilir. 

Bu kanuna göre verilip katileşen hüküm 
Özetleri masrafı mahkûma aidolmak üzere ga
zete ve radyolarda ilânına lıükmoiunur. Ancak 
konu itibariyle .yayımında fayda tasavvur olun-
mıyan satıcıların işledikleri suçlar yayınlan-
mıyabilir. Ticaretten menedilenlerin mağaza 
ve dükkânları (15) gün müddetle mühürlenir ve 
mahkûmiyet ilâmının özeti yapıştırılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.., 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

BÖLÜM : VIII 
Kuruluş 

MADDE 15. — Bu kanunun kapsadığı hiz
metleri ifa etmek üzere Tarım Bakanlığı Zi-
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raat İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı bir (To
humluk Kontrol ve Sertifikasyon Şubesi Mü
dürlüğü) kurulmuştur. 

Tarım Bakanlığı, tohumlukların tescil, 
kontrol ve sertifikasyonu işlerini yürütebil
mek için lüzum gördüğü hallerde tohumluk 
kontrol ve sertifikasyon enstitüsü, istasyonu ve 
lâboratuvarları gibi kurumlar ile diğer •kurum
lan kurar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenl.. 
Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 16. — Devlet memurları aylıkları
nın tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Tarım Bakan
lığı kısmına ilişik (1) sayılı - cetvelde derece, 
aded ve unvanları yazılı kadrolar eklenmiş ve 
(2) sayılı cetvelde yazılı kadrolar kaldırılmış
tır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenl. . 
Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Bölüm : IX 
Çeşitli hükümler 

MADDE 17. — Bu kanunun maddelerinde 
bahsi geçen yönetmeliklerle kanunum uygulan
masına dair yönetmelik Tarım Bakanlığının 
teklifi ve Bakanlar Kurulunun onamasiyle yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN —. Madde hakkında söz istiyenl.. 
Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 18. — Çiftçiler arasında yapılacak 
tohumluk mübadeleleri bu kanun hükümlerin
den istisna edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenl.. 
Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 19. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenl.. 
Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 20. — Bu kanunun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenl. . 
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Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü hakkında lehte, aleyhte söz is-
tiyen var mi l 

ASIM EREN (Niğde) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Lelite, buyurun Sayın Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar

kadaşlarım, bu gün Büyük Meclisin kabul etti
ği çok hayırlı bilimsel kanunlardan binisinin 
daha önümüzden geçtiğini inşirahla müşahade 
ettik. Hazırlıyanları candan tebrik ederiz. 

Yalnız, bir noktaya temas etmek isterim, 
tutanağa geçmesi bakımından arz ediyorum. 
Evvelce bu kürsüde arzettiğim veçhile (kalkın
ma plânına, 5 yıllık kanuna girmiş olan (elma
nın kalkınmasının, Hükümet tarafından bu 
plân gereğince himaye edilmesi, desteklenme
si) prensibi ile biz fidanlar üzerinde, tarımın
dan ihracatına kadar olan himayeyi kaydetmiş
tik. Tarımından deyince, tohumundan ive fi
danından başlamak üzere tanınsa] tekniğin 
himaye edilmesi gerektiği aşikârdır. O halde 
bu tasan tohumlara münhasır olduğuna göre; 
yani ne gerekçesinde, ne de metninde meyvaya 
dair bir 'kayıt bulunmadığı gibi fidan hima
yesi unutulmuş demektir. Gerçi tasarıda hu
bubat diye de bir kayıt yoktur. Tasarıda sa
dece bir gerekçede hububatın bir listesi tanzim 
edilmiş, fakat meyvaya ve fidana hiç temas 
edilmemiş, en sonunda biır sebze kelimesi kon
muştur ki, meyvayı ilgilendirmez. Esas kanun 
gerekçesinde bu da yoktur. Şu halde elmanın 
himayesi babında elma fidelerinim, tohumdan 
başlamak suretiyle ne suretle himaye edilece
ğine dair bir ışık bu gerekçede gözükmeliydi. 
Tıpikı, kalkınma plânında adı geçen portakal, 
üzüm, zeytin gibi, maddeler hakkında olduğu 
gibi, elma hakkında da fidanlarının tohumun
dan başlamak suretiyle, bu kanunun himaye
sine mazhar olan teşkilâtın iştigal mevzuları 
dahilinde olduğu kabul edilmeliydi. Bu tas
rih edilmediği için bu kürsüden üzüntü ile ay
rılıyorum. Temenni ederim ki, Hükümet ve
ya sayın .komisyon, bu konununda mevzuatımız 
içine dâhil eldeceğini burada ifade etsin, zap
ta geçsin de, ibiz bu teşkilâtın sadece arpa, 
buğday üzerinde çalışmıyacağmı, memleketin 
ondan daha çok, mühim ihraç metaı haline 
gelecek olan başlıca istihsallerinden Wri olan 
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meyva ve bilhassa elma üzerinde, foütün Tür-
kiyenin müştereken (istihsal ürünü olan elma, 
üzerinde de meşgul olacağına inanmış bulu
nalım. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Efendim, tasarının tümü üze
rinde lehte konuştu arkadaşımız. Tasarının 
tümünü reyinize sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Tasarının tümü Meclisimizce ka-
'bul edilmiştir. 

Kanunu kabul ettik. Kanunun, kabulü mü
nasebetiyle Sayın Tarım Bakanı birkaç söz 
söyliyecekleır. Çok kısa olması rieasiyle buyu- . 
run efendim. 

TARIM BAKANI MEHMET IZMEN (Gire
sun) — Pek ımuhterem .arkadaşlarım; kalbul bu
yurduğunuz iki kanunumuzun müzakeresi mü
nasebetiyle lehde, aleyhde söylenen, ileri sürü
len tenkidlere teşekkür ederim. Kabul buyu-
rulan bu iki kanunla 5 Yllık Plân ve bunun ilk 
tatbik yılı olan 1963 yılı programı ile Ziraat 
Vekâletine havale buyurduğunuz vazifelerin, . 
icabına uygun şekilde yerime getirileceği husu
sunda teminatımı arz ederim. Bu kanunlar, zi
raat sahasında tesbit edilen hedeflere ulaştırı-
eı yardımlardan bir iki ' tanesidir. Bu vesile 
ile Yüce Heyetinizle teşekkürlerimi arz ederim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Gündemin 58 nci sıra sayısında 

6. — Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 1960 
ve daha Önceki bütçe yıllarına ait bir kısım ver
gi borçlarının tasfiyesi hakkında kanun tasarısı 
ve Ticaret, Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/201) (S. Sayısı : 122) ', 

BAŞKAN — Kanun tasarısında öncelik tek
lifi var, önceliği oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler.,. Etmiyenler... Kabul 'edilmiştir. 

Ticaret ve Maliye Bakanları1 buradalar mı 
efendim? Bütçe Komisyonu burada. Bakan
lar bulunmadığı için tasarının görüşülmesi ge>-
lecek Birleşime bırakılmıştır. 

(«İdamlarla ilgili maddeler var» sesleri) 

BAŞKAN — idamlardan evvel öncelik tek
lifleri var. 

ŞEKÎP İNAL (Hatay) — 37 sıra sayılı ta
sarı 'da var efendim. -

BAŞKAN 
yok. 

— 37 sıra sayılı tasarıda öncelik 
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7. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 

Kanununun 33 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı ve Ticaret ve Plân komisyon
ları raporları (1/345) (S. Sayısı : 124) 

BAŞKAN — Ticaret ve Maliye Bakanları?. 
Yoklar. Gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

8. — 97 sayılı Kanuna göre askerlik hizmet
lerini Millî Eğitam Bakanlığı 'emrinde öğretmen 
olarak yapanların ilkokul öğretmenliğime tâyin
leri hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim, 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (1/232) 
(S. Sayısı : 125) 

BAŞKAN — Komisyonlar?.. Buradalar. Mil
lî Eğitim, Maliye ve Ticaret Bakanları?.. Yok
lar. Bunu da gelecek Birleşime bırakıyoruz. 

. SAĞDAN BÎR MİLLETVEKİLİ — 57 sıra 
sayılı tasarı da var, 'Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Ben komisyon raporlarında 
öncelik ve ivedilik olanlarını .okuyorum. 

9. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Sivas Milletvekili Güner Sarısözen, Sivas Millet
vekili Cevad Odyakmaz ve Sakarya Milletvekili 
Nuri Bayar'ın, Milletlerarası Andlaşmaların 
yapılması, yürürlüğü ve yayınlanması ile bâzı 
andlaşmaların yapılması için Bakanlar Kurulu
na yetki verilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Geçici Kaomisyon raporu (2/419) (S. Sayısı: 
114) (1) ' 

Eifendim, S2 de Komisyon Başlkanının bir 
ivedilik 'te'kl'ifi var, 'bu ivedilik iteıMıifini .okuta
cağım. 

Yüksek Başikanlığa 
Türkiye (Büyük Millet MeclMtnlin '25 Ekim 

1016(1 de toplanmasından Ibu yana yasama or
ganınca onaylanmış olan ımille'tileırarası 'and'laış-
imaların ıhiçibir ıgereık'Li idari işlemlıerin yer'ine 
getirilmemiş olması dolayısiyle yürürlüğe glir-
memiiştir. Bu idari 'işlemlerin nel'er öldüğüne 
'Üestbit »eden Ibu Ikanun Ite'klifinin iöncellife ve ive
dilikle gorüşülımeslini arz ve teklif ederim. 

Geçici OSom'isyom iS'özcüsü 
Istanlbul 

do^kunı Kırca 

(1) 114 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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BAŞKAN — Geçici Komisyon (Sözcüsünün 

öncelik IteklifinJi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyemler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü hakkımda konuşmak isti-
yem arkadaşımız ıvar ımı? Hükümet Temsilcisi 
var. Hariciye V'ekili Temsilci gönderdiğini bil
dirdi. Riyasete... Komisyon yerinde... 'Tümü 
hakkında Isöz istiyen?... Yok. Maddelere geçiıl-
mesini taylarımıza >aırz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiiyenler... Kalbül edilmiştir. 

Tasıarıda ivedilik 'teklifi 'vardır, ivediliği 
oyumuza sunuyorum.. Kabul1 edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Birindi malddeyi okutuyorum: 

Milletlerarası Andlaşmaların yapılması, yürür
lüğü ve yayınlanması ile bâzı andlaşmaların 
yapılması için Bakanlar Kuruluna yetki veril

mesi! hakkında Kanun 

İmza ye'tikisM'ru verilmesi 
MADDE 1. — Milletlerarası andlaşımalarım 

paraife edilmesi, imzallaınınıası veya nota teatisi-' 
nıe konu teşkil! etmedi "veyahut bu andiaşnıalaraı 
katılma bildirilerinin yapilımalsı İçin Türkiye 
Cumhuriyetinin temsilcilerimin tâyini ve bu 
'temsilcilerin, yetkilerimin tesbiti, Bakanlar Ku
rulu kararnamesiyle 'ölür. IBu kararnameler, 
Resmî 'Gazetede yayınlanmaz; sadede, Dışiş
leri Bakanlığınca ilgililere 'tebliğ 'olunur. 

BAŞKAN -^ Madde 'hakkımda ööz istiyen? 
GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (istanbul) — Bir değiştirgemiz var. 
[BAŞKAN — Komisyonun değiştirgesi 'Var 

okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Kanun teklifimin 1 udi ımaddesindeki «'sade

ce, Dışişleri Bakanlığımca 'ilgililere tebliğ olu
nur»1 ibaresinin 'çıkarılmasını arz "ederim.. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
istanbul 

Coşkum Kırca 

BAŞKAN — Komisyonun değiştirgesİyle 
birlikte maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul 'edenler..! Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE '2. — Milletlerarası landl aşıma! arı 
onaylama 'veya bu andlaşmalara katılma, onay
lama 'veya katılmanın bir kanunla uylgum bulun
masına bağlıdır, 
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iktisadi, ıticari veya teknik münasebetleri 

düzemliyen ve süresi bir yılı aşmıyan andlaşma-
larım onaylanması veya bunlara katılmak için; 
Türk kanunlarına değişiklik getirmemek, Dev
let maliyesi bakımından yüklenme 'gerektirme
mek, kişi -hallerime ve Türk vatandaşlarının ya
bancı memleketlerdeki mülkiyet halklarına do
kunmamak şartiyle, 'onaylamanın veya katılma
nın uygun ibulümmaısma dair bir kanun yapilma-
sı zorunluğu yoktur. Bu halde, andlaşmanım 
onaylanmasının veya buna katılmamın uygun bu
lunması (hakkında blir kanun çıkmamış olup da, 
onaylama veya katılma işlemlerinin yerine ge
tirilmiş olması takdirinde, bu andlaşma, Res
mî. Gazetede yayınlanmasından başlıyarak iki ay 
içinde, bir Başb ak anlık yansına ekili alarak 
Millet Meclisi ve Cumlhuriyet iSem&ıtlosu Baş
kanlıklarıma igonderilir. Millet Meclisi ve Cum-
huriyiet ISenaıtoısu Başkanlıkları, bu amdlaşma-
ları, ayrı ıayrı genel (kurulların bilgisine su
narlar. 

Milletlerarası bir andlaşm'aya dayanılarak 
Bakanlar Kurulunca yapılan uygulama andlaş-
ımalarından 'Tür'k kamuınlarına değişiklik getir-
miyenleri onaylamak veya bunlara 'katılmak 
için; bunların konusu iktisadi; ticari veya tek
illik ım'ünaısebetlerin dışında kalsa veya süresi 
bir yılı 'aş'sa veya Devlet ımaliyesi bakımından 
bir yüklenmeyi gerektirse veya kişi Ihal'lerine 
veyahut Türk vatandaşlarımın yabancı m emle-
Iketlerdelki mülkiyet haklarına dokunsa dahi, 
onaylama, 'veya katılmayı uygun bulmak üze
re kanun yapılması zorunluğu yoktur. 

Kanunum verdiği yetkiye dayanılarak Ba
kanlar Kurulunca yapılan iktisadi, 'ticari, tek
nik veya İdari andlaşmalardan Türk kamuınla
rına değişifclilk getirmiyenleri onaylamak veya 
bunlara katılmak için; bunların süresi bir yılı 
aşsa veya Devlef maliyesi bakımından bir yük
lenmeyi gerektirse veya kişi Ihal'lerine veyahut 
Türk vatandaşlarının yabancı memleketlerdeki 
mülkiyet haklarına dokunsa dahi, onaylama 
veya katılmayı uygun bulmak üzfere kanun ya
pılması zorunluğu yoktur. 

BAŞKAN — Madde hakkında slöz istlyen... 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etm iyeni er... Kabul edilmiştir. 

Onaylama ve sair tasarruflar 
MADDE 3. — 1. Milletlerarası andlaşma-
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l ann onaylamm>ası, Ibunlara katılma, mumlarımı 
feshini İhbar etmemek suretiyle yürürlük sıü-
•nesüna uzaltıma, Türkiye CuımJhuriıyetiırii Ibağl'ı-
yan blir tmlilleltlerarası iand'laşımaniri itoelli hü
kümlerimin yürürlüğe komulmaısı İiçim gerekli 
Mldirileıu yapıma, ımilletlerarası andlaşmi'alav 
rım uygulama alanımı -değ'işıtirme, 'bunların 
ıhülkümleirimim uıygulammasını durdurana ve 
(bunları ısloma emdirme, (Bakanlar Kurulu Karar-
•naım'eısiyle »olur. 

Onaylama veya katılma konusu 'Oİaın tmil-
leitlerara'sı andlaışımanıın 'Türkçe ımjeltni ile and-
laşmada mutdber »olduğu ıbıellirtlilem dil veya 
dillerden Mirinde yazılmış m'eıtni, 1 nci fıkra
da söz konusu 'Kararnameye ekli olarak Res
mî Gazetede yayınlanır. 

2 mci maddenin 2, '3 ve 4 maü fıkraları ige* 
reğince Ibir mülletlerarası andlaşmanm onay
lanması 'veya (buna fcaltılmamın uygun- (bulun
masına d'air Ibir kanun 'çıkarılması 'zıorumluğu 
yoksa ve ıbu amdlaişımamın 'önaylanımaısı veya 
'buma katılma bir Bakanlar Kurulu Kararna-
imesüyle (olmuşsa, fbu andlaşmamın .onaylanıma-
ısmın veya Ibuna kaltılmanm uygun Ibulumıması 
ıhakkında kanun çıkarılamaz. 

2. IBir 'milletlerarası andlaşmamın- veya 
'Türkiye Cumfhuriyetlini feağlıyaın 'biir millet
lerarası lamdlfaşmamın 'be'lli (hükümlerimin 'Tür
kiye öumlhuriyeıti .'bakımından yürürlüğe ıgir-
diıği; Iblr (milletlerarası amdlaşmanım uygu
lama alanının değiştiği, uygulamımasınım dur
durulduğu 've soma erdiği tarihler, IBaışJbakam 
İlle Dışişleri (Balkanının da imzalarını 'taşıyan 
Iblr ımüş'/terek kararnamede öuım'huribaşkanı 
tarafından tcslbit olunarak Resmî Gazetede 
yayınlanır. 

(Bir ımilletlleraraısı ' amdlaişıma, ıbu (bendin 1 
Ticıi fıkrasında tâaz 'konusu yürürlük tarikimin 
teıslbütine dair 'mülşterelk kararnamede (belirti
len yürürlüğe ığiriış 'tarlhinlde kamun kuv
vetlimi kazanır. 

13. Milletlerarası ıbir aridlaişımaya daya-t 
mılarak [Bakanlar Kurulunca yapılan Iteknik 
veya idari 'nitelikteki uygulama aındlaşmala-
rımldan ve kamunun verdiği yetkiye dayanıla
rak (Bakanlar (Kurulunca yapılıp 2 nci mad
denin 2 .nci 'fıkrasına ıglöre Millet Meclisi ve 
Cumlhuriıyet ISenatasunun Mgidinie sunulanların 
dışında kalan 'teknik veya idari amdlaşmalar-
dan i'kltisadi Veya ticari nitelikte. olımıyan, 
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'özel kişiliklerim İnaklarını lllgilemdinmiyen ve 
Türk kanunlarına değişiklik »getirmiyemlerin 
yayınlaııması 'zorunlu değildir. 'Bu fıkra gere-, 
iğinoe yayımlanması 'zorunlu 'olmıyan andlaş-
analar hakkımda 1 ve 2 mci Ibenitler uyarımca çı
karılan kararnamelerim yayınlamıması da sorun
lu değildir. IBu fıkra uyarınca yayınlamımıyam 
andlaşıma ve kararnameler, Dışişleri Bakan
lığınca ilgililere resmen 'belbliğ edilir. 

IBu bendin 1 mci fıkrası hükmünüm dışında 
kalan mifllet'leraralsı amdllaşmalar, 1 mci 'bendin 
2 nci fıkrası uyarınca yayınlamadan, yürürlüğe 
konulamaz. 

BAŞKAN — Efendim, bu madde hakkında 
değiştirge önergesi var. okutuyorum. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Söz rica edebilir miyim? 

BAŞKAN — Okutalım da, ondan sonra efen
dim. 

Yüksek Başkanlığa 
3 ncü maddenin 3 ncü bendinin 1 nci fıkra

sının son cümlesinin çıkarılmasını arz ederim. 
Geçici Komisyon Sözcüsü 

İstanbul 
C. Kırca 

Yüksek Başkanlığa 
3 ncü maddenin 2 nci bendinin 1 nci fıkra

sında yer alan «Başbakan ile Dışişleri Bakanı
nın da imzalarını taşıyan bi'r müşterek karar
namede, Cumhurbaşşkanı tarafından» ibaresinin 
yerine, bir «Bakanlar Kurulu kararnamesiyle» 
ibaresinin ikame edilmesini arz ederim. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
İstanbul 
C. Kırca 

Yüksek Başkanlığa 
3 ncü maddenin 3 ncü bendinin 10 ncu satı

rındaki «kişiliklerin» kelimesi bir baskı hatası
dır ; «kişilerin» olması gereklidir. İçtüzüğün 109 
ncu maddesi gereğince düzeltilir. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
İstanbul 
C. Kırca 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kırca. Galiba 
önergeleri izah buyuracaklar. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Muhterem arkadaşlarım, 
bu maddeyle ilgili olarak mevcut tatbikata ışık 
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tutması bakımından birkaç söz söylemek mecbu- | 
riyetindeyim. Halen Resmî Gazetede tamamiyle 
Anayasaya aykırı iki neyi tatbikat vardır. Bun
lardan bir tanesi şu: (Bu hususta bilhassa Sayın 
Dışişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinin naza
rı dikkatlerini çekerim.) Muhtelif bakanlıklar, 
bâzı andlaşmalar Resmî Gazetede falanca Ba- I 
kanlıktan tebliğ edilmiştir tarzında neşretmek
tedirler,. Bu tarzda neşrolunan anlaşmaların, 
Türkiye'de hiçbir suretle muteberiyeti mevcut I 
değildir. Bir anlaşma yapılır. Bu anlaşma, Ana- I 
yasanın 97 nci maddesi gereğince Cumhurbaşka- I 
nı tarafından bir Bakanlar Kurulu kararnamesiy- I 
le onaylanmak iktiza eder. Onaylanmamış hiçbir 
anlaşma hiçbir tebliğle Resmî Gazetede yayın] a-
namaz. Bu şekildeki Resmî Gazetede yayınla
nan anlaşmalar, yeniden ele alınmalıdır. Ve ma-, I 
kable şâmil olmak üzere, şu tarihten itibaren 
onaylanmıştır diye bir Bakanlar Kurulu karar
namesinin bu andlaşmaların her biri hakkında 
neşredilmesi zarureti vardır. Aksi halde, Tür
kiye'de mahkemelerin böyle andlaşmaları tatbik J 
etmemeleri gerekir. I 

İkinci yanlış ciheti de son zamanlarda yarat
mış bulunuyoruz. O da şudur: Son defa meşe- I 
lâ bunun bir misali var; Resmî Gazetede Ameri
kan Hükümeti adına Eximbank'ı ile Türkiye 
arasındaki bir andlaşmada bunu tesbit etmiş bu
lunuyoruz. Bir Bakanlar Kurulu Kararnamesi 
çıkıyor. Bundaki ibare «falanca anlaşma onay
lanmıştır.» tarzında değildir. Nasıl? Şu şekil
de: «Falanca andlaşma yürürlüğe konulmak üze
re yayınlanmıştır.» Bir andlaşma yürürlüğe 
konmak üzere ya yayınlanır veya yayınlanmaz. 
Anayasamızı, bâzı andlaşmaların yayınlanması
nı mecburi kılmıştır. Bâzı anlaşmaları ise; İcra I 
Organı ister yayınlar, isterse yayınlamaz; bu 
gibi andlaşmalar yayınlanmadan yürürlüğe ko
nabilir ama, her iki şıkta da, yayınlama lüzum
lu olsun veya olmasın, yürürlüğe girişin bir mu-

.kaddem şartı vardır. O da; onaylama tasarru
fudur; Cumhurbaşkanının bir kararname ile 
«ben onayladım» demesidir. Zaten andlaşmanm I 
yürürlüğe girmesi için yayınlama mecburi ise, 
Cumhurbaşkanınca onaylanan andlaşmanm 
onaylama kararnamesine ek olarak yayınlanma
sı, bu mecburiyetin yerine getirilmesi mânasına 
gelir. Bu itibarla, bu tarzda Bakanlar Kurulu 
kararnameleri çıktığı zaman onların da hepsinin 
yeniden ele alınması, hepsinin tasnif edilmesi | 
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ve Cumhurbaşkanının onaylama tasarrufunu 
açıkça ısdar etmesinin temini icabeder. 

Bu işlemler behemehal yapılmalıdır. Aksi 
halde, Anayasayı ciddiyetle tetljik eden hiçbir 
hâkimin, -• eğer hukukçu ise - bu .şekilde bir an
laşmayı tatbik etme mecburiyeti yoktur. 

Şimdi, bir takrir daha arz edeceğim; aynı 
maddede bâzı haşivleri düzeltmek bakımından. 
Bir de yürürlük tarihlerini ve diğer bâzı tarih
leri sırf tesbit bakımından müşterek bir karar
nameyi, Başbakan, Dışişleri Bakanı ve Cumhur
başkanı arasında imzalanacak bir kararnameyi, 
ilk defa kâfi görmüştük. Fakat ondan sonra 
birçok hallerde onaylama bu kararnamesi ile 
tesbit kararnamesinin aynı tarihte çıkması müm
kün olduğundan iki ayrı kararnamenin, bürok
ratik bir işlem olacağını düşündük. Yeni öner
geye göre her ikisi de Bakanlar Kurulu karar
namesi mahiyetini taşıyacaktır. 

Ondan sonra, mevcut metin «bir andlaşmanm 
uygulama alanının değiştirilmesi Bakanlar Ku
rulu kararnamesiyle olur» diyor. Bu, bâzı illti-
baslara mahal verebilir. NATO andl aşması, mu
ayyen bir bölgeye tatbik ciüir. Bunun uygula
ma alanını değiştirmek, Bakanlar Kuruluna ait 
yetki d'-pildir, bu, ancak bir andlaşmayla olabi
lir. I'unıi'i da misalini NATO ile ilgili olarak 
vermJ; lâzımdır. Cezayir eskiden NATO bölge
sine Ehildi. Şimdi Cezayir müstakil bir devlet 
haline geldiği için bu andlaşmanm hükümleri 
orada tatbik edilmiyecektir. Fakat, bu hususun 
Türk iç hukuku bakımından da tesbit edilmesi 
lâzımdır. Bunun sadece tesbiti lâzımdır. Yoksa 
kararname ile yapılacak husus, doğrudan doğru
ya muahedenin kendisini tadil etmek mahiyetin
de olmıyacaktır. 

Bu itibarla, «uygulama alanının değişmesi» 
ibaresini, «uygulama alanının değişmesini tes
bit» tarzında değiştiren bir önerge veriyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kırca aynı madde ile 
mi ilgilidir1? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Aynı madde ile ilgilidir. 

BAŞKAN — Takriri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
3 ncü maddenin 1 nci bendindeki ^«uygulama 

alanını değiştirme» ibaresi, «uygulama alanının 
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değiştiğinin tesbit edilmesi» olarak değiştirilme
sini arz ederim. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
İstanbul 

Coşkun Kırca 

RAFET AKSOY (Ordu) — Sayın Başkan 
arkadaşımız bu takriri Sözcü olarak mı veriyor. 
Böyle bir teklifte arkadaşımız bulunamaz. 

BAŞKAN — Efendim, bir hatayı tashih ma
hiyetindedir. Komisyon üyesi teklif veremez. Sa
dece hatanın düzeltilmesi için verilmektedir. 

RAFET AKSOY (Ordu) 
tinde ise, muteberdir. 

Tashih mahiye-

BAŞKAN — Üçüncü madde üzerinde, komis
yonun okuttuğum tashih teklifleri • üzerinde söz 
istiyen var mı? Komisyonun tashihleriyle birlik
te madd'eyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Andl aşmalarla ilgili tasarrufların 
yapılması 

MADDE 4. — 1, 2 ve 3 ncü maddeler gere
ğince kanun tasarıları ile kararname tasarılarını 
ve milletlerarası hukukun gerektirdiği diploma
tik vesika ve senetleri hazırlamak, 2 nci madde
nin 2 nci fıkrası gereğince Millet Meclisi ile 
Cumhuriyet Senatosunun bilgisine sunulacak 
olan andl aşmaların bu meclislerin başkanlıkları
na arz olunması için gerekli hazırlıkları yapmak, 
Türkiye Cumhuriyeti adına'yapılan andlaşma-
ları milletlerarası kurallarda tescil ettirmek ve 
Türkiye Cumhuriyeti adına yapılmış ve yapıla
cak olan milletlerarası andlaşmalarm resmî sici
lini tutmak, Dışişleri Bakanının görevlerinden
dir. 

Diğer Bakanlıklar, yapılmasına veya yürür
lükten kaldırılmasına katıldıkları veya hakların
da yapılan işlemlere dair bilgi edindikleri mil-
leterarası andaşmalarla igili bütün bilgileri, der
hal Dışişleri Bakanlığına bildirirler.' 

BAŞKAN — Bu madde hakkında komisyo
nun düzeltme teklifi var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
4 ncü maddenin 2 nci fıkrasının 3 ncü fık

ra olması ve bu fıkradaki «diğer Bakanlıklar» 
ibaresinin «Dışişleri Bakanlığı dışındaki Bakan-
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lıklar» olarak değiştirilmesi arz olunur. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
İstanbul 

Coşkun Kırca 
i 

Yüksek Başkanlığa 
4 ncü maddeye 2 nci fıkra olarak aşağıdaki 

fıkranın eklenmesi gerekmektedir. Arz olunur. 
«Diğer Bakanlıklardan bu andlaşmalarla ilgi

li olanlar, mezkûr kanun ve kararname tasarıları 
ile yasama meclislerine arz tezkerelerinin hazır
lanmasına katılırlar» 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
İstanbul 

Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Madde üzerinde komisyonuij 
tashihleriyle birlikte söz istiyen var mı? Yok. 
Komisyonun düzeltmesiyle birlikte maddeyi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

İktisadi, idari ve teknik andlaşmalarm yapılma
sında Hükümetin yetkisi 

MADDE 5. — Türkiye Cumhuriyeti adına. 
yabancı devletlerle ve milletlerarası kurullarla 
veya bunlar adma hareket eden kurumlarla ya
pılmış olup Türkiye Cumhuriyeti bakımından 
yürürlükte bulunan iktisadi, ticari, teknik veya 
idari iki veya çok taraflı bir andlaşmanm amaç
larının yerine getirilmesi gayesini güden iki ve
ya eok taraflı andlaşmalar ile Türkiye Cumhu
riyetine hibe, kredi veya sair suretlerle yardım 
sağlıyan iki veya çok taraflı andlaşmaları, iki 
veya çok taraflı teknik veya idari iş birliği and-
laşamlarmı, iki veya çok taraflı borç ertelenmesi 
veya ticaret andlaşmalarmı ve aynı nitelikteki 
modüsvivendileri, 2 nci maddenin 4 ncü fıkrası 
gereğince onaylamaya veya bunlara katılmaya 
Bakanlar' Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında komisyo
nun bir düzeltmesi var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
5 nci maddedeki «iktisadi, ticari, teknik ve

ya idari iki veya çok taraflı bir andlaşmanm 
amaçlarının» ibaresinin «iki veya çok taraflı 
andlaşmalarm iktisadi, ticari, teknik veya idari 
hükümlerinin taşıdığı amaçların» tarzında de-
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ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
istanbul 

Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Lütfen buyurun, komisyon, 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Sayın Dışişleri Bakanının 
ikazı ile bu değişikliği yapmış bulunuyoruz. 

İlk başta; iktisadi, ticari, teknik veya idari 
iki veya çok taraflı bir anlaşmanın amaçların
dan bahsediliyor. Bu amaçların yerine getiril
mesi için yapılacak uygulama andlaşmasımn Ba
kanlar Kuruulnca çıkarılacak kararname ile ya- j 
pılabilmesi hususunda Anayasamızın cevaz vere- j 
bileceğine dair bir hüküm taşıyor. İşte bu cevazı 
burada vermeyi derpiş ediyoruz. 

Ancak buradaki, ifade andlaşmanm umumi 
mahiyeti itibariyle iktisadi, ticari, teknik veya 
idari olmasını gerektiriyor. Halbuki, bâzı and-
laşmalar olabilir ki, andlaşmanm kendisi umu
mi mahiyeti itibariyle ne iktisadidir, ne ticari
dir, ne tekniktir ve ne de idaridir, siyasi bir and-
laşmadır. Fakat içinde iktisadi, ticari, teknik 
veya idari bâzı hükümler taşır ve bu hükümle
rin derpiş ettiği amaçların yerine getirilmesi 
için andlaşma yapmak iktiza eder. Buna belli-
başlı bir misal olarak Avrupa Konseyi Sözleşme
sini gösterebiliriz. Avrupa Konseyi Sözleşmesi 
gereğince Türkiye zaman zaman teknik yardım 
almaktadır. Halbuki bu kanun teklifinde yer 
alan ve komisyonca ilk defa kabul edilmiş olan 
ibareyle, Avrupa Konseyi sözleşmesini bunun dı
şında tutmuş oluyoruz. Oysa ki, «iki veya çok 
taraflı bir andlaşmanm iktisadi, ticari, teknik 
ve idari hükümlerinin taşıdığı amaçların» dersek, 
bu takdirde Avrupa Konseyi, Birleşmiş Millet
ler andlaşması gibi, aslında umumi mahiyeti iti
bariyle siyasi olan, fakat bu umumi mahiyeti 
içerisinde iktisadi, idari, ticari teknik hükümler 
taşıyan anlaşmaların, bu hükümlerle derpiş edi
len gayelerinin yerine getirilmesi için de uygu
lama anlaşmalarını icra organı yapacak. Deği
şiklik, bu imkânı getirmektedir. Zaten bu husus 
6114, 6653 ve 7280 sayılı kanunlarla halen eski 

'sistemimizde de belirtilmiş, derpiş edilmişti; bir 
yenilik değildir. 

BAŞKAN — ÎJuyurün, Aksoy. 
REFET AKSOY (Ordu) — Muhterem ar

kadaşlar; ben görüşülmekte olan tasarının esas 
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mevzuu üzerinde görüşecek değilim, usul hak
kında görüşeceğim. 

Millet Meclisinin bugüne kadar vâki müza
kerelerinde her hangi bir komisyon namına söz
cülük vazifesini deruhde eden bir arkadaş, bu 
kürsüye geldiği zaman bâzı redaksiyon hataları 
üzerinde tashihlerde bulunur. Bazan komisyon
ca, komisyondan çıkmış olan bir tasarının üze
rinde veya bir kanun teklifi üzerinde komis
yonca lüzum görülen tadilleri teklif edebilirler. 
Ama, bir kanun ki, tasarı olsun, lâyiha olsun, 
komisyonda esaslı surette müzakere edildikten 
sonra, burada müzakere esnasında kalkıp da; 
şunun şöyle tashih edilmesi, şunun şöyle tadil 
edilmesi falan mahiyetinde teklif edilmesi, o 
komisyonun, faaliyetinde dikkat sahibi olmadı
ğına bir alâmettir. Bu, o komisyon için bir nok
sandır. Bu bir. 

İkincisi; kaldı ki, komisyonda, komisyonun, 
komisyon azalarından birisinin, reisinin, reisve-
kilinin yahut sözcüsünün vâki olacak teklif üze
rine yapılacak bir tadilât mevzuubahsolduğu 
zaman usul, teamül şudur : Hükümetin burada 
mümessili var, mütalâanız nedir? İştirak ediyor 
musunuz, etmiyor musunuz, diye Hükümetin 
noktai nazarı öğrenilir. Şimdi burada, komis
yonda hiç mevzuubahsolmadan, yalnız komis
yon namına sözcünün şu anda benden evvel 
verdiği izahattan öyle zannediyorum ki, zeki bir 
arkadaştır, kendi zekâsının, karihasının meyda
na getirdiği bir intibah, bir tehattur dolayısı 
ile bu teklifler de bulunuyor. Fakat, acaba Hü
kümet ne düşünüyor? Hükümet bu hususa iş
tirak ediyor mu, etmiyor mu? Hükümetin bu
rada mümessili var. Hariciye Vekili iştirak 
eder ama, Vekil bırakmış gitmiş. Benim noktai 
nazarım burada şudur : Tadil, tashih teklifine 
iştirak ediyorum, demesi lâzımgelir. Bu itibarla 
bu usulün komisyonca nazarı dikkate alınması
nın yerinde olacağını zannederim. Beyhude ye
re, eski tâbir ile bid'atlar meydana getirmiyelim. 

BAŞKAN — Efendim, Hükümet mümessili 
Geçici Komisyonla birlikte oturmaktadır Ko
misyonun tashihlerini okutuyorum, kendileri de 
muttali oluyorlar. Eğer o tashihlere istekli de
ğillerse çıkıp muhalif olduklarını bildirirlerdi. 
Bildirmediklerine göre mutabık oldukları na
zarı itibara almıyor Başkanlıkça. 

REFET AKSOY (Ordu) — İlk defa iştirak 
etmiş oluyor vekil namına. 
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BAŞKAN — Vekil mümessil bırakmış. Ve

bali kendisine ait. Vekil ister mi, istemez mi 
bilmiyorum. Buyurun Hariciye Bakanı yerine 
Mümessil. 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ tL-
HAN IINAT — Efendim, Sayın «Riyaset sükûtu
muzu tefsirde haklıdırlar. Komisyon Sözcüsü 
tarafından ifade edilen değişikliklerle Bakan
lık olarak mutabıkız. Teşekkür ederim, efen
dim. v 

BAŞKAN — Efendim, komisyonun tashih
lerine dair ve madde hakkında söz istiyen var 
mı? Yok. Komisyonun tashihleriyle birlikte mad-t 
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
in iyenler... Kabul edilmiştir. 

NATO ile ilgili andlaşmaların yapılmasında 
Hükümetin yetkisi 

MADDE 6. — 18 Şubat 1952 tarihli ve 5886 
sayılı Kanunla onaylanmış olan Kuzey Atlan
tik Andlaşmasmm gereği olarak bu Andlaşma-
ya taraf olan Devletlerle ve Kuzey Atlantik 
Andlaşması teşkilâtı ile yapılan iki veya çok 
taraflı andlamaları, 2 nci maddenin 4 neti fık
rası gereğince onaylamaya veya bunlara katıl
maya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyeııler... Kabul edil
miştir. 

Andlaşmalarda yer alan gümrük resimleriyle 
ilgili olarak Hükümetin yetkisi 

MADDE 7. — 5 nci maddede yazılı andlaş
maların ve modüsvivendilerin kapsamına giren 
maddelerin yürürlükteki gümrük resimlerinde, 
Dışişleri, Maliye, Ticaret, Gümrük ve Tekel 
Tarım ve Sanayi Bakanlıklarının birlikte lüzum 
göstermeleri üzerine, değişiklik yapmaya veya 
bu maddelerden bâzılarının resmini indirmeye 
veya kaldırmaya veyahut muaf olanları resme 
tabi tutmaya ve bu değişikliklerin uygulanma
sına dair usul ve şartları tesbit etmeye Bakan
lar Kurulu yetkilidir. 

Bakanlar Kurulu, 1 nci fıkra gereğince al
dığı tedbirleri bir kararnameyle yürürlüğe ko
yar ve bunları, bu kararnamenin Resmî Gaze
tede yayımlanmakla yürürlüğe girdiği tarihten 
başlıyarak üç ay içinde, bir kanun tasarısı ile 
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Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına su
nar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyeııler... Kabul edil
miştir. 

Kaldtrıkm hükümler . 
MADDE 8. — Türkiye Hükümeti ile Birleş

miş Milletler, Birleşmiş Milletler Gıda ve Ta
rım Teşkilâtı, Milletlerarası Sivil Havacılık Teş
kilâtı, Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı ve Dün
ya Sağlık Teşkilâtı arasında Teknik Yardım 
Teminine Mütedair Esas Anlaşma ve eklerinin 
Onanması hakkında 3 Temmuz 1953 tarihli ve 
6114 sayılı Kanunun 2 nci maddesi; Yabancı 
memleketlerle muvakkat mahiyette modüsvi-
vendile ve ticaret anlaşmaları 'akdi ve bunla
rın şümulüne giren maddelerin gümrük re
simlerinde değişiklikler yapılması ve anlaşma
ya yanaşmıyan devletler muvaredatına karşı 
tedbirler alınması hususunda Hükümete salâhi
yet verilmesi hakkında 1 Şubat 1956 tarihli ve 
6653 sayılı Kanunun 1, 2 ve 3 ncü maldeleri 
ile (Birleşmiş Milletler Andlaşması ile Birleşmiş 
(Milletler Teşkilâtına bağlı ihtisas müesseseleri
nin Ana Sözleşmeleri, Avrupa Ekonomik iş 
Birliği Sözleşmesi, Türkiye Cumhuriyet ile 
Amerika Birleşik Devletleri Arasında Münakit 
(Ekonomik tş Birliği Anlaşması, Avrupa Konse
yi IS Özleşmesi ve Hükümetimiz tarafından imza 
edilmiş veya edilecek sair andlaşma ve söz
leşmelerin icaplarından olarak ilgili Hükümet 
ve teşekküller veya bunlar namına hareket, 
edecek müesseseler ile ıkredi, yardım ve ödeme 
anlaşmaları akdine Hükümetin salahiyetli 
kılınması hakkında 20 Mayıs 1959 tarihli ve 
7280 sayılı Kanunun 1, 2 ve 3 ncü maddeleri 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı! Yok. Maddeyi oynuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyen... Kabul edilmiştir. 

Yürürlüğe giriş 
MADDE 9. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 

(BAŞKAN — Madde, hakkında söz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi oynuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyen... Kabul edilmıigtir. 
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Yürütme 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
jBAŞKKAN — Madde hakkında söz istiyen... 

Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler,.. Kabul edilmiştir. 

Teklifin tümü kabul edilmezden " evvel 
maddeler üzerinde yapılacak tashihler komis
yonca yapılabilir. 

Şimdi 4 ncü madde hakkında komisyonun ya
pacağı bir tashih var, onu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
4 ncü maddenin 3 ncü bendinin onuncu sa

tırındaki «kişiliklerin* kelimesi bir baskı ha
tasıdır, «kişilerin» olması gereklidir, içtüzüğün 
130 ncu maddesi 'gereğince düzeltilir. 

Sözcü 
Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Maddeyi bu şekilde komisyonun 
teklifi üzere oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

.Teklifin tümü hakkında lehte, alehte söz 
istiyen arkadaşımız var mı? Yok. 

Teklifin tümünü oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Teklifin tümü Mec
lisimizce kabul edilmiştir. 

BAHTİYAR VITRAL (Kars) — Sayın Baş
kan 37 numara... 

BAŞKAN — Efendim, bir sıra var, ona 
göre ele alıyoruz sayın Vural. 

BAHTİYAR VURAL (Kars) - Bakanın 
da müracaatı vardır. 

BAŞKAN — Efendim bakanın müracaatı 
da kâfi değil, bizim sıraya koymamız lâzım. 

Efendim, arkadaşlarımdan ricalarımız var. 
Demin okuduğum' iki öncelik önergelerini oyla
rınıza sunayım da gelecek birleşimde onları ön
celik olan yerlere koyalım. 

7. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Kanununun 33 ncü maddesinin değiştirilmesi
ne dair kanun tasarısı ve Ticaret ve Plân komis
yonları raporları. (î/345) (8. Sayısı : 124) 

BAŞKAN — Bunun öncelikle görüşülmesi
ni oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler. Kabul edilmiştir. 

8. — 97 sayılı Kanuna göre askerlik hizmet
lerini Millî Eğitim Bakanlığı emride öğretmen 
olarak yapanların ilkokul öğretmenliğine tâyin-
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leri hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim, 
Maliye ve Plân komisyonları raforlart. (1/232) 
(8. Sayısı : 125) 

BAŞKAN — 61 sıra sayısındaki 97 sayılı Ka
nuna göre askerlik hizmetlerini Millî Eğitim Ba
kanlığı emrinde öğretmen olarak yapanların ilk
okul öğretmenliğine tâyinleri hakkında kanun 
tasarısı, bunun da roprunda öncelikle görüşül
mesi hususu teklif edilmektedir, öncelik tekli
fini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Daha evvelce Vekil bulunmadığı için konuş
maları yapmamıştık, gelecek Birleşimde öncelik
le ele alınması için yaptık. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — 37 sırada bu
lunan süt sanayii... 

BAŞKAN — Bunları gelişlerine göre sıraya 
koyuyoruz. Şunu da çıkaralım diye olmuyor... 

GEÇlCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KİRCA (İstanbul) — Yüce Meclisin daha önce 
aldığı karara göre ayın onunda Sendikalar Ka
nunu ile Toplu Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Ka
nununun görüşülmesi derpiş edilmiş bulunmak
tadır. Bu tasarılar için de öncelik kararı alın
ması lâzımdır. 

BAŞKAN — İstirham edeceğim, var mı böyle 
bir tasarı? Halen üç tanedir Grev, Lokavt ve 
Toplu Sözleşme tasarılarıdır. 

Muhterem arkadaşlar; bunları, elimizdeki 
gündemlerde, evvelâ elimizde olanları sıraya 
koymak için oyunuza arz etmiş oluyoruz. 

Bursa Milletvekili İbrahim öktem ve üç ar
kadaşının, Sendikalar kanunu teklifi, İşçi ve 
iş Veren Sendikaları kanunu tasarısı. 

Bunun da öncelikle görüşülmesi talebi var 
raporunda. 

öncelikle görüşülmesini kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

10. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
At alay ve 51 arkadaşının, Türkiye Süt Endüstrisi 
Kurumu kurulmasına dair kanun teklifi ve Çe
kici Komisyon raporu (2/317) (S. Sayısı : 66) (1) 

BAŞKAN — Geçici Komisyon burada mı 
efendim ? Burada. Hükümet burada. 

(1) 66 S. Sayılı basmayazf tutanağın sonun-
dadır. 
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öncelikle görüşülmesini oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tasarının tümü hakkında söz istiyen arkada
şımız var mı? Buyurun, Sayın Kemal Okyay. 

KEMAL OKYAY (Kars) — Muhterem arka
daşlarım, şu anda görüşmesine başladığımız ka
nunu memleketimizde 3 milyon çiftçi ailesi, aşa
ğı - yukarı 15 milyon çiftçi vatandaş kütlesi 
uzun senelerden beri büyük bir özlem içinde bek
lemekte idiler. Bu kanunun mevzuu, Türkiye'de 
istihsal edilmekte olan 4 milyon ton sütün ve bu 
sütten istihsal edilen mamullerin endüstrisi, sa
nayiinin kurulması hakkındaki kanundur. Tür
kiye'mizde zirai mahsullerin birçoğuna Devlet 
olarak sahip çıkılmıştır. 

Meselâ hububat için Devlet demiştir k i ; 
«ne kadar istihsâl ederseniz edin şu fiyattan 
aşağı hiçbir zaman sattırmıyacağım, şayet siz 
daha yüksek fiyatlar bulursanız buyurun, satın, i 
Fakalt şu fiyattan aşağı bu mahsulünüzü düşür-. 
miyeceğim.» 

Bu, hububatta böyle olduğu gibi, tütünde 
böyledir, şeker pancarında da böyledir, birçok 
zirai mahsullerimizde bu böyledir. Fakat hay- j 
van mahsullerinde bunun tamamen zıddı bir 
fiyat politikası içindedir memleketimiz. Şimdi- : 
ye kadar süt ve mamullerinde, hayvan ve et 
fiyat politikasında, Türkiye'de zirai mahsûlle- \ 
irin diğer kısımlarına tatbik edilen politikanın j 
tamamen aksi tatbik edilmiştir. Şöyle ki; şu ; 
fiyattan yukarı fiyata hiç'bir zaman et satamaz
sın denmiştir. Hayvan mahsullerini şu fiyattan 
yukarı fiyata hiçbir zaman satamazsın denmiş- i 
tir. Fakat fiyatlar ne kadar düşerse düşsün, i 
ben Devlet olarak karışmam denmiş ve sahipsiz ! 
bırakılmıştır. (Bunun için de Türkiyemizde hay- ; 
vacılıik ve hayvan mahsûlleri maalesef gelişeme
miştir. 'Türkiye 'de 715 milyon baş hayvandan 
bahsedilir. Fakat maalesef insan beslemekte 
çocuklarımızın besininde Avrupa^dan, Ameri
ka'dan süt tozu ithâl etmekteyiz. 

. ıŞimdi, bu süt endüstrisi ile yapılmak istenen 
şey şudur; artık Türkiye'de hayvan mahsülle-
rinede Devlet olarak salhip çıkılacak, bunun 
bir sanayii kurulacaktır. Bu sanayi, Türkiye'
de sütü işliyecek ve Türkiye'de süt istihsalinin 
artmasına yardım edecektir. Bulgun dünyada 
bir sığır ve bir" ineğin vasati olarak yıllık süt 
verimi 3 tondan yukarı olduğu halde maalesef 
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Türkiye'mizde bir inek senede 500 kilo süt 
verebilmektedir. Plânlama Komisyonu rapor
larında deniliyior ki ; «bir ineğin süt verimi bir 
senede bir kilo arttırılabilirce buna muvaffak 
olursak, Türkiye'nin millî gelirinde senede 500 
milyon lira fark edecektir.» Şimdi, Türkiye'de 
bir inek senede vasati 500 kilo süt verdiğine 
göre, biraz himmet, biraz fiyat politikası ile 
himaye ve süt endüstrisi ile buna salhip çıkmak
la Türkiye'de beher ineğin bir ton süt vermesini 
temine muvaffak olabilirsek millî gelirimizdeki 
artışı tahmin edersiniz. Bunun için önce, Ba
kanlığımızın, Sayın Ziraat Bakalığının hazır
ladığı bu kanunun, Bakanlar Kurulundan geç
mesi ve çıkması geciktiği için Sayın Senatör 
Sırrı Atalay ve 51 arkadaşının ele alarak aşağı 
yukarı Sayın Bakanlığın teklif ettiği kanunun 
aynısı olmak şartı ile, huzurunuza getirmiş 
olan arkadaşlara ben teşekkür borçluyum. 

Bu mevzu şimdiye kadar özel teşebbüs tara
fından ele alınamamıştır. Bunun birkaç sebebi 
vardır. Süt mevzuu evvelâ İhtisas ve bilgi is
tiyen -bir mevzudur. Sonra, süt mevzuunda bü
yük sermayelere ihtiyaç vardır. Çalışmanın 
kesif ve biligili olması ica'be'tmektedir. Bütün 
hu faktörler yüzünden özel teşebbüs şimdiye ka
dar bu mevzuda muvaffak olamamıştır. Tetkik 
ettiğimiz zaman gördük ki, bâzı yerlerde bâzı 
özel teşebbüsler bu mevzuu ele almışlarsa da 
ihtisas ve bilgi ile bu mevzuu işliyemedikleri 
ve sermayeleri de kâfi'gelmediği için maalesef 
zararla işlerini kapatmışlardır. Bugün Türki
ye'de Orman Çiftliği Genel Müdürlüğünden 
başka, bu mevzuda çalışan hiçbir tesis ve teşeb
büs yoktur. Eğer, biz süt mevzuunda bu kanu
nu çıkarmıya muvaffak olur ve kanunun emret
tiği İktisadi Devlet Teşekkülünü' kurarak bu 
mevzua sahip çıkarsak, Türkiye'de muazzam 
fiyat farklarının önüne geçmiş olacağız. Bugün 
Türkiye'de realite şudur: Şark'ta, yüzbıinleree 
•çiftçi ailesi sütünü satacak bir yer bulamamak
tadır. Süt, naklide uzun zaman bekletilmekte, 
çok çabuk bozulması yüzünden, ıçabuk harap 
olması yüzünden, Elastikiyeti çok az olan bir 
metadır. Şark'ta sütü 40 kuruşa satamazken, 
satacak piyasa bulamazken, istihlâk merkezle
rinde meselâ İstanbul, Ankara istihlâk etmek 
için 180 kuruşa süt bulunamamaktadır. Şimdi, 
bunun sanayiini kurarak, bunu kolay nakledi-
lebilir meta, kuru madde haline getirmekle, 
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>bu muazzam fiyat farkını ortadan kaldırmış I 
olacağız. 

Bununla kazançlarımız büyük olacaktır. Bir 
defa, Şarkta milyonlarca insan süte sahip çıktı
ğını görecek, meselâ 40 kuruş yerine 80 kuruşa 
satılabildiğini gördüğü gün kendisinin cebine pa
ra girdiğini, iktisadi hayatında ferahlama his
settiğini görecek, bunu görünce, sütün veren 
hayvanını bu defa sevmeye başlıyacak, bu hay
vana sahip çıkacak, bu hayvan müstahsil çiftçiye 
sevimli gözükecek, bu durum karşıısmda hayva
nının yemini, bakımını artıracak, nasıl edeyim 
de 3 kilo sütün yerine 10 kilo süt alayım diye 
hayvanına sahip çıkacak; bu suretle de hem 
çiftçi ailesinin bütçesi düzelecek, hem de mîllî 
istihsalde süt istihsali Imyük miktarda artacak, 
hem ide, Türkiye'de ıçok noksan olduğu tesbit 
edilen hayvani proteinle beslenme meselesi, ço
cuklarımızın ve insanlarımızın beslenmesi me
selesi, bu endüstri sayesinde temin edilmiş ve 
iyi bir istikbale ulaşılmış olacaktır. 

Süt mevzuunda çiftçilerimiz bütçelerine gi
ren gelirler yüzünden hayvanlarına sahip çıka
caklar, iyi besliyecekler, derken sütün yanında et 
mevzuunu da bu endüstri sayesinde halletmek 
yoluna girmiş olacağız. 

Şimdiye kadar bizde hayvancılığın geliştiril
mesi için takibedilen politika şu idi; gidiliyordu 
köylüye, çiftçinin yanma, sana ahır kredisi ye
reyim, sana hayvan kredisi vereyim, sana şunu 
bunu vereyim, bunları yap ve et hayvaniyle, 
süt istihsalini artırmaya uğraş deniliyordu. Köy
lüden alınan cevap umumiyetle şu; bana faizle 
para veecreksin, ahır yaptıracaksın, damızlık
lar aldıracaksın, masraflara sokacaksın... Bu
nun karşılığında, benim istihsalimde küçük bir 
artış olsa bile, benim istihsal ettiğim metaı, sü
tü ve süt mahsullerini ne yapacaksın Sahip 
çıkacak mısın, alıcısı mısın? Buna bir fiyat, bir 
garanti tanıyor musun? Hayır, Devlet, şimdiye 
kadar istihsal ettiği mallara sahip çıkmamakla 
ona fcir garanti tanımamakla, onu nakledebilir 

'şekle sokarak istihlâk merkezlerine göndereme
mekle, köylünün sütte ve hayvan mevzuunda mu
vaffak olmasını sağlıyamamıştır. Bu da, bu yüz
den köylü hayvan kredisini almış, yemiş, mas- ı 
tehlik olmuş, ahır kredisi ile para almış, başka I 
yerlere sarf etmiştir.. Bbylece hayvancılık mesele
si Türkiye'de halledilmemiştir, Bu mevzu, bu de- | 
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fa tamamen rasyonel bir şekilde ele alınmıyor. 
Köylünün istihsal ettiği süte ve süt mamullerine 
ve ete sahip çıkılıyor. Bu suretle köylünün ce
bine para girecektir. Faydasını bizzat müşahede 
edecek, gözleriyle görecek, bundan sonra ıslahına 
yüzbinlerce çiftçi ailesi birden girişmiş olacak, 
bu suretle hayvancılığımız da Türkiye'de inkişaf 
imkânları bulacaktır. 

Bu mevzuda, kanun teklifi yapan arkadaşla
rımız gayet güzel gerekçe hazırlamışlardır. Bun
lara, çok şey ilâve etmek mümkün değil. Bunun 
için ben, bu hayırlı kanunun Yüksek Meclis ta
rafından kabul edilmesini ve milletimize hayırlı 
olmasını temenni eder, sözlerime son vririm. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Güven.. 
KEMAL GÜVEN — Muhterem arkadaşlar, 

görüşülmesine başlanılan kanun teklifini hazır-
lıyan arkadaşlarınızdan birisi olarak, teklifimi
zin hususiyetleri ile iktisadi hayatımıza getire
ceği yenilik ve faydaları izah etmek maksadiyle 
söz almış bulunuyorum. Sözlerime teklifi ne şe
kilde hazırladığımız mevzuunda kısa bir iza
hatla başlıyacağım. 

Teklifimiz, memleketimizde bu mevzu ile il
gili birçok üniversite profesörünün, bilfiil bu 
işlerle meşgul mütehassıs ve teknisyenin fikri 
ve mütalâalarından geniş çapta istifade edilmiş, 
kendileri ile tam bir görüş birliğine varıldıktan 
sonra, teklifimiz Yüce Meclise sevk edilmiştir. 
Teklifimizin Yüce Heyetimizce* teşkil olunan 
Karma Komisyonda görüşülmesi sırasında Hü
kümetimizin de teklifimizi benimsediğini ayrıca, 
memnuniyetle ifade etmek isterim. Karma Ko
misyonda bulunan kıymetli arkadaşlarımız tek
lifimizi günlerce etraflı bir tetkike tabi tut
muş, komisyona celbettiği ilgili Bakanlık tem
silcilerinden başka, birçok mütehassıs ve üni
versite hocasını davet ederek kıymetli fikir ve 
mütalâalarından faydalanmış. Teklifimizi daha 
mütekâmil, memleket realitelerine daha uygun 
bir hale getirerek huzurunuza sevk etmiş bulu
nuyorlar. 

Muhterem arkadaşlar, 
Teklifimiz, üretici ve tüketici olarak nüfu

sumuzun heyeti umumiyesini çeşitli yönlerden 
ilgilendirdiği halde bugüne kadar, üzerinde hiç 
denilecek derecede az durulan süt ve süt ma
mullerinin kıymetlendirilmesi işini üzerine ala-
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cak bir Süt Endüstrisi Kurumu, kurulmasını 
istihdaf etmektedir. Üzülerek ifade etmek mec
buriyetindeyim ki ; zirai gelirin % 20 sinden 
fazlasını teşkil eden süt ve mamulleri şimdiye 
kadar Devlet himaye ve önderliğinden mahrum 
kalmıştır. Teklifimiz, tasvibinize mazhar olup 
kanunlaştığı takdirde, süt ve süt mamulleri 
mevzuunda Devletin himaye ve önderliği sağ- j 
lanmış olacaktır. 

Aziz arkadaşlarını,... 
Türkiye'mizde ortalama olarak 3 milyon çift- i 

çi ailesi mevcuttur. Bu çiftçi ailelerinin faali- : 
yetleriyle memleketin tarım istihsali gerçekle- ' 
şir. Yüksek malûmlarınız olduğu veçhile; bu- j 
günkü haliyle zirai istihsalimiz memleketimi- \ 
zin ihtiyacını karşılamamaktadır. Nüfusumu- ; 
zun her sene % 3 gibi çok ehemmiyetli bir ar- ; 
tış gösterdiği de nazara alınırsa istihsalimizi 
süratle artırmak mecburiyeti kesin ve kaçınıl
maz bir zaruret olarak karşımıza çıkar. Memle
ketimizde çiftçinin iştigal konuları, bölge şart
larına göre değişiklikler göstermekle beraber, 
ziraatin birçok kollarını "içine'.almaktadır. Bu 
şartlar altında çiftçinin istihsalini entansif zi
raat yoliyle artırmasında, onun işletmesini eko
nomik bir ünite olarak ele almak zarureti kar
şımıza çıkar. Çiftçiyi istihsale teşvik edecek, 
teknik tedbirlere alâka ve itibar göstermesini 
sağlıyacak tek yol, çiftçinin istihsal ettiği 
ürünleri kârlı olarak değerlendirme imkânına 
kavuşturulmasıdır. 

Memleketimizde, bugüne kadar hayvancılık 
. çiftçiye normal gelir sağlıyacak ve ekonomik 
bir ünite olacak şekilde gelişmemiştir. Yıllık 
süt istihsalimiz, ortalama olarak 4 ile 5 milyon 
tonu bulmaktadır. Memleketimizde mevcut 70 
milyon baş hayvan karşılığında, bu istihsal çok 
düşüktür. Buna rağmen istihsal edilen süt de
ğerlendirilmemekte, ekonomik olmıyan hattâ 
gayrisıhhi şekilde istihlâk edilmekte, pek az 
kısmı ise değerlendirilmekten uzak olarak pa-
zarlanmaktadır. 

Müstahsilin istihsal ettiği sütleri alıp bu 
sütlerden süt mamulleri yapan müteşebbislerin 
kifayetsiz durumu, elde ettikleri mamullerin 
kalitesinin düşüklüğü, beynelmilel normlara uy
gun ve dış pazarlara sevk edebileceğimiz ev
safta süt mamulleri istihsal edilmemesi öteden 
beri süregelen ve çaresi de düşünülmemiş baş
lıca zaıfımız olarak meydana çıkmaktadır. Şu 
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husus kesin olarak anlaşılmıştır k i ; özel teşeb
büs müstahsilin istihsal ettiği sütleri işliyeeek 
kapasitede bir süt endüstrisi kurup geliştireme
mektedir. Bunun sebeplerini şöylece sıralıyabi-
liriz : 

1. Süt endüstrisi tesisleri pahalıdır. 
2. Ekonomik hüviyeti özel sektörce iyice 

kavranmadığı için, geniş yatırım yapılamamak
tadır. 

3. Bu endüstri kolu bilhassa bilgili ihtisas 
elemanının istihdamını geniş çapta icabettir-
mektedir. özel sektör de yüksek ücret talebeden 
ihtisas elemanını kullanmayı umumiyetle tercih 
etmemektedir. 

4. özel teşebbüs süt endüstrisi için de, tek
niğin önemini bugüne kadar kavrıyamamış, da
ha çok ticari zihniyette hareket ettiği için dai
ma 'kalitesiz, hattâ hileli mamulleır piyasaya arz 
etmiş. Bu yüzden de mamullerini satmak im
kânı bulamayıp büyük ve telâfisi imkânsız za
rarlara uğramıştır. Bu yüzden birçok mevzular
da hattâ daha az önemli işlerde olduğu gibi bu 
mevzuda Devletin, önderliği bir zaruret olarak 
karşımıza çıkmaktadır. îşte bu zaruretledir ki : 
Bi rinci, 5 yıllık kalkınma plânı, süt mamulleri 
sanayii kısmında bu konuyu ele almış ve alın
ması icabeden tedbirleri teker teker sıralamış 
yurdun çeşitli yerlerinde üretenin sütünü top-
lıyacak ve bunu işliyeeek tesisler kurulmasını 
süt üretenlerin üretim ve satış kooperatifleri 
şelk'linde bMieşimeısi ve fabrikalardan uzak böl
gelerde, -bu Ikoıoperatilf'lere süt anaımul'leri 'imali 
'için Ifeoil'aıylıik sağlanması. 'Kelsin oilaralk ifade 
edilmiş'tir. Plânın 19'63 ıta'tbik prlograımmın1 

imalât sanayiıi bölümünde /bir süit endüstrisi 
plânı yapılmıştır. Fa'kalt,. İhalen bu plânı tat
bik «lece'k bir 'organizasyon 'nVevcut değildir. 

Işite, teklifimizle kurulması derpiş olunan 
'Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu bu <ottfgaıni'zas-
yonun kurul masını 'temim ede'cek, 'ayrıca ö'zel 
teşebbüs vte bilhassa iko'Operati'fçıi'lliği teşvik re 
ıhİmaye edecek. Devlet önderi'iğinde iş birliği 
'esasları içinde özel 'teşebbüsü geliştirecek ve 
•gerekirse kurum, tesis ve imailât'hanelerini özel 
'taş'ebblbtüs'e devredecektir. 

Türkiye !Süft >Endüs)fcrisi (Kuruımu plânlı gö
rüşle uygun ve ımuıfcabık lolimıaMa, birlikte Dev
let Plâm'laıma Dairelinin bu mevzudaki görüş 
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ve düşünüşlerinim icabıdır. İBu kurum bir $k- I 
tisadi Devlet Teşekkülü oiarak kurula-caktır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Teklifimizin kanunlaşmasını ınütaakıp ku-

miacak (olan kurumun (memleketimize sağlıya-
cağı faıyıda, ekonomik 'alanda oynııyaeağı rol ve 
ulaşmak arzusunda 'olduğu Ihedelfl'er'e bilhassa 
işaret etmeyi bir vazife telâkki.'ederim, 'Bu su
retle teM'fiımizin önemi daba iyi ıkavranaıealktır. 

Kurum, evvelemirde 6 Yı'llık Kalkınma^ Plâ
nına igöre Ibu Islüre içerisinde 'memleketimizin 
hayvancılığa 've -sütçülüğe- müsait 'sekiz bölge
sinde 'muayyen kapasitede süt mamulleri fabri
kaları kuracak, üreltdciriin sütlerine" daimî bir 
alıcı olacaktır. 

2. »Siüt üreticilerini Ikooperatifleştirecek 
sütleri 'bu kooperatifler kanalı ile 'alacaktır. 

Kooperatife 'üye oian üreticilerin sütlerin
den bilfarz 10 ar kuruş kooperatif tasarruf | 
(hesabında biriktirmek suretiyle çiftçinin öz 
kaynaklanan (bir 'araya getirmeye vasıta oia-c 
cak. Birkaç yıl içerisinde biriken sermayeye 
kredi ilâvesi 'suretiyle bölgelerindeki koopera
tiflere yeni tesisler kurmak imkânımı sağlıya^ 
cak. (Böylece özel sektörün gelişmesine ön 
ayak olacaktır. 

Memleketimizde nâzım Ibir fiyat politikası 
sağlayacaktır. !S<üt ve (mamulleri . pazarında 
üretim ve tüketim 'arasımda denige (kurmuş ıo!a-
•oaik. Süt ve mamullerinin (kalitesini yükselte
cek dış Pazar'lara cılkıma imkânını bulacaktır. 
Müşterek Pazara girmemiz (bahis konusu oldu
ğuna göre, Müşterek Pazar fiyat ve süt mamul-
ler1! istihsal ve 'ka'liteskıin pek yakından hay
vancılığı mrz ve ürünlerimizi illgileındirdiğl, üre
tim maliyeci ile çiğ ve ımamul olarak fiyat se
viyesinin ayarlanmasının kaçımlımıaz ıbir zaru
ret olduğuna göre bu görevi yerine getirecek 
başlıca teşekkül olacaktır. 

Kurulacak (fabrikalarla ihtiyaca yeter (süt 
tozu istihsal edebileceğimden, iltltoalâta lüzum 
kalmıyacak, zamanla diş pazar (bulunursa İh
racat imkânı dahi hâsıl olaeaktır. 

Hayvancılık ve 'haydan ürünleri mevzuunda 
da teknik öğretimi talhakkuk ettirecektir. Mem-' 
lıekdtimiızin çeşitli bölgelerinde iş sahaları açiıl-̂  
mış olacak. 'Hayvancılık ıgelişjeceik üretici da
ha fazla gelire kavuşacaktır. Plânlama 'Daire
mizin 'toelıirtitüğitie 'göre sadede günde Ibir kilo 
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süt artış milî gelire yılda 500 milyon lira ar, 
tış sağlıyacakltır. Yıllık süt ülfetimi inek İha-
sına '3 tonu -bulan memleketlerin yanında 500 
kilodan aşağı üretimi 1 000 kilioya çıkardığımız 
zaman ımillî 'gelire ve geniş halk kütlesine in
tikalinin vüsati kendiliğinden -meydana çık
maktadır. Bu suretle ıgeniş halk kütleleri de 
fakru zaruretten kurtarılmış (olacaktır. Sosyal 
IkalkiTiıma geniş çapta tahakkuk etmiş olacafo 
tır. 

Büyük şehirlerimiz içime süt ihtiyacı ayrı
ca âcil 'bir çözüm şekli, (beklemektedir. Kanun, 
büyük şehirler (halkı ve tüketici Ihâlk topluluğu 
için İde (temiz ve ucuz süt ve mamullerini temrin 
işini üzerine almış ol'acak, 'bunu geniş çapta 
hal yoluna sokacaktır. 

Ayrıca beynelmilel teşekküller ezcümle 
ÜNStCEF ve FAO teşkilâtları birçok (memleket
lere olduğu gibi memleketimize İde süt endüst
risinin kurulması İçin ıgeniş yardım yapaibiiiece-

'ğini defaatie ifade elfcmiş lolıdukları Ihalde bu 
mevzuda kendileriyle iş birliği yapabilecek bir 
müessese bülam'adıkları için şimdiye kadar bu 
yardımlardan faydalanmak imkânı bulunama-
ımıştır. İsviçre Hükümeti de 'süt endüstrisi 
mevzuunda memleketimize yardıma kararlı 
olup, geçen yıl .da (mütehassıs [göndererek etüt
ler yaptırmış. Etütler müspet sonuç Verdiğin-
den, 1 milyon 800 Ibin İsviçre Frangı tutarında 
makina ve malzeme yardımı 'yapmağa karar 
verm'işitir. (Bu şelkilde vâki ıolacak 'dış yardım 
imkânlarınıın kullanılıması ve yardıma âmaıde 
beynelımiie'l teşekkülleri -mulhatap bulmak ıan-
cak teklifimizde; derpiş o'l'unaın Türkiye iSült 
Endüstrisi Kurıumunun kutrulması ile mümkün 
olacaktır. 

IBütün bu izahaltlarımızla, tkaınun teklifi-
ım'izin ne derece iısalbetli ve ızaruri Ibulunduğu-
nun Yüce Heyetinizıce takdir oiuınduğuna ina
narak, ItekTifimizin bir ian evVel Ikaınunlaştırı'l-
<maısı mevzuunda 'alâka ve Ihimimetlerinizi .istir
ham eder (hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — 'Sayın Ahmet Şener. 
ATEMET ŞBNIBDR (Trabzon) — Muhterem 

arfkaldaşlar, bu ıgeç vakitte gayet kıssa konu
şacağım. 

Bu ımevzuıda dalha serlbest konuŞımak imkâ-
ınına salhibim. 'Çünkü hiçbir kadroyu İhtiva 
eltnıemektedir. 
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Muhtereim ar'kaJdas'l'anm, Ibu süt endüstri

sinin kuruluşu haîkkındaki Ikanun teıklafinde, 
'teklif salhipleri ^arasında, (bendeniz de varım. 
îmzamı atarken *gayet Ihuzur içinde laittıım. Çün
kü ıbu, bizim memleketimizde Ibir noksanlıktır. 

Muhtereim arkadaşlarım, Ibulgün dünyadan 
birkaç ralkam vereceğim; öyle rek'or inekler 
mevcuttur İki, senede '10 000 Kg. süt vermekte
dir. \Arna Ibutn'lar sahipli lollduıkları için ıbu Iböy-
le. Çünlkü bu (hayvanlara ımilidt 'olarak Kaihi-
Ibıolunımuış'tur. Faıkat maalesef bizim memlelke-
tiımizde bir is'tihsal devresinde 'ancak '500 - 600 
Kg. süt 'sağılmaktadır. IBunun s'elbebi, yemleme
de ıalhır lineJkciliğinin lê -e alınmasıyla ımümıkün-
dür. Bilhassa sütlerde, şimdi Ibu mievzuda fea-
nunda esas olan maiksait bilhassa istihsalin 'artı-
rılunaısı ve iyi vasıfta süt elde edilmesidir ve 
vatandaşların, bütün gocuklarım esas gıda 'mad
desi olan iyi vasıfta sütün mikropsuz, pastöri
ze, sterilize edilmiş 'olarak getirilmesi, süt 
mamullerinin (bütün vatandaşlara da'ha 'vasıflı. 
olarak yedirilmesi esas lolaedktır. Bilhassa işe
nmenin (her mevsiminde süt ve süt mamullerinin 
her !bö%ede bulundurulmasıdır. 

'Muhterem arakadaşlarum, biliyorsunuz iki, 
bizim memle'ketimizde süt Ibtol olarak: ancak yaız, 
•mevsiminde istihsal 'edilmektedir. Halbuki 'biz 
sütlerimizi iyi bir şjeiklde fcrynretllendıirir ve bil
hassa Gazi Orman Çiftliğinde yapıldığı igibi 
yaz mevsiminde sütün bol olduğu samanlarda 
'toplamak ve 'omu Frigorifik tesislerde muhafa
za ederek kışın da istediğimiz şekilde ve daha 
iyi bir vasıfta, bütün vatandaşlara daha ucuz, 
olarak da yedirmek imkânını bulmaktır. 

REFET AKSOY (Ordu) — Orman Çiftliği'-
nin değil. 

AHMET ŞENER (Devamla) — Evet, Ata
türk Orman Çiftliği'nin değil, arkadaşımızın 
ifade ettiği gibi, UNESCO 'nündür. Fakat, Or
man Çiftliğinde kurulması, hattâ Orman Çiftli
ği'nin de bundan istifade etmesi ve Orman Çift
liği dışında diğer vatandaşların da bundan isti
fade ederek, kıymetlendirme imkânları, bu va
sıflarda ve bu metotlara göre devanı ettirmeye 
gayret etmektedirler. 

Bilhassa burada, • bu süt sanayii, endüstrisi
nin kurulmasında esas; malûmları olduğu veç
hile, bir Genel Müdürlük kuruluyor. Bu Genel 
Müdürlüğün gayesi, ancak belki 100 bin ton 
kadar süt kıymetlendirilecektir ve işliyecektir. 
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Asıl olan kooperatiflerin kurulması ve bunların 
hususi teşebbüslere intikal ettirilmesi keyfiye
ti ve bu hususi teşebbüslerin köylerde bilhassa 
aile işletmeciliğinin yetiştiriciliğinde bilhassa 
yetiştirilen ineklerin sütlerini en büyük istihlâk 
merkezlerne şehirlere kadar kooperatifler vası
tası ile getirilmesi ye kıymetlendirilmesidir.'' 
Yoksa, Tarım Bakanlığına bağlı bir Genel Mü
dürlüğün kurulmasiyle nihayet, bu işletmelere 
ve kooperatiflere önderlik yapmaktan başka, 
ileri gidecek değildir. 

Muhterem arkadaşlarım; bu süt sanayiinin, 
bilhassa benim, ricam ve istirhamım şudur: tn-
şaallah Yüksek Meclisçe kabul edilir, kurulacak 
olan Genel Müdürlük, vatandaşların hayvanla
rını sade sütlerini değil, malûmunuz olduğu veç
hile, et, süt ve iş hayvanlarının da kıymetlendi
rilmesi için kurulacak olan işletmelerde hayvan
cılığımızın ilerlemesi ve inkişafı için gerekli 
kredilerin de verilmesi lâzımdır. Bu nokta üze
rinde bu Genel Müdürlüğün çok önemle durma
sını ve bu kanunun muhtevası olacak olan yö
netmeliklerin de bu işletmelerin kurulmadık
tan sonra, kuru bir işletme, kuru bir kanun ola
rak kalacaksa, sureti mahsusada çıkmasına ta
raftar değilim. Ancak, ben huzurunuzda şunu 
ifade edeyim ki, Ziraat Vekâletinden, burada 
vazife alacak elemanlardan istirhamım şu ola
caktır: Bilhassa böyle köy aile işletmelerinde 
mevcudolan hayvanların yetiştirilmesi, ahır 
inekçiliği, mera inekçiliği, damızlıkların iyi va
sıfta temin edilmesini istiyorum. Islah istasyon
larının bilhassa çok iyi bir şekilde organize 
edilerek çalışmasını istiyorum. Bunlar koordine 
halde çalışmadıktan sonra bu memlekette bu 
müesseselerin faydası olamaz. 

Eğer bu koordinasyon temin edilmezse, ku
rulacak olan işletmeler, ve Genel Müdürlük bir 
iş göremez, işletmeler, sen bana bilgi veremez
sin diyecek değildir, kurulacak olan sanayie, 
bilhassa kurulmuş olan bu husustaki lâboratu-
varlardan ilmî araştırmalar gelir, haralarla te
mas edilerek bu haraların bütün çiftliklerde bu
lunan bütün ineklerle bu hususta yapılacak ko
ordine bir çalışma ile ancak işin faydalı olaca
ğına kaaniim, aksi halde kurulmuş olan bir 
Umum Müdürlükte yemlemesi yapılmamış, mera 
ıslahına gidilmemiş, lâboratuvar çalışmaları ol
mamış, iktisadi durumlara dikkat edilmemiş, 
kooperatifçiliği köylere kadar ilerletememiş ve 
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hattâ arkadaşlarım, o kadar mühimdir ki, bura-- | 
da Bayındırlık Bakanlığının da önemli vazife
leri vardır. Eğer bir köyün yolu olmazsa (sütü 
nasıl işleteceğiz veya) sütü nasıl istihlâk mer
kezlerine getireceğiz. Bu hususta koordine bir 
çalışma, temenni ederim ki, sağlanmış olsun. 
Zannedersem böyle bir koordine çalışmanın sağ
landığına veya sağlanacağına kaaniim. Eğer bu 
Ziraat Vekâleti bünyesi içinde kurulmuş olan bu 
işletmenin faydalı olma imkânlarını iyi kullan- | 
mazsa ve bilhassa Ziraat Bankası bu müessese
ye yardımcı olmadığı müddetçe bu müessesenin 
kendi bünyesinde bunu işleteceğine kaani deği- I 
lim. Kredi temin edeceğiz. Verilen hayvan I 
yemlerini, hayvana yedireceğiz. Çünkü, bu hay
vanların paraları, aile işletmesinde diğer başka 
bünyelerinde sarf edilmektedir, bu hayvanların 
yetiştirilmesine harcanmamaktadır. Benim, is
tirhamım bilhassa koordine mevzuunda esaslar I 

. tesbit edilerek yapılacak olan yönetmeliklerle bu- I 
nun sarahate kavuşturulmasını arz ve teklif ede
rim. Bu kanuna müspet oy vereceğimi ve bu ka
nunu da sizlerin kabul edeceğinizi peşinen uma
rak huzurunuzdan ayrılıyorum. 

Hürmetlerimle... 
BAŞKAN — Sayın Kazova. 
MEHMET KAZOVA (Tokat) — Sayın Bal

kan muhterem arkadaşlar; Ibu gün memle
ketimizde, Ziraat Vekâletine bağlı zirai mah
sullerin değerlenmesi için bir tesis kuruyor. 
Bu kurulmadan evvel, hem sütün yokluğundan 
bahsediliyor, hem de sütün değerlendirilmesin
den. 

Muhltereim arkadaşlar; evvelâ !bu fabrikayı, 
tesisi kurmak için; evvlâ memleikette hayvan 
neslinin ıslâhını ele almak lâzımdır. Bunu ele 
almadıktan sonra bu tesis kurulursa, bu neye 
benzer bilir misiniz; hububat yetişmiyen bir 
memlekette lofia siloları açmak, ofis siloları 
yapmak gibi ve oraya memur, umum müdürler, 
sulbe müdürleri tâyin etmek ve orada bir memur 
teşkilâta. kurmaktan başka bir şey değildir ar- I 
kadaşlar. 

Bugün için evvelâ hayvan neslini İslah ede
lim. Bu memlekette bir inek 300 kilo süt ve
riyor, bunu 500 kiloya çıkaralım, diyoruz. Hem-
de memlekette sütü kıymetlendireceğiz, diyo
ruz. Bu memlekette süt yok iki kıymetlendiril
sin. Bu gün bir çok köylerimizde, köylülerimiz 
kendisi için dahi süt bulamıyor. Sonra, bu ımem- [ 
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| lekette kâfi miktarda süt istihsal edilmediği için 

peynirin k loşu 11 lira, yağın kilosu 15 liradır. 
Bu memlekette süt ve hayvan mahsulleri zayi 
olımuış değildir. Evvelâ bu mahsulleri çoğalta
lım, ondan isonra değerlendirilmesini düşüne
lim. Bu gün memleketimizde hayvan ıslah istas
yonları vardır. Bu İhayvan ıslâh istasyonları 
bu gün çiftçimize ve köylümüze ne bir teşvik 
için Ibir hayvan vermiştir, ne bir çift öküz, ne 

j bir çift boğa, ne bir çift inelk vermiştir. Kime 
ve nerelerde bunu verdilerse lütfen vekil bey 
izah buyursun. 

Bu gün memlekette ıslâh istasyonları kadro-
I sundan fazlasını tutar, pazar yerine çıkarır ve 

artırmadan isonıra »atılır. Ve bu satılan hayvan
lar; boğalar, inekler doğrudan doğruya mezba
haya gider, orada kesilir arkadaşlar. Bu, doğ
rudan doğruya Türkiye 'de hayvan ıslah istasy on-

I larının ticaret zihniyetiyle çalışmasından başka 
I bir şey değildir. Bu gün kuracağınız fabrika, 
I tesisden evvel hakiketen hayvan neslini ıslâh 

etmek lâzımdır. Hayvan nesli evvelâ Ibu mem
lekette ıslâh edilsin, memlekette verim çoğalsın 

I ondan sonra bunun değerlendirilmesini düşü
nelim arkadaşlar. Zannedersem bu hususta 
kanunda bir yer yok, göremiyorum. 

Hepinizi hürmetle salamlarım. 

BAŞKAN — Sayın İnceler. 
• RAHMİ İNCELER (Çankırı) — Muhterem 
arkadaşlar; bendeniz, hakikaten bu kanunu 
işittikten sonra çok sevindim. Çünkü memle
ketimizin en büyük bir ihtiyacına cevap vere
cektir. Türk köylüsünün derdine en mühim bir 
deva olacaktır, bu balkımdan Kazova arkadaşımı
zın fikirlerine iştirak ediyorum, Zira köylünün 
eline para geçtiği zaman hayvanlarını, kendi 

I kendileri ıslah edeceklerdir. Kemal bey arka
daşımız işaret ettiler, bu bakımdan memleket 
faalİhayıır bir müessese olacaktır, kanunu 
huzurunuza ıgetiren arkadaşlarıma ve Hükümete 

I şükranlarımı ifadeyi vazife bilirim. Yalnız bir 
temennim var, biliyorsunuz, büyük hülyalarla 
kulrulmuş bir Et - Balık Kurumu vardır, bu, 
fonksiyonunu ifa etmemiştir, edememiştir ve bu
gün bir keşmekeş halindedir. Bütün temennim 

I de bu kanunun ona benzememesidir. 

Memlekete hayırlı olsun ve iyi ellere tevdi 
edilsin. Hakiketen memleketin hayvancılığı ve 

[ köylümüzü kalkındırmaya medar olacak bir 
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kanun olacaktır. Bu itibarla kanuna müspet 
rey vereceğim. Arkadaşlarımın da bu yolda ha
reket etmesini istirham ediyorum. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Buyurun, komisyon. 
GEÇÎCİ KOMİİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 

YÜCELER (Kayseri) — Muhterem arkadaşla
rım, Iben sizi ıfazla yormak istemiyionım. Yalnız 
Komisyon sözcüsü olarak, bir ilki noktaya te
mas etmek mecburiyetini hissettim. 

Burada konuşan arkadaşlarımızdan bir ta
nesi, Mehmet Kazova arkadaşımız, «memleket
te ısüt yok ki, kıymetlensin» dediler. Ben ar
kadaşımıza bir rakam veümek suretiyle cevap 
vermiş olacağım: Memleketimizde dört milyar 
408 milyon 125 bin kilo süt istihsal edilmekte
dir. Bu miktar memleketimizin hemen hemen 
zirai mahsullerin içinde üçüncü sırayı işgal et
mektedir. 

Sütün değerini yüz olarak kabul edersek, en 
önde geleni et hayvanlarında 106 yüzde onaltı „ 
olarak, ikinci sırada buğday 104, yüzde 33 olarak, 
üçüncü sırada yüz olarak süt işgal etmektedir 
ki; sütün değeri diğer zirai ürünlerimizin üçün
cü sırasında olduğuna göre, üzüm, sebze, pamuk, 
tütün, pancar, fasulye, pamuk, narenciyeden, 
hepsinden daha fazla değer işgal etmektedir. Bu 
bakımdan demek ki, memleketimizde süt vardır. 
Fakat, lâyıkı veçhile bu sütten istifade edeme
mekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, her şeyden evvel 
köylünün fakirliğinden, çiftçinin fazla, para ka
zanamadığından, perişan olduğundan bahsede
riz. Fakat, köylünün tarlasından veya hayvanın
dan istihsal etmiş olduğu mahsulü kıymetlendir
meyi ve değeri fiyatla satmayı her nedense dü
şünmeyiz. 

Biraz evvel konuşan arkadaşım ifade etttiler: 
«Memlekette bilhassa süt mevzuunda istihsal ile ' 
istihlâk merkezleri arasında bir dengesizlik var» 
dediler. Bu, mevsimlere göre dahi değişmektedir. 
Bir taraftan sütlerin bol olduğu bir memlekette, 
diğer taraftan hemen hemen, pazarlarda süt ve 
mamulleri, yok gibidir. İşte kurulacak lolan ku
rum, bunları istihsal merkezlerinden, veya ihti
yaç duyulan merkezlere süratle ve zamanında 
yetiştirmeyi sağlıyacak. Aynı zamanda, değer fi
yatla çiftçinin elinden bunları almak suretiyle 
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çiftçinin kesesine de biraz daha fazla para gir
mesini temin edecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, köylü istihsal ettiği 
dört milyon tona yakın sütten ancak yüzde 17 
sini, yapılan hesaplara göre, direkt olarak sat
maktadır. Halbuki geriye yüzde 83 gibi bir mik
tar kötü şartlarda ve mahallî pazarlarda veya 
kendi ihtiyacına kullanmak suretiyle kıymetlen-
dirilmektedir. Bunun muhafaza tekniği bilinme
diği ve muhafaza organizasyonu olmadığı için 
birçokları da maalesef, heder olup 'gitmektedir. 

Çok muhterem arkadaşlarım, bu, yalnız mem
leket dâhilinde kıymeti endirilmekle kalmıyarak, 
yapılan araştırmalara göre belki de komşu mem
leketlere ihraç imkânı sağlanacaktır. Bizim süt
lerimiz, diğer komşu memleketlere ve bilhassa 
Avrupa memleketlerine nazaran kalitesi da/ha yük
sek durumdadır. Çünkü, bizd'e mera hayvancı
lığı hâkimdir. Meranın şartları ve dolayısiyle hay
vanların otlaması ve muhtelif mera otlarından 
beslenmiş olduğu için kalitesi Avrupa'dan daha 
yüksektir. Bu bakımdan iyi bir teknikle süt ve 
mamulleri elde edilecek olursa bunu, Avrupa 
memleketlerine dahi ithal etmek imkânını bula
cağız. (Billhassa' emanteler, rokfort peynirleri, 
kaşar peynirleri başta 'gelir. ıSert peynirlerdir. 
Bunların ıbilhassa Avrupa pazarlarında rağbet 
göreceğine eminiz. 

Muhterem arkadaşlarım, komşu diğer mem
leketlerde yani Orta - Doğu memleketlerinde ise 
yapılan araştırmalara göre süt ve mamullerinin 
değeri bizden daha fazla satılmaktadır. Yani 
eğer, iyi bir teknik iyi bir organizasyon kurulur
sa, komşu Orta - Doğu memleketlerine dahi ih
raç etme imkânımız vardır. IBu bakımdan, sözü 
fazla uzatmamak ve sizleri sıkmamak için sözle
rimi keseceğim. Yalnız bu mevzuda yerli müte
hassıs arkadaşlarım değil, yabancı mütehassıs 
arkadaşlarımızın da raporları vardır. (Bunlar 
da ibizi teyidetmektedir.) Bu bakımdan buna 
müspet oy vermenizi istirham edeceğim. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, teklifin tümü hak
kında başka söz istiyen arkadaşımız yok. Mad
delere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kalbul edilmiştir. 

İvedilik teklifi vardır, ivediliği oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 
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Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu Kanunu I 

BÖLÜM - I 
'Kuruluş 

MADDE 1. — Bu kanunda yazılı işleri gör
mek üzere 3460 sayılı Kanun ve ekleri rü-
kümlerine göre idare edilmek ve sermayesinin 
tamamı Devlet tarafından verilmek üzere, 
hükmi şahsiyetini haiz, Tarım Bakanlığına 
ballı «Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu» ku
rulmuştur. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET YÜCE
LER (Kayseri) — Efendim, buradaki 1 nci 
satırda (görüşmek) kelimesi bir matbaa hata
sıdır, bu kelime (görmek) olacaktır. 

BAŞKAN — Bu şekilde düzeltiyoruz efen
dim. 

ıMadde hakkında başka söz is'tiyen var mı? 
Yok. Maddeyi kabul edenler... • Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Kurumun .merkezi Ankara'
dır. Kurum Türkiye'nin içinde ve dışında lü
zumu kadar şubeler açabilir, mümessiller bu
lundurabilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz itetiyen 
yok. Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Ka
bul, edilmiştir. 

BÖLÜM - II • 
Maksat ve gaye 

MADDE 3. — Kurumun gayesi, müstahsi
lin istihsal ettiği sütü işlemek ve değerlen
dirmek, özel sektörü teşvik ve ona önderlik 
etmek ve fiilen öğretmek maksadiyle memle- I 
ketin stratejik bölgelerinde örnek tesisler 
kurmak ve işletmek suretiyle Türkiye'de süt 
endüstrisinin gelişmesini sağlamaktır. 

"Kurum, kuracağı örnek'tesislerle ilgili her 
türlü ticari ve malî faaliyetlerde bulunabi
lir, işletmeler, müesseseler ve bu müesseseler 
içinde lâb.oratuvarlar kurup işletebilir. 

Kurum, maksadına uygun faaliyetlerde bu
lunabilmesi için lüzumlu gayrimenkuller al
mak, satmak, ipotek etmek, ipotek almak yet
kisini haizdir. 

Süt istihsali işleme ve kıymetlendirme ko
nularında Kurum kooperatifleşmeyi teşvik 
eder. Tarım kooperatifleri1 ile ortak olarak te
sisler kurabilir. Mevcut tesislerine anları ortak 
alabilir ve kendi tesislerinden bâzılarını, çalış- | 
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ma gayelerini kaybetmemek şartiyle bu koope
ratiflere gerçek ve rayiç bedeli mukabili devre
debilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen, 
buyurun Sayın Dizman. 

HASAN ALÎ DÎZMAN (Tokat) — Muh. 
terem arkadaşlar, kurum, maksadını temin için 
ya bizzat kendisi' tesis kuracaktır; ya da koope
ratiflerle müştereken tesis kurabilecektir. Bu
nun ötesinde özel teşebbüsle tesis kurmak im
kânı, bu kanunla, kendisine verilmemektedir. 
Kanun, Karma ekonomiyi plân olarak, Hükü
met olarak benimsemiş durumda olduğumuza 
göre özel teşebbüsle de birlikte tesisler kurul
masında hiçbir ımahzıir görmemek gerekir. Me
selâ bir veya birkaç şahıs bir araya gelseler ve 
«bizim şu kadar sermayemiz vardır. Yalnız 
başımıza müessese kurmamız mümkün olmuyor, 
Sizinle müştereken bir tesis kuralım» diye ortak 
bir tesis kurma arzusunda bulunsalar, orada 
bu tesisin kurulması da doğru olacak, kurumun 
gayesine de uygun olarak. Şu kanuna göre, bu
nunla bir tesis kurmak imkânı kalmamaktadır. 
Veya bir ecnebi firma müracaat etse «dış 
sermayeyi icabettiren kısım benden, iç. serma
yeyi icabettiren kısım senden, müşterek modem 
bir tesis kuralım» dese keza, bu kanuna göre 
böyle bir ecnebi firma ile de, yabancı sermaye 
iştiraki ile tesis kurma imkânı verilmemekte
dir. Bu itibarla bir tadil teklifi takdim ediyo
rum. Eğer reylerinize mazhar olursa, bu mah
zur "olarak zannettiğim kısımlar ortadan kalk
mış olacaktır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar

kadaşlarım, muhterem Dizman arkadaşımızın 
teklifi, hakikaten cazip. Fakat kabul buyurdu
ğunuz birinci madde sermayesinin tamamı, 
Devlet tarafından ödenmesini meşrut kılınmıştı. 
O madde kabul edilmiştir. Gerçi ortaklıklar için 
bu beşinci maddede bir açık kapı vardır. Fakat 
kuruluş sermayesinde başka bir sermayenin 
bu işe katılmasına, kabul buyurulan birinci 
madde mânidir. O itibarla maalesef hu arzunun 
yerine getirilmesine bendeniz imkân göremi
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Kemal Okyay. 
KEMAL OKYAY (Kars) — Efendim; be

şinci maddeyi aynen okuyorum, (B) fıkrasın» 

— 169 — 



M. Meclisi B : 68 
da «3 neü maddede onarılan müesseseleri kurup ! 
işletmek ve !bu kabîl işlere 'hakiki ve hükmi 
şahıslarla iş ve sermaye ortaklığı yapma yetki
sini veriyor kuruma ki, beyefendinin teklifimi 
kapsıyor. 

BAŞKAN — Sayın Dizman, önergenizde 
ısrar ediyor musunuz? 

"HASAN ALÎ DÎZMAN (Tokat) — Geri alı
yorum efendim. 

BAŞKAN —; önerge ıgeri alınmıştır. 
Madde hakkında başka söz istiyen arkadaşı

mız var mı? Yok. Maddeyi kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

CMADDE 4 — Kurumun, hu kanunda yazılı 
salâhiyetleri kullanmak üzere, bir başkan ve 
üç üyeden müteşekkil bir Yönetim Kurulu bu
lunur. Genel Müdür Yönetim Kurulunun tabiî 
üyesidir. Başkan ve bir üye Tarım Bakanının, 
bir üye Başbakanın ve bir üye de Maliye Ba
kanının teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararı 
ile tâyin olunur. 

Başkan ve üyelerin 3460 sayılı Kanunun 15 
nci maddesindeki vâsıflardan başka, üniversite 
mezunu olmaları şarttır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edil/miştir.. 

MADDE 5. — Yönetim Kurulu Kurum işle
rini yolu da yürütmekten başka: 

a) Yıllık iş programlarını, bütçe ve kad
rolarını incelemek, 

b)! , 3 neü maddede anılan müesseseleri ku
rup işletmek- ve bu kabîl işlerle uğraşan ha
kiki ve hükmi şahıslarla iş ve sermaye ortak
lığı yapmak, kı&a ve uzun vadeli istikraz akdet
mek; 

c) Şubeler açmak, kapatmak, mümesillik 
vermek; 

d) îdare ve teknik talimat çıkarmak; 
e) Yıllık bilançoları tetkik ederek ilgili 

mercilere ısevk etmek; 
(G-ibi hususları müzakere eder ve karara bağ

lar. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 

Buyurun Kemal Okyay. 
KEMAL OKYAY (Kars) — Efendim, bu 

maddede, beşinci maddenin B fıkrasında muhte
rem komisyon sözcüsünden bir sorum olacaktır. 
Müsbet cevap verirlerse tadil teklifim olmaya-
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çaktır. Burada deniliyor ki, «Hakiki ve hükmi 
şahıslarla iş ve sermaye ortaklığı yapmak)» Bu
rada ecnebi sermaye, hakiki: ve hükmi şahıslar 
da kaydedilmekte midir? Eğer evet işe bir tadil 
teklifim olmıynçaktır, zabıtlara geçmesi için 
arz ediyorum. 

BAŞKAN — Buyrun komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 

YÜCELER (Kayseri)- — Muhterem arka
daşlarım. bu maddenin müzakeresi «ırasında. 
aynı şekilde arkadaşlarımızdan bazıları ecnebi 
sermayeniii.de bu kurum1}! iştirak etmesi" tekli- -
finde buludular. Fakat yapılan müzakere neti
cesinde ecnebi ısermaye ile bu kurumun ortak ol
ması doğru görülmedi. Sebebi de şu: Çünkü bu 
tesisler oldukça pahalı ve tesislerin hepsini ya
bancı memleketlerden alacağız. Aldığımız Tesis
lerin hepsine yabancı memleketlerden ortaklık 
tekli T edecekler', d olay isiyle memleketimizdeki 
geliri diğer yabancı memleketlere-vermiş olaca
ğız. Bu bakımdan biz bunu kabul "etmedik ve 
.doğru da. görmedik. Çünkü diğer sermayeye na
zaran fabrikasyon tesisler bir hayli pahalı oldu
ğu için ecnebi sermayenin, ortaklığı düşünülmedi 
ve komisyon kabul elmedi. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Kocamemi. 
ZEYYAT KOCAMEMİ (Tokat) — Sayın 

Başkan kıymetli, arkadaşlarını ; biraz evvel, 
Komisyon'un bana cok garip gelen bir fikrini 
didikledik. Yabancı sermaye, elbette ki, nakit 
olarak değil, malzeme olarak bu memlekete 
gelecektir. Şimdiye, kadar, yapılanların hepsi de 
böyledir. Bu gelince bizim kârımıza ortak ola
caktır, mülâ'hazasiyle bunun reddedilmesini 
doğru bulmuyorum. (Başka bir- esbabı mucibe 
olab'li'r fakat) dışarıdan gelen yabancı sermaye 
makina. ve malzeme olarak gelecektir. «Burada, 
tesis bir hayli pahalıdır, kâra ortak oluır» de
mek hatalı bir görüş o l u r yani, biz paraları 
gönderelim, ınakinalan alalım demek doğru 
olmaz. Bu esbabı mucibe ile bunun reddedilme
sini doğru bulmuyorum . . Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Kırca. 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlarım, yabancı özel sermaye meselesi, 
bana öyle geliyor ki, biraz evvel kabul buyur
duğunuz 5 nci maldenin (b) fikrasiyle zaten 
halledilmiş bulunuyor. Ne diyor bu madde ? 
«3 neü maddede anılan müesseseleri kurup iş-
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letnıek veya bu kabil işlerle uğr'aşan hakiki ve I 
hükmi şahıslarla iş ve sermaye ortaklığı yap
mak . . /» 

Hakiki ve hükmi şahsın behemehal' Türk 
şahsiyeti hükmiyesi olacağına dair bir kayıt 
var mı ? Yok . . Türkiye'de Limitini olarak Özel 
yabancı sermayeyi her hangi bir sahada, yatırını 
yapmaya eelbetmek için mer'i bir yabancı ser
maye kanunu var mı ? Var . . Binaenaleyh, bu 
husus onunla beraber tatbik edilir. Elbette ki 
5 nci maddenin (b) fıkrasını mütalâa etmek su
retiyle yabancı Özel sermayenin, mevcut kanun 
hükümleri dairesinde bu işe iştiraki mümkün 
olur. Ayrıca bir takrire lüzum yoktur. 

Bu (kainin maddesinin lâfzına, böyle bir işti
raki mümkün kılmıyan mütalâalar uygun 
düşmez. 

BAŞKAN — Konisyonun fikri nedir? 
GEÇİCİ KOMİSYON" SÖZCÜSÜ MEHMET 

YÜCELER (Kayseri) —• Muhterem arkadaşla
rım, belki ben de esas düşüncelerimi ifade ede
medim. Bu elbetteki Yabancı Sermayeyi Teş
vik Kanunu meriyettedir. Buna göre ileride 
ortaklık tesis edilir veya edilmez, fakat komis
yonda yapılan umumi müzakerelerde bilhassa 
tasarıda fahiş fiyat olması bakımından yani ku
rulacak olan kurumun mümkün olduğu kadar 
ortaklık tesis etmesine çalışacağız. Bunu ifade 
etmek isterim. Yoksa, elbette ki, ortada mer'i 
kanun mevcuttur; ieabettiği zaman, faydalı gö
rülürse ecnebi sermaye ile. ortaklık-tesis edile
bilecektir. Biz, daha ziyade tesislerin hibe yo-
liylc alınıp memlekette kurulmasını istedik ve 
böyle düşündük. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Madde üzerinde konuşmak is
tiyen var mı?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE G. —- Kurumun idare ve işletme 
masraflarım ihtiva, eden bütçeleri ile kadroları, 
Genel Müdürlükçe hazırlandıktan sonra, yö
netim kurulunun tetkikine arz olunur. 

Bütçenin idare masrafları ve kadroya ait kıs
mı, yönetim kurulunun kabulü ve Tarım Bakan
lığının tasdiki ile tekemmül eder. 

işletme masraflarına mütaallik kısmı, yöne
tim kurulunun tasdiki ile» tamamlanır. 

ihtiyaç hâsıl olursa bütçeler ve kadrolar se
ne içinde aynı usullerle değiştirilebilir. 
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Bütçeler ve yapılacak değişiklikler, kati şek

lini aldıktan sonra birer örneği Tarım Bakanlı
ğına ve Umumi Murakabe Heyetine gönderilir. 

Sosyal tesis masrafları bütçenin idari mas-. 
rai'lar kısmında gösterilir. 

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

MADDE 7. — Kurumun bu kanun ile yöne
tim Kurulu kararları dairesinde sevk ve idare
si, Genel Müdürlük tarafından yürütülür. Ku
rumu malî, kazaî ve idari makamlar nezdinde 
ve üçüncü şahıslara karşı Genel Müdür veya 
onun yetki vereceği kimseler temsil eder. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok.. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 8. — Kurumun Genel Müdür ve 
Yardımcıları Üniversite mezunu kimseler ara
sından Tarım Bakanının inhası ve Bakanlar 
Kurulunun tasvibi ile tâyin olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok.. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 9. — Kurumun-bilûmum teknik ve 
idari personelinin görev ve yetkileri, yönetim 
kurulu tarafından hazırlanacak ve Tarım Ba--
kanı tarafından tasvibolunacak, özel bir yö
netmelikle tanzim edilir ve yürütülür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok.. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

BÖLÜM : IV 
Malî hükümler 

MADDE 10. — Kurumun sermayesi 75 mil
yon lira olup, bu miktar Bakanlar Kurulu ka-
rariyle bir misline kadar artırılabilir. 

Bu sermaye aşağıdaki kısımlardan teşekkül 
eder : 

a) Her yıl Genel Bütçeye konulacak öde
nek, 

b) Devletçe fevkalâde olarak verilecek pa
ralar, 

, c) Kurumun yıllık safi gelirinden 3460 sa
yılı Kanunun 42 nci maddesi hükümlerine göre 
ayırmalar yapıldıktan sonra, kalan paranın yüz
de yetmiş/beşi, 

d) Kurum çalışmaları ile ilgilenen iç ve dış 
teşekküllerin aynî veya nakdî yardımları, 
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c) Diğer kaynaklar. I 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen ? 

Yok.. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. I 

MADDE 11. — Kurumun safi gelirinden yu
kardaki maddenin (e) bendine göre yapılan 
ayırmalardan sonra kalan miktar, sermayenin I 
dörtte birine baliğ oluncaya kadar, ihtiyat ser- I 
mayeye tahsis edilir, ihtiyat sermaye, sermaye
nin dörtte birini bulduktan sonra,, kârdan ih-' I 
tiyat sermayeye ayrılan kısım, esas sermaye j 
haddi doluncaya kadar, bu sermayeye ilâve 
edilir. v I 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? I 
Yok.. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 12. — Kurum, Tarım Bakanlığının 
teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile, sermaye
sinin dörtte üçünü geçmemek üzere, istikrazlar 
aktine yetkilidir. 

Maliye Bakanlığı Kurumun yapacağı istik
razlara 10 milyon liraya kadar kefalete mezun
dur. 

Kurum, bankalardan .ve sair müesseselerden 
kısa vadeli krediler almaya, yukardaki kayda 
tabi olmadan re'sen salahiyetlidir. J 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok.. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Müteferrik hükümler 
MADDE 13. — Kurumun iştigal konularına | 

giren her türlü işler için alâmeti farikalar, ihti- I 
ra beratları alabilir, bunları satabilir veya baş
kalarına devredebilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok.. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-
mistir. 

MADDE 14. — Kurumun Merkez Teşkilâtı 
ile bu teşkilâta bağlı olarak açacağı her türlü 
işletme veya fabrikalarda, işlerin icaplarından 
olarak, normal çalışma gün ve saatleri dışında | 
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I devam etmesi zaruri görülen işler için, teknik 

personel ve memurlardan fazla çalıştırılanlara, 
idare meclisince hazırlanacak, Tarım Bakanlı
ğınca tasvip olunacak yönetmelik esasları dâhi
linde, fazla mesai ücreti verilebilir. 

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

MADDE 15. — Bu kanunda derpiş edilmi-
yen hususlarda 3460 sayılı Kanun ile tadil-ve 
ekleri hükümleri uygulanır. 

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

MADDE 16. — 3460 sayılı Kanunun 12, 13, 
21, 23, 24, 27, 28, 34, 36 ve 42 nci maddelerin-

| deki İktisat Vekâletine ait salâhiyetler, Kuru
mun işlerinde yalnız Tarım Bakanlığı tarafın-

' dan kullanılır. 

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

MADDE 17. — Kurum sermayesi, yapacağı 
r yatırım plânına ve diğer ihtiyaçlarına göre her 

yıl muayyen miktarlarda para ve gayrimenkul-
I lerle Hazinece ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok.. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Muhterem arkadaşlar, teklifin meriyet mad
delerini vakit gecikmiş olması dolayısiyle okut-

! mıyacağım. 
I GEÇlCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 

YÜCELER (Kayseri) — Efendim, 5 nci mad
denin (d) bendinde bir tashih var. 

BAŞKAN — Meriyet maddeleri okunmadan 
evvel; gelecek birleşimde hatırlatırsınız. 

Vaktin gecikmiş olması dolayısiyle 10 Ni
san 1963 Çarşamba günü saat 15 te toplanılmak 
üzere birleşimi kapatıyorum. 

I Kapanma saati : 19,40 

....... > • < o,.<«„ 
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Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu kurulması hakkındaki kanun tasarısına» verilen 

oyların sonuou 

(Tasarı kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
AFYON KARAHİSAR 
Hasan Dinçer 
Mehmet Tungut 

AĞRI 
Kerem özoan 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
Nevzat Şener 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar 
Nihat Berkkan 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit 
Muhlis Ete 
İsmail Gence 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu -
İhsan Köknel 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
llyas Seçkin 
Afemtt Üstün 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

450 
233 
226 

5 
2 

210 
7 

Abdülhak Kemal Yörük 
ANTALYA 

E tem Ağva 
İhsan Ataöv 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Hasan Fehmi Boatepe 
Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Melâhat Gedik 
Mustafa Şükrü Koç 
Reşat özarda 
tsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî Mimyeli 
Mehmet Tiritoğlu 

BİNGÖL 
Hali t Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Nadir Yavuskan 

[Kabul edenler] 
BURSA 

Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktem 
Ekrem Palksoy 
İsmail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik İnan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 

ÇORUM 
Nuri Ahıskahoğlu 
Hilmi İncesulu 

DENİZLİ 
İbrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Aralan 
Yusuf Azizoğlu 
Refik Pirinçcioğlu 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
llhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Hürrem Müfltügil 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZİNOAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoglu 
Gıyasettin Karaca 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemalcılar 
Seyfi öztürk 
Celâlettin üzer 
Aziz Zeytiraoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 

CUREÖUN 
İbrahim Etem Kılıç-
oğlu 
Naîın Tirali 

GÜMÜŞANE 
Nureddin Özdemir 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Sekip İnal 
Saki Zorlu 
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İÇEL 
Mehmet Ali Aralan 
Yahya Dermancı 
Sadık. Kutlay 
İhsan Önal 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Gihad Baban 
Mahmut Rıza Bertan 
Batip Tahir Burak 
Ömer Zekâi Dorman 
Fahrettin Kerim Gökay 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 
Oğuz Oran 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
îlhami Sanca r 
Selim Sarper 
Reşit Ülker 
Zeki Zeren 

IZMlR 
Osman Sabıi Adal 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaç 
Muzaffer Döşemeci 
Nihat Kürşat 
Kadri özek 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Hasan" Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
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Sabri Keskin 
ismail Hakkı Yılanh-
oğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Feyzioğlu 
Vedat Âli Özkan 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdıırrahman Altu»' 
Hasan Tahsin Uzun 

KOCAELİ 
Cemal Babaç 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim. 

KONYA 
Ahmet Giir'kan 
Ömer Kart 
Mekki Keskin 
Ahdüssamet' Kuzucu 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy -̂  

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali EH.)ek 
Rauf Kıray 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
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Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 

MARAŞ 
Kemal I »ağcıoğlu 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğiu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Talıât Oğuz 

MUĞLA 
Hilmi Bay dur 

NİĞDE 
Asım Eren 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Refet Aksoy 
Ferda Güley 
Orhan Naira Hazin eda e 
Arif Hikmet Onat 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Nuri Bay ar 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Kararan Evliyaoğlu 
Fevzi Goveei 

StlRT 
Cevdet Aydın 

SİNOP 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
ti)rahim Göker 
Ahmet Kangal 
Reşat Turhan 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumcuoğlı 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Mehmet Kazova 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ekrem Dikmen 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

TUNOELI 
Fethi Ülkü 

URPA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karahanlı 
Cemâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
ibrahim Bulanalp 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlü 
Şülkrü KÖsereisıoğlu 

YOZGAT 
Mustafa Kepir 
Calâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Suphi Konak 
Sadık Tekin Müftüoğlj 
Mehmet. Ali Pestilci 
Yusuf Ziva Yücebilgin 

ÇORUM 
ihsan Tombuş 

[Reddedenler] 
ELÂZIĞ 

Nurettin Ardıçoğlu 

TOKAT 
Zeyyat Kocamemi 

KASTAMONU 
Osman Zeki Oktay 

SltRT 
Hayrettin özgen' 
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[Çekinserler] 
İSTANBUL TOKAT 

Hüsamettin Tiyansan II. Ali Diam-an 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Cavit Oral 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 
ibrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif At alay 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHÎSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Şevki Güler 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşı oğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Rıza Polat 

AMASYA 
İsmail Sarıgöz 

ANKARA 
Osman Bölükbaşı 
Mustafa Kemal Erko-
van 
İbrahim İmirzalıoğlu 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ARTVİN 
Nihat Ata 

AYDIN 
Hilmi Ay dinçe r 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
öihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolalk 
Cevat Kanpuiat 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 

(1.) 

Cihat Turgut 
BİLECİK 

Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNG.ÖL 
.M. Su klik Aydar 

BOLU 
Ahmot Çakmak 
Turgut Çulha (t.) 
Koni al Demir 
Kâmil inal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Cevdet Ferin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet T ürk el 
Ziya Uğur 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

ÇANKIRI 
Kâbını Arar 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Faruk Küreli 
Necini ökten (B.) 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çöbanoğlu 
.Ismajl Ertan 
Hüdai Oral 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Hilmi Güldoğan 
Recai Iskenderoğlu 
Alp Doğan Şen 

•l Oya katılmayanlar] 
EDİRNE 

Talât Asal 
ELAZIĞ 

Naci Güray 
ERZİNCAN 

Sadık Perinçek 
ERZURUM 

Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Şerafettin Konuray 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Kudret Mavitan 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüccoğlu 
Mustafa Kemal Çilesi* 
Niz^ni ettin Erkmen 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Ha!is Bayramoğlu (1.) 
Necmeddin Küçüker 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hoeaoğlu 
(t) ' ' 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Kılıç 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
Ziya Altmoğlu 
Suphi Baykam 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 

Nurettin Bulak 
Tahsin De m i ray 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
HiLmi-Oben 
Ahmet Oğuz 
Sahabettin Orhon 
İsmail Hakkı Tcldnel 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç 

İZMİR 
Şeref Bakşık 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
ihsan Gürsan 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygut. 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osma 
Mustafa Uyar 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Kaya 
Sırrı öktem 

KASTAMONU 
Fethi Doğamçay 
ihsan Şeref Dura 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Mehmet Sağlara 

KIRKLARELİ 
Möhmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Meınduh Erdemir 
Halil özmen 
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KOCAELİ 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu, 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
İrfan Baran 
İhsan Kabadayı 
Kadircan Kafiı 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Sezai Sarpaşar 
Bedrettin Toabi 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
İsmet İnönü (Başba
kan) 

MANİSA 
Süleyman çağlar (1.) 
Muammer Erten 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlıı 

MARAŞ 
Kemali Bay azı t 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

M. Meclisi B : 68 
MARDİN 

Eteat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlü 
Seyfi Güncştan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Cevdet Oökay 
Turan Şahin 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Haydar Özalp 
Oğuzdenıir Tüzün (1.) 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Ata Bodur . 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Tapaloğlu 

RİZE 
Erol Yılımaz Akçal 

8 . 4 . 1963 0 : 1 
Arif Hikmet Gürıer 
Fuad Sirmen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican (B.) 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Bahri Cömert 
Hâmit Kiper 
îlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp (1. Ü.) 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Süreyya öner 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alieanoğlu 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahaıı 

SİVAS 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlıı 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Fıethi Mahramlı 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Selâhattin Güven " 
Ahmet Cemil Kara 
Nazmi ökten (1.) 
Kâmuran Ural 
Zeki Yağımurdereli 

TUNOELİ 
Vahap Kışoğlıı 

URFA 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
Muslih Görentaş (1. Ü.) 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
tjsmet Kapısız 
Turgut Nizaımoğlıı 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 
Ramiz KarakaşoğUı 

Aydın 
Erzurum 
Hatay 

fAçtk üyelikler] 
İstanbul 1 
Manisa 1 
Muş i-

Zonguldak 

Yekûn 

\>m<i 



Dönem : 1 
Toplantı : 2 M Î L L E T M E C L Î S İ S. Sayısı : 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Tarım Bakanlığı 
kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Tarım ve 

Plân komisyonları raporları (1 /379) 

T. C. 
Başbakanlık 24 .1.1963 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı: 71-1901/252 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Tanm Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
19.1.1963 tarihinde kararlaştırılan «Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Tanm Bakanlığı kısmında 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» gerekçesiyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
İsmet İnönü 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

Malûm olduğu üzere millî gelirimizin yarısına yakın kısmı ziraatten gelmekte ve ihracatımı
zın % 85 - 90 mı zirai ürünler teşkil etmektedir. Bu duruma göre : 

1. Halkımızın ve artan nüfusumuzun beslenmesini ve 3 milyona yakın çiftçi ailesinin kalkın
masını sağlamak, 

2. Henüz yegâne döviz kaynağımız olan zirai ürün ve mamullerin ihracatçısı durumunu muha
faza etmek, 

3. Bir kısım sanayiimizin hammaddelerini yetiştirmek bakımından zirai istihsalimizi "artır
mak, mecburiyetindeyiz. 

Bu gayelere ulaşabilmek için, Tarım Bakanlığı bütün memleket sathında köylü ve çiftçinin hiz
metine koşmaktadır. Bir taraftan ilmî ve teknik araştırmalar yapacak kapasitede müesseseler kur
makta ve geliştirmekte, araştırmalardan elde edilen sonuçları en kısa zamanda çiftçiye ulaştıracak 
ve tatbik ettirecek teşkilâtı kurmakta ve inkişaf ettirmektedir. Diğer taraftan da çiftçiler ara
sında önderlik yapacak bir çiftçi kütlesi yaratmak maksadiyle memleketin değişik tabiat şartla
rını haiz bölgelerinde okullar açmaktadır. 

îlk 5 yıllık Devlet Plânında da öncelik tarıma tanındığı ve yatırımların önemli bir kısmının 
tarım sektörüne ayrıldığı anlaşılmış bulunmaktadır. 

Bu hizmetlerin lâyıkiyle ifa edilebilmesi ve yapılacak milyarlarca yatırımın semereli olabilme
si, ancak elde yeter sayıda ve nitelikte elemanın bulunmasiyle mümkün olacaktır. 

Ziraat îşleri Genel Müdürlüğünün, yukarıda belirtildiği üzere yapmaya mecbur olduğu genel 
hizmetler, teknik, idari ve malî bakımlardan pek çok görevleri kapsamaktadır. Buna göre şimdi
ye kadar alınmış bulunan kadrolar Ziraat îşleri Genel Müdürlüğünün hakiki ihtiyaçları göz 
önünde tutulmaksızın alınmış ve bunun neticesi olarak da 20 - 25 liralık kadrolar miktar itibariy
le çok kabarık bir ihtiyaç fazlası haline gelmiştir. 
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Halen kadro mahrutunda kaide çok geniş olmasına mukabil zirve çok daralmış bulunmaktadır. 
Bu yüzden de aşağıdan yukarıya doğru şiddetli bir basınç vâki olduğu gibi Genel Müdürlüğe 
bağlı kuruluş ve kurumlarda gerek teknik ve gerekse idari memurların bir kısmı müktesep maaş
larını alamamaktadırlar. Diğer taraftan Bakanlığın kurmaylarını teşkil eden ziraat yüksek mü
hendisleri, başka başka kadro unvanları altında çalıştırılmak mecburiyeti ile karşı karşıya bıra
kılmakta ve bu durum da 6235 sayılı Kanun karşısında elemanları manevi bir baskı altında tut
maktadır. 

Bu hizmetlerin yanında yeniden 5 aded Ziraat Okulu, 2 aded Bölge Zirai Araştırma Enstitüsü 
kurulmakta ve mevcut 5 aded bölge zirai araştırına enstitüsü tevsi ve geliştirilmektedir. Ayrıca 6 
aded üretme merkezi (tohum, fidan ve çubuk) kurulmakta, bunlara ilâveten merkezde de 10 aded 
yeni şube ihdas edilmiş bulunmaktadır. 

Bahis konusu kurumlara ilâveten birçok illerimizde ihdas edilmiş bulunan mütehassıslıklar 
kadrosuzluk sebebiyle doldurulamamakta ve dolayısiyle bu hizmetler noksan kalmaktadır. 

Bu hususlar göz önünde tutularak Hazineye her hangi bir külfet tahmil etmeksizin (1) numa
ralı cetvelde derece, unvan, sayı ve maaşları gösterilen 3 779 269 lira karşılığı 586 aded kadro 
kaldırılmış ve yerine (2) sayılı cetveldeki 263 aded çeşitli kadro konulmak suretiyle ilişik kanun 
tasarısı hazırlanmıştır. 

Tarım Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Tarım Komisyonu 
Esas No. 1/379 
Karar No. 11 

23 . 2 . 1963 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanıma bağlı (1) 
sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Tarım Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkındaki ka
nun tasarısı; komisyonumuzun 30 . 1 . 1963 tarihli toplantısında ilgili Hükümet temsilcilerinin de 
iştirakiyle tetkik ve müzakere edüdi : 

Gerek kanun tasarısının gerekçesinde açık bir şekilde ileri sürülen hususlar ve gerekse Hükümet 
temsilcilerinin vermiş oldukları tamamlayıcı izahat, komisyonumuzca da yerinde görüldüğünden, adı 
geçen kanun tasarısı ve cetveUer komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Tarım Komisyonu Başkanı 
Kastamonu 

/. Hakkt Yilanlıoğlu 

Adıyaman 
A, Turanlı 

Konya 
K. Ataman 

Sözcü 
Kayseri 

M. Yüceler 

Antalya 
R. Eker 

Kırklareli 
H. T. Uzun 

Kâtip 
Niğde 

H. Özalp 

Bursa 
H. Akalın 

Van. 
/. Bedirhanoğkı 

Adana 
M. Geçioğlu 

Edirne 
Süleyman Bilgen 

imzada bulunamadı 
Yozgat 

T. Nizamoğlu 
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Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Plân Komisyonu 
Esas No. : 1/379 
Karar No. : 45 

27 . 3 . 1963 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Tarım Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ile Tarım Komisyonu raporu, komisyonumuza havale edilmiş olmakla, ilgili Hükümet 
temsilcilerinin iştirakiyle incelendi ve görüşüldü: 

Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğünde mevcut kadroların hizmetin ifasına elve
rişli olmadığı yüksek kadroların az olması sebebiyle tıkanıklığın meydana geldiği, buna muka
bil küçük kadroların fazlalığı dolayısiyle işgal edilemeyip boş kaldığı ve bu yüzden de hizmetin 
aksadığı görülmektedir. 

Beş,yıllık kalkınma plânında tarım sektörüne verilen öncelik de dikkate alınarak idarenin ken
disine düşen vazifeyi yapması için lüzumlu teşkilâtı kurmasını sağlamak maksadiyle mevcut kad
rolar kaldırılmış yerine hizmete elverişli kadrolar ihdas edilmiştir. 

Bu şekilde kaldırılan kadrolarla yeniden ihdas edilen kadroların portesi aynı olduğundan 
bütçeye munzam bir külfet tahmil edilmemektedir. 

Bilâkis hem yeniden açılan müesseselerin ihtiyacı karşılanacak, hem de teşkilâtın bugünün 
şartlarına göre çalışmaları temin edilmiş bulunacaktır. 

Bu sebeple Hükümet tarafından hazırlanan tasarı ve ekli cetvelleri komisyonumuzca de uygun 
görülerek aynen kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
Hatay Balıkesir Ordu Aydın 
§. İnal F. tslimyeli A. H. Onat O. Apaydın 

Aydm 
/. Sezgin 

Kastamonu 
S. Keskin 

Denizli 
A. Şohoğlu 

Kırşehir 
Muhalifim. 
A. Bilgin 
Mardin 

Ş. Aysan 
imzada bulunamadı. 

Trabzon 
A. Şener 

Konya 
H. C. Yılmaz 

Siirt 
A. Yasa 

Gümüşane 
S. Savacı 

Maraş 
E. Kaplan 
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HÜKÜMETIN TEKLIFI 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü
ne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvel ile tadil ve eklerinin Tarım Bakanlığı kıs

mında değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve ekleri
nin Tarım Bakanlığına ait kısmından ilişik (1) 
sayılı cetvelde derece, unvan, sayı ve aylık tu
tarları gösterilen kadrolar kaldırılmış ve yerine 
ilişik (2) sayılı cetveldeki kadrolar konulmuş
tur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Baş'bakan 
1. înönü 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

H. Dinçer 
Devlet Bakanı 

A. Ş. Ağanoğlu 
Devlet Bakanı 

İV. ökten 
Millî Savunma Bakanı 

/. Sancar 
Dışişleri Bakanı 

F. C. Erkin 
Millî Eğitim Bakanı 

Ş. R. Hatipoğlu 
Ticaret Bakanı 

M. Ete 
Güm. ve Tekel Bakam 

0. öztrak 
Ulaştırma Bakanı 

R. öçten 
Sanayi Bakam Ba 

F. Çelikbaş 

19 . 1 . 1963 
Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

E. Alican 
Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 
Devlet Bakanı 

R. Aybar 
Adalet Bakanı 
A. K. Yörük 
içişleri Bakam 
H. 0. Bekata 
Maliye Bakanı 

F. Melen 
Bayındırlık. Bakam 

/. Seçkin 
Sa, ve So. Y. Bakanı 

Y. Azizoğlu 
Tarım Bakam 

M. îzmen 
Çalışma Bakam 

B. Ecevit 
,. - Ya. ve Turizm Bakanı 

C. T. Karasapan 
imar ve I^kân Bakam 

F. K. Gökay 

M. MeclM (S. Sayısı: 118) 
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[1] SAYILI CETVEL 

Vilayetler teşkilâtı 

Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

13 4 ncü Sınıf Ziraat Muallimi 
12 3 ncü Sınıf Ziraat Muallimi 
13 Tarım öğretmeni 
12 » » 

77 
90 

230 
189 

350 
400 
350 
400 

Toplam 586 

[2] SAYILI CETVEL 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

MERKEZ 

Ziraat î§leri Genel Müdürlüğü 

Zirai Ekonomi Mütehassıs 
Müşavir 
(Ziraat Yüksek Mühendisi) 
Zirai Araştırma Mütehassıs 
Müşavir 
(Ziraat Yüksek Mühendisi) 
Zirai Yayım Mütehassıs 
Müşavir 
(Ziraat Yüksek Mühendisi) 
Müşavir 
(Ziraat Yüksek Mühendisi) 
Müşavir 
(Ziraat Yüksek Mühendisi) 
Ziraat Yüksek Mühendisi 

Teknisiven 

1 1 250 

1 250 

1 1 250 

2 1 250 

1 100 
950 
800 
700 
600 
950 
800 
700 

Toplam 32 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

İLLUR KURULUŞU 

Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü 

Zirai Araştırma enstitüleri 

Zirai Araştırma Enstitüsü 
Müdürü 
(Ziraat Yüksek Mühendisi) 4 
Zirai Araştırma Enstitüsü 
Müdürü 
(Ziraat Yüksek Mühendisi) 3 
Kimya Yüksek Mühendisi 4 
Ziraat Yüksek Mühendisi 16 

Ziraat Başmüdürü 
1 nci Sınıf Ziraat Müdürü 
Ziraat Yüksek Mühendisi 

* » 
» » 
» > 

Ziraat Teknisiyeni 
» » 
» » 

» 
» 
» 

Toplam 

4 
2 

23 
25 
30 
30 
5 
5 
9 

133 

1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 
800 
700 
600 

1 500 

250 
950 
950 
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t). Memuriyetin nev'i Aded Maa§ 

7 
8 
9 
8 
9 

Ziraat Yüksek Mühendisi 
Ziraat Yüksek Mühendisi 
Ziraat Yüksek Mühendisi 
Veznedar 
Veznedar 

1.0 
9 
8 
2 
2 

800 
700 
600 
700 
600 

Toplam 58 

4 
5 
6 
7 
8 

Okullm' 

Ziraat Okulu öğretmeni 
» » » 
» :» » 
» » » 
» » » 

8 
8 
8 
8 
8 

1 250 
1 100 

950 
800 
700 

Toplam 40 
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Dönem : 1 
Toplantı 2 M İ L L E T M E C L Î S İ S. Sayısı: 

istanbul Milletvekili Coşkun Kırca, Sivas Milletvekili Güner Sarı-
sözen, Sivas Milletvekili Cevad Odyakmaz ve Sakarya Millet
vekili Nuri Bayar'ın, Milletlerarası Andlaşmaların yapılması, 
yürürlüğü ve yayınlanması ile bâzı Andlaşmaların yapılması için 
Bakanlar Kuruluna yetki verilmesi hakkında kanun teklifi ve 

Geçici Komisyon raporu (2 /419) 

6 Şubat 1963 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

«Milletlerarası Andlaşmaların yapılması, yürürlüğü ve yayınlanması ile bâzı Andlaşmaların yapıl
ması için Bakanlar Kuruluna yetki verilmesi hakkında kanun teklifi» miz gerekçesiyle birlikte ili
şikte takdim kılınmıştır. 

Bu kanun teklifimizin, 2/270 Esas kayıt numaralı «Türkiye Büyük Millet Meclisinin dış müna
sebetlerinin düzenlenmesi hakkında kanun teklifi» ni incelemekle görevli (Anayasa ve Dışişleri komis
yonlarınca seçilmiş üyelerden kurulu) Geçici Komisyona havalesine delâlet buyurulmasını derin 
saygılarımızla rica ederiz. 

İstanbul Milletvekili Sivas Milletvekili Sivas Milletvekili Sakarya Milletvekili 
C. Kırca G. Sansözen C. Odyakmaz N. Bayar 

Milletlerarası andlaşmaların yapılması, yürürlüğü ve yayınlanması ile bazı Andlaşmaların yapıl
ması için Bakanlar Kuruluna yetki verilmesi hakkında kanun teklifi 

G E R E K Ç E 

Genel Gerekçe 

Anayasanın 65 nci maddesi, eski Anayasanın 26 ncı maddesine kıyasla, milletlerarası andlaş-
malarla ilgili olarak bâzı yenilikler getirmektedir. 

Bu yenliklerin başında, milletlerarası andlaşmaların onaylanması (ve aynı anlam içerisinde, 
milletlerarası andlaşmalara katılma) yetkisinin yasama organından alınıp Anayasanın 97 ve 98 nci 
maddeleri dairesinde, Cumhurbaşkanına verilmesidir. Bu suretle, milletlerarası andlaşmaların 
onaylanmasında ve bunlara katılmada Devletler Hukuku bakımından yetkili olan merci, iç hukuk 
bakımından da yetkilendirilmiş olmakta ve böylelikle, Anayasa hukukumuz ile devletler hukuku 
arasında tenazur kurulmaktadır. Böyle olunca, yasama organının milletlerarası andlaşmalarla il
gili olarak yetkisi, onaylama veya katılmaya değil; fakat, onaylama veya katılmada bulunulma
dan önce, onaylama veya katılmanın bir kanunla uygun bulunmasına inhisar etmektedir. Bu du
rumda, onaylanması veya kendisine katılmanın bahis konusu olduğu milletlerarası andlaşma bir 
kanun tasarısına ekli olarak yasama organına sunulacak, bu kanun tasarısı yasama organında 
Anayasanın 92 nci maddesi uyarınca görüşülecek ve yasama organı kanun tasarısını kabul, değiş
tirerek kabul veya reddetmek suretiyle - ve kanuun tasarısına ekli milletlerarası andlaşmayı oldu-
ğuğu gibi kabul veyahut olduğu gibi reddetderek - onaylamayı veya katılmayı uygun bulup bul
madığı hususundaki iradesini açıklıyacaktır. Yasama organı onaylama veya katılmayı uygun bul-
mamışsa, artık Cumhurbaşkanının onaylama veya katılma tasarrufunda bulunması imkânı kalmıya-
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cak; eğer yasama organı onaylama veya katılmayı uygun bulunrsa, Cumhurbaşkanı, Başbakanın 
ve ilgili bakanların da imzasiyle, onaylama veya katılma tasarrufunu yerine getirmede takdir 
yetkisine sahip olacaktır. 

Yeni Anayasanın milletlerarası andlaşmalarla ilgili olarak getirdiği bir diğer önemli yenilik 
de, bâzı milletlerarası andalaşmaların onaylanması veya bunlara katılma için, yasama organınca 
önceden, onaylama veya katılmanın bir kanunla uygun bulunması kaidesine tabi olunmayabili-
neceği belirtilmiş olmasıdır. Eski Anayasa sistemimizde de milletlerarası hayatın zaruretleri kar
şısında çıkarılmış olan muhtelif kanunlar, ezcümle, 3 Temmuz 1953 tarihli ve 6114 sayılı Kanun, 
1 Şubat 1956 tarihli ve 6653 sayılı Kanun ile 20 Mayıs 1959 tarihli ve 7280 sayılı Kanun, Bakan
lar Kurulunun daha (Önce yasama organının onayını almadan bâzı milletlerarası andlaşmaları yü
rürlüğe koymasına imkân vermişti; ancak, bu kanunlar, eski Anayasanın 26 ncı maddesindeki 
mutlak hüküm muvacehesinde, bahis konusu andlaşmalarm Hükümetçe yürürlüğe konmasına geçi
ci bir nitelikten fazlasını tanımıyor ve bu andlaşmalarm her halde, belli süreler geçirilmeden yasa
ma organının onaylamasına sunulmasını şart koşuyordu; şöyle ki, bu andlaşmalar söz konusu sü
reler içinde yasama organına bir kanun tasarısına ekli olarak sunulmadığı takdirde, yürürlükten 
kalkmış olmaları gerekiyordu. Pek tabiî olarak, bu andlaşmalarm yasama organınca onaylanma
ması halinde - daha doğrusu, onaylanmaya dair kanun tasarısının tümünün reddi halinde - dahi 
andlaşma, daha önce yürürlüğe konulmuş olmasına rağmen, yürürlükten kalkmış oluyordu. Dok
trinde, bahis konusu kanunların eski Anayasanın 26 ncı maddesine aykırı olduğu dahi, bu Anaya
sa maddesinin mutlak mahiyeti karşısında kuvvetle savunulmuş; ancak, milletlerarası hayatın önü
ne geçilmez zaruretleri, bu kanunların sık sık uygulanmasını da gerektirmiştir, işte, Anayasa 
koyucusu, 9 Temmuz 1961 tarihli ve 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını yaparken, bu 
zaruretleri hukukileştirmek ve meşrulaştırmayı uygun görmüş ve bu bakımdan gerekli hükümleri 
sevk etmiştir. 

Bu yenilikleri getiren Anayasanın 65, 97 ve 98 nci maddeleri, milletlerarası andlaşmalarla il
gili bâzı konuların kanunla düzenlenmesini ve bâzı alanlarda Bakanlar Kurulunca bir uygun bul
ma kanununa lüzum olmaksızın onaylanacak veya katılmacak andlaşmalarm kanunla tesbitini ge
rektirdiğinden, bu kanun teklifi hazırlanmıştır. 

Madde gerekçeleri 

MADDE 1. — Bu maddede, devletler hukuku bakımından milletlerarası andlaşma metninin tes-
bitiyle ilgili işlemleri, ezcümle, imza işlemini yapmaya yetkili temsilcilerin tâyini ile bu temsilcile
rinin yetkilerinin tesbitinin Bakanlar Kurulu kararnamesiyle yapılacağı esası kabul edilmiştir. 
Gerçekten, bir milletlerarası andlaşma Türkiye Cumhuriyetini temsilen Cumhurbaşkanı veya onun 
adına hareket eden yetkili bir temsilci tarafından akdedilebilir. Bu itibarla, Devletin her türlü 
görevini ilgilendiren böyle bir konuda yetkinin Bakanlar Kuruluna ait olması tabiî görülmüştür-. 

MADDE 2. — Bu maddede, onaylamayı veya katılmayı uygun bulma kanunu çıkarılmasının 
zorunlu olduğu ve olmadığı haller, Anayasanın 65 nci maddesindeki muhtelif şıklar, tatbikat ba
kımından -en teferruatlı ve vazılh bir şekilde açıklanmak suretiyle zikredilmektedir. Bu hüküm, 
sistematik bakımından bu kanun metninde yer alması gereken izahî bir hükümden ibarettir. 

Madde 3. — Bu madde, milletlerarası andlaşmalarm onaylanması - veya bunlara katılma -
ve bunların yürürlüğe girmesi konularında son derecede önemli ve lüzumlu bâzı esasları koymaik-
tadır. Gerçefkten, Anayasanın 65 nci maddesinin son fıkrası, milletlerarası andlaşmalarm ancak 
usulüne uygun olarak onaylanınca - veya bunlar usulüne uygun olarak katılmada bulunulunca -
kanun kuvvetini kazanacaklarını belirtmektedir. (Dikkait edilirse, Anayasa, andlaşmalara kanun
dan üstün bir kuvvet vermemiş olup, sadece kanun kuvvetini vermiştir. Böyle olunca, bir and-
laşmaya aykırı bir kanun çıkarma da kabildir. Bu takdirde, o andlaşmanın Türk iç hukukun
da u'ygulanamaması konusu atyrı; bu yüzden, Devletin milletlerarası sorumluluğunun ortaya çık
ması konusu ise ayrıdır. Anayasa, sadece, andlaşmalarm iptali için Anayasa Maihkemesine müra> 
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caat yollarını kapamakla yetinmiştir.). Andlaşmalar, .bu hüküm gereğince, kanun kuvvetini, onay
lamayı - veya katılmayı - uygun bulma kanununun yürürlüğe girmesi ile kazanmıyacalklardır. 
Zira, bu kanunun telk hukuki sonucu, Cumhurbaşkanına bir takdir yetkisini Anayasanın 98 nci 
maddesi uyarınca kullanmak imkânını vermesinden ibarettir; ve, onaylama - veıya katılma - an
cak ve ancak, Cumhurbaşkanının bu tasarrufu yerine getirmesiyle tekevvün etmiş olacaktır. Onay
lama - veya katılma - Devletler Hukukunda belli usul, merasim ve şekillere uyularak yapılan ta
sarruflardandır. Ancalk, ayna tasarrufların iç hukukta netice doğurabilmesi, /bunların, aynı zaman
da, birer iç hukuk tasarrufu şekline bürünmelerini de gerektirmektedir. Bu da, Anayasamın 97 
ve 98 nci maddeleri muvacehesinde, ancak bir kararname şeklinde olabilir. Bu maddede, onaylama 
ve katılmanın, önemine binaen, ıbir Bakanlar Kurulu kararnamesiyle iç hukukta tekevvün etmesi 
esası kabul edilmiştir. Andlaşmanın ımukadderatiyle ilgili diğer bâzı diplomatik tasarrufların iç 
hukuktaki inikasında da Bakanlar Kurulu kararnamesi en iyi şekil olarak görülmüştür. 

Devletler hukukuna göre, Cumhurbaşkanının 'onaylama - veya katılma - tasarrufunda bulun-
masiyle birlikte andlaşmanın yürürlüğe girmesi gerekmez; andlaşma, ekser hallerde, tasdikname
lerin teatisi veya tevdii zabıtnamesinin tanzim edildiği tarihte (eğer daha geç 'bir yürürlük tari
hi andlaşma metninde gösterilmemişse) yürürlüğe girer; bâzı istisnai hallerde ise, andlaşma, bü
tün bu diplomatik tasarrufların (onaylama veya featılma dâhil) yapılmasından önce meselâ, imza
lanma tarihinde (yürürlüğe girmiş olabilir. Bu itibarla, andlaşmanın Türkiye Cumhuriyeti bakı
mından yürürlüğe girdiği tarihin de Türk iç hukuku bakımından tesbiit edilmesi gerekmektedir. 
Bu bir tatbikat (konusu olduğu için, bu konudaki kararnamenin Cumhurbaşkanı, Başbakan ve 
Dışişleri IBakanı tarafından imzalanması yeterli görülmüştür. Benzeri diğer bâzı teslblit (işlem
leri için de aynı esas kaibul edilmiştir. 

Bu maddenin 5 nci fıkrası sayesinde, andlaşma imzalanma tarihinde devletler ihulku'ku ala
nında yürürlüğe ginmiş olsa bile, iç hukuk işlemlerinin daha sonra tekemmülüne rağmen, iç hu-
hulktaki yürürlüğe giriş dahi, imzalanma tarihinden itibaren malkablme şümul kazanmış olacaktır. 

iBu maddenin son fıkrasında, andlaşmalarm yayınlanmasının zerunılu olmadığı şılklar, Anayasa
nın 65 ncd maddesli muvacehesinde Ibir araya toplanaralk sayılmıştır. Bu fıkra sadece izahi «bir hük
mü ihtiva etmektedir. 

Madde 4. — Bu madde ile, milletlerarası andlaşmalarla ilgili devletler hukuku ve iç hukuk ve
sika ve senetlerinin düzenlenmesi görevi, bunların yapılmasına başka Bakanlılklarm iştirak etmek
te elduğu hallerde dahi, 'diğer (bütün medeni m emleJketlerdekli emsale uyulmak suretiyle, Dışiş
leri Bakanlığına verilmiştir. 

Madde 5. — Bu madde ile, iktisadi, idari ve teSknik andlaşmaların akdıi için Bakanlar Kuru
luna, Anayasanın &> nci ırnladdesinin 3 ncü fıkrasına istinaden yetki verici (bir kanuni hüküm 
sevk edilmektedir. 

Madde 6. — Bu madde ile, Kuzey Atlantik Andlaşması ile ilgili andlaşmaların (ki büyük 
bir çoğunluğu gizli olmak zorunluğundadır) akdi için Bakanlar Kuruluna yetki verilmektedir. 
Bu maddedeki ıhüküm de, Anayasanın 65 nci maddesinin '3 ncü fıkrasına dayanımalktadır. 

Madde 7. — Bu madde ile, andlaşmalarda yer alkn gümrük resimleriyle ilgili bâzı hususlar
da Balkanlar Kuruluna yetki verilmektedir. 'Bu hüküm, yukarda zikredilen 6653 sayılı Kanunda
ki mümasil hükmün devamını sağlıyacaktır. 

Madde 8. — Bu madde ile, 5, 6 ve 7 nci maddeler muvacehesinde, yulkanda zikri geçen 0114, 
6653 ve 7280 sayılı kanunlarda (kaldırılması gerekli hükümler sayılmaktadır. Mezkûr 665J3 sayılı 
Kanunda yer alan ve mukabele bilmişi! konusunda Bakanlar Kurulunla yetki veren hüküm ile 
mezikûr 7280 sayılı Kanunda yer alan ve daha önce çıkarılmış uynı mahliyettJeki diğer kanunları 
yürürlükten kaldıran hüküm, bu madde ile kaldırılmış değildir. 

Madde 9. — Bu madde, Ikanunun yürürlüğe giriş tarihini göstermektedir. 
Bu kanun yürürlüğe 'girdiği zaman, daha önce mezkûr 6114, 6653 ve 7280 sayılı kanunlara, 

göre Bakanlar Kurulunca bir karara a meyle on ay! anmış olup aynı kanunlar gereğince belli süre-
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Her içersinde yasama organına sefvik edilmesi gereken andlaşmalarm da artık yas'aıma organına 
SeVk edilmelerine lüzum fkalmıyacalk ve böylelikle, Ibıı aııdlaşmaların önee Bakanlar Kurulunca 
onaylanıp, sonra da Türkiye Büyük Millet Mecliısinee onaylanmalarının uygun 'bulunmasına dair 
bir kanun çıkarılması gıibi bir garabetin de önüne geçilmiş olacaktır. Gerçelkten, bu gTbi and
laşmalarm yasama organına belli süreler içinde sevkı, yenli Anayasanın 65 nei maddesinin yü-
lüitme orıganma verdiği yetkiler ne'tli'eesinde lüzumsuz ve mantıksız olmaktadır; ıkaldı ki bunla
rın, yeni Anayasa gereğince, Balkanlar Kurulunca onaylandıktan sonra kanun kuvveti kazan
mış olmaları içlin bütün iıhdasi tasarruflar tamamlanmış olacağından 'kanun kuvvetini kaızanmış 
andlasmalar içtin bir de onaylam'ayı veya katılmayı uygun bulma kanunu çıkarmak, tatbikatta 
li'çindem çıkılmaz güçlükler doğuracaktır. Bu kanun teklifi ile bütün Ibu güçlükler ortadan kalk
mış olmaktadır. 

Madde 10. — Bu madde, yürütme maddesldlir. 

Geçici Komisyon raporu 
Millet Meclisi 

Geçici Komisyon 19 . 2 . 1963 
Esas No. : 2/419 

Karar No. : 4 

T. B. M. Meclisinin dış münasebetlerinin düzenlenmesi hakkında kanun teklifi ile Milletlerarası Anlaş
maların yapılması, yürürlüğü ve yayınlanması ile bası andlaşmalarm yapılması için Bakanlar Ku

ruluna yetki verilmesi hakkında kanun teklifini incelemekle görevli G-eçici Komisyon 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuz, 12 Şubat 1963 günkü Birleşiminde, İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, Sivas 
Milletvekili Güner Sarısözen, Sivas Milletvekili Covad Odyakmaz ve Sakarya Milletvekili Nuri Ba-
yar'ın 6 Şubat 1963 tarihli Milletlerarası andlaşmalarm yapılması, yürürlüğü ve yayınlanması ile 
bâzı andlaşmalarm yapılması için Bakanlar Kuruluna yetki verilmesi hakkındaki kanun teklifini, 
Hükümet adına Dışişleri Bakanlığı Başhukuk Müşaviri (ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fa
kültesi Dekanı) Prof. Dr. Suat Bilge'nin huzurunda incelenmiş ve aşağıdaki hususları kararlaştır
mıştır : 

1. Komisyonumuz, kanun teklifinin genel gerekçesine aynen katılmaktadır. 
2. Komisyonumuz, esasen, mevcut teamüli duruma tamamen uygun düşen 1 nei maddeyi, ge

rekçesine aynen katılarak, olduğu gibi kabul etmiştir. 
3. Komisyonumuz, 2 nei maddeyi de, gerekçesine katılarak aynen kabul etmiştir. 

. Bu vesileyle, bu maddenin, 1 nei fıkrasının Anayasanın 65 nei maddesinin 1 nei fıkrası, hükmünün 
tekrarından ibaret olduğu belirtilir. Ayrıca, bu maddenin 2 nei fıkrası da, Anayasanın 65 nei madde
sinin 2 nei fıkrasının, Anayasanın aynı maddesinin 4 ncü fıkrasındaki kaideyle bir arada mütalâa 
edilmek suretiyle tekrarından ve Anayasanın 65 nei maddesinin 2 nei fıkrasında söz konusu andlaş
malarm yasama meclislerinin bilgisine sunulması esasına mütaallik prosedürün düzenlenmesinden 
ibarettir. 

Bu maddenin 3 ncü fıkrası Anayasanın 65 nei m.addesinin 2,nei fıkrasında söz konusu andlaş
malarm yasama meclislerinin bilgisine sunulması esasına, mütaallik prosedürün düzenlenmesinden 
ibarettir. 

Bu maddenin 3 ncü fıkrası Anayasanın 65 nei maddesinin 3 ncü fıkrasında yer alan birinci şık-
ka dair olup, bu şıkkı Anayasanın aynı maddesinin 4 ncü fıkrası ile birlikte mütalâa etmek suretiy-
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le ve Temsilciler Meclisi Anayasa. Komisyonu Sözcüsünün Temsilciler Meclisi Genel Kıırıılunnn 18 
Nisan 1961 günkü 47 uci Birleşiminde verdiği izahattaki sarahate binaen (Temsilciler Meclisi Tu
tanak Dergisi, B, 47, S : 876), Anayasanın 65 nci maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan istisnaların 
bu şıkta bahis konusu olamıyacağım da açıkça belirterek kaleme alınmıştır. Bu maddenin 4 ncü fık
rası-da,. Anayasanın 65 nci maddesinin 8 ncü fık-asında yer alan ikinci şıkka dair olup, bu şıkkı 
yine Anayasanın aynı maddesinin 4 ncü fıkrası ile birlikte mütalâa ederek ve Temsilciler Meclisi 
Anayasa Komisyonu Sözcüsünü!) yukarda zikri geçen izahatına binaen, Anayasanın 65 nci mad
desinin 2 nci fıkrasında yer alan istisnaların hu şıkta bahis konusu olamıyacağım da tebarüz et
tirerek yazılmıştır. 

Bu vesileyle şunu belirtmekte fayda vardır ki, Anayasa, onaylama terimini en geniş anlamında 
yani belli bir milletlerarası andlaşmanın inikadı için yapılması gerekli irade izharlarının bütün 
şekillerini ihtiva edecek tarza kullanmıştır. (Temsilciler Meclisi Tutanak Dergisi, B : 47). Bu 
sebepten dolayı, bu maddede onaylama, ile birlikte katılmadan da bahsedilmiştir. Onaylama 
teriminin bu geniş 'anlamı içine, dar anlamında onaylama (ratification) ile katılma (acces-
sion) teriminin bütün şekilleri yani dar anlamında katılma (adhesion), ertelenmiş imza (sig-
nature differee), milletlerarası teşekküllerin yetkili organlarınca - imza merasimine lüzum ol
maksızın - tesbit edilen metinlere katılma bildirilerinin yapılması ile nota teatisi gibi basit and-
İaşma şekilleriyle yapılmış an di aşmaların yürürlüğe girme bildirileri gibi inikada matuf bütün 
irade izharları girmektedir. 

4. Komisyonumuz, 3 ncü maddeyi gerekçesine, de katılarak tesvibetmiştir. Maddenin 1 nci 
bendiyle ilgili olarak. Temsilciler Meclisi Anayasa Komisyonu Sözcüsünün Temsilciler Meclir 
si Genel Kurulunun 18 Nisan .1961 günkü 47 nci Birleşiminde verdiği izahata da istinat edil
miştir. (Temsilciler Meclisi Tutanak Dergisi, B : 47, S : 372.). \ 

Anayasa Hukukunun genel kaideleri gereğince, Anayasalarda aksine serahat yoksa, and
laşmalarm feshini ihbar etmemek sureliyle yürürlük süresini uzatma, bir Devleti bağlıyan 
bir andlaşmanın belli hükümlerinin yürürlüğe konulması için gerekli bildirileri yapma, bir 
andlaşmanın - Kuzey Atlantik And I aşmasının arlık Cezayir'e kabili tatbik olmayışı gibi - uy
gulama alanını değiştirme, özellikle mukabele bilmisil maksadiyle, bir andlaşmanın hükümleri
nin tatbikini kısmen veya tamamen durdurulma ve bir andlaşmayı sona erdirme hakkındaki dip
lomatik tasarrufları yapmak, bahusus fonksiyonlar (kuvvetler ayrılığı sisteminin cari olduğu 
bir memlekette, yürütme organının yetki alanına giren tasarruflardan sayılır. Bu husus, söz ko
nusu maddenin 1 nci fıkrasında, açıkça belirtilmiştir. Bu gibi konularda, yasama mec
lislerinin ısiyasi tercihleri, -tıpkı yürütme organının bir uygun bulma kanununa lüzum olmak
sızın onıylıyabileceği veya katılabileceği Andlaşmalar için olduğu gibi - murakabe yollarının kul
lanılması suretiyle meydana çıkar. 

Bu maddenin 3 ncü bendi, Anayasanın 65 n-i maddesinin 3 ncü fıkrasındaki esasların, Anaya
sanın aynı maddesinin 4 ncü fıkrasında yer alan kaide ile bir arada mütalâa edilmesi suretiyle 
kaleme alınmıştır. Gerçekten, Türk kanunlarını değişiklik getiren Andlaşmalarm, Türk kanunla
rının tâbi olduğu İtesmî Gazetede yayınlanma zorımluğuna aynen tâbi olduğu şüphesizdir. Bu mad
denin bu bendinde zikredilmiyen Andlaşmalarm ise, yayınlanmadan yüriirOüğe giremiyeceği aşi
kârdır. 

Komisyonumuz, maddeyi kabul ederken, «askıya alma» terimini «uygulanmasını durdurma» ola
rak değiştirmiştir. 

Bu vesile ile şunu da belirtmek gerekir ki, An;;;, asa. gereğince yayımlanmış olması gerekip de ya
yınlanmadan yürürlükte tutulan Andlaşnıaların yürütme organınca ve mahkemelerce tatbik edil
memesi lâzımdır. Bundan başka, Türkiye Büyük Millet Meclsinin 20 Ekim 1961 günü toplanmasın
dan bu yana, bir onaylamayı veya katılmayı ııvgun bulma kanununa konu teşkil etmiş olan mil
letlerarası Andlaşmalarm hiçbirinin halen iç hukukumuzda yürür'lüık'le olmadığını belirir/.ek !â/a:u-
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dır. Çünkü, bunlardan hiçbiri hakkında Cumhurbaşkanının onaylama veya katılma kararnamesi 
Resmî Gazetede yayınlanmış değildir. Bu durumu, en kısa zamanda tashih etmek lâzımdır. Niha
yet, 'belirtilmesi gereken bir diğer husus da, Milletlerarası Andlasmaların şu veya bu Bakanlığın 
«tebliğ» i şeklinde Resmî Gazetede yayınlanması suretiyle yürürlüğe konulmasının, Anayasada 
hiçbir mesnedi olmadığı noktasıdır. Gerçekten, bir uygun bulma kanununu mevzu teşkil etmesi mec
buriyeti oÜmadığı için böyle bir kanuna konu olmamış bulunsa bile, bir Milletlerarası Andlaşma 
nın Türk iç hukuku bakımından yürürlüğe girebilmesi, onaylama veya katılma işleminin bir karar
name ile yerine getirilmiş olmasına bağlıdır. Bütün bu Andlasmaların taranarak gereken işlemlerin, 
işbu kanun teklifi kanunlaşıp yürürlüğe girer girmez yerine getirilmesi zarureti 'mevcuttur. 

5. Komisyonumuz, pek zaruri telâkki ettiği 4 neü maddeyi, , gerekçesine de katılmak suretiyie 
tasvibetmiş; ancak, andlasmaların tescilinin, bâzı hallerde, Birleşmiş Milletler Teşkilâtından gayrı 
milletlerarası teşekküllerde de yapılması gerekebileceğini düşünerek, bu konudaki ifadeyi umumileş-
tirmiştir. 

6. Komisyonumuz, 5 nci maddeyi, gerekçesine de katılmak suretiyle aynen kabul etmiştir. Tem
silciler Meclisi Genel Kurulunda cereyan eden müzakerelerin (Temsilciler Meclisi Tutanak Dergisi, 

B : 47) ve Anayasa tasarısı gerekçesinin böyle bir maddeye duyulan ihtiyacı açıkça ifade etmekte 
olduğu, bu vesile ile belirtilir. 

7. Komisyonumuz, Anayasa tasarısı gerekçesinin (Tasarıda 63 neü maddeye ait gerekçe) Batı 
savunma sistemine dâhil oluşumuzun icaplarının böyle bir maddeyi gerektirdiğine dair kısımlarını 
da dikkate alarak, 6 ncı maddeyi benimsemiş; ayrıca, NATO içindeki tertiplerin sadece askerî olmı-
yabileceğini düşünerek, ifadeyi umumileştirmeyi uygun görmüştür. 

8. Koımlsıyonıuimuız, 7 mci imaıddeyi, 6653 sayılı Kamumla verİJlmiş olan ibir yetlkinin kanun ted
vini tekniği IbaJkıımından tekrarı zaruri olan bir ifaideısi olarak aynen kalbul eidilımiştir. 

9. Ko'mi'syonuımuiz, 8 nci 'maddeyi! de aynen kalbuH etmiştir. 
10. Komisyoniuınüu'z, 9 ncu maddeyi, gerefkcıesıine aynen katıl'malk suretiyle, olduğu gibi kw-

bul etmiştir. 
11. Ko'rcd'syonumuz, 10 ncu ınıaddeyi aynen kalbul eftımişıtir. 
12. Komisyionıuımuzea kaibul 'edilen metne Hüikümıet temsilcisinin' aynen iışltiralk 'etımiş, olduğu 

da ıbilyiesile tebarüz eitıtMlir. 
13. Gene! Kurulun tasvibine urz edi'Itoek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Geçici Komisyon Başkan Sözcü Kâtip 
Bursa İstanbul Sivas Afyon Karahisar 

C. Perin C. Kırca (r. Sarısözen A. Yılmaz 

Diyarbakır İstanbul 
V. Pirinçcioğlu C. Baban 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ COŞKUN KİRCA 

VE ÜÇ ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Milletlerarası Adlanmaların yapılması, yürürlü
ğü ve yayımlanması ile bâzı andlaşmaların ya
pılması iç^in Bakanlar Kuruluna yetki verilmesi 

hakkında Kanun 

İmza yetkisinin verilmesi 

MADDE 1. — Milletlerarası andlaşmaların 
parafe edilmesi, imzalanması veya nota teatisi
ne konu teşkil etmesi veyahut bu andlaşmalara 
katılma bildirilerinin yapılması için Türkiye 
Cumhuriyetinin temsilcilerinin tâyini ve bu tem
silcilerin yetkilerinin tesbiti, Bakanlar Kurulu 
kararnamesiyle olur. Bu kararnameler, Resmî 
Gazetede yayınlanmaz; sadece, Dışişleri Bakan
lığınca ilgililere tebliğ olunur. 

Onaylamanın uygun bulunması Kanunu 

MADDE 4 2. — Milletlerarası andlaşmaları 
onaylama veya bu andlaşmalara katılma, onay
lama veya katılmanın bir kanunla uygun bulun
mama bağlıdır. 

İktisadi, ticari veya teknik münasebetleri 
düzenliyen ve süresi bir yılı aşmıyan andlaşma
ların onaylanması veya bunlara katılmak için; 
Türk kanunlarına değişiklik getirmemek, Dev
let maliyesi bakımından yüklenme gerektirme
mek, kişi hallerine ve Türk vatandaşlarının ya
bancı memleketlerdeki mülkiyet haklarına do
kunmamak şartiyle, onaylamanın veya katılma
nın uygun bulunmasına dair bir kanun yapıl
ması zorunluğu yoktur. Bu halde, landlaşmanm 
onaylanmasının veya buna katılmanın uygun bu
lunması hakkında bir kanun çıkmamış olup da, 
onaylama veya katılma işlemlerinin yerine ge
tirilmiş olması takdirinde, bu andlaşma, Resmî 
Gazetede yayınlanmasından başlıyarak iki ay 
içinde, bir Başbakanlık yazısına ekli olarak Mil
let Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Başkanlık
larına gönderilir. Millet Meclisi ve Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlıkları, bu andlaşmaları, ayrı 
ayrı genel kurulların bilgisine sunarlar. 

Milletlerarası bir andlaşmaya dayanılarak 
Bakanlar Kurulunca yapılan uygulama andlaş-
malarmdan Türk kanunlarına değişiklik getir-
miyenleri onaylamak veya bunlara katılmak 
için; bunların konusu iktisadi, ticari veya tek-

CEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Milletlerarası Andlaşmaların yapılması, yü/rür-
lüğü ve yayınlanması ile bâzı andlaşmaların 
yapılması için Bakanlar Kuruluna yetki veril

mesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Kanun teklifinin 1 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Kanun teklifinin 2 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 
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nik münasebetlerin dışında kalsa veya süresi bir 
yılı aşsa veya Devlet maliyesi bakımından bir 
yüklenmeyi gerektirse veya kişi hallerine veya
hut Türk vatandaşlarının yabancı memleketler
deki mülkiyet haklarına dokunsa dahi. onayla
ma veya katılmayı uygun bulmak üzere kanun 
yapılması zorunluğu yoktur. 

Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Ba
kanlar Kurulunca yapılan iktisadi, ticari, tek
nik veya idari andlaşnıalardan Türk kanunla
rına değişiklik getirmiyenleri onaylamak veya 
bunlara katılmak için; bunların süresi bir yılı 
aşsa veya Devlet maliyesi bakımından bir yük
lenmeyi gerektirse veya kişi hallerine veyahut 
Türk vatandaşlarının yabancı .memleketlerdeki 
mülkiyet haklarına dokunsa dahi, onaylama ve
ya katılmayı uygun bulmak üzere kanun yapıl
ması zorunluğu yoktur. 

Onaylama ve sair tasarruflar 

MADDE 3. — 1. Milletlerarası andlaşmala-
rın onaylanması, bunlara katılma, bunların fes
hini ihbar etmemek suretiyle yürürlük süresini 
uzatma, Türkiye Cumhuriyetini bağlıyan bir 
milletlerarası andlaşmanın belli hükümlerinin 
yürürlüğe konulması için gerekli bildirileri yap
ma, milletlerarası andlaşmalarm uygulama ala
nını değiştirme, bunların hükümlerini askıya 
alma ve bunları sona erdirme, Bakanlar Kurulu 
kararnamesiyle olur. 

Onaylama veya katılma konusu olan millet
lerarası andlaşmanın Türkçe metni ile andlaş-
mada muteber olduğu belirtilen dil v?ya diller
den birinde yazılmış metni, 1 nci fıkrada söz 
konusu kararnameye ekli olarak Resmi 'Gazete
de yayınlanır. 

2 nci maddenin 2, 3 ve 4 ncü fıkraları ge
reğince bir milletlerarası andlaşmanın onaylan
ması veya buna katılmanın uygun bulunmasına 
dair bir kanun çıkarılması zorunluğu yoksa ve 
bu andlaşmanın onaylanması veya buna katıl
ma bir Bakanlar Kurulu kararnamesiyle olmuş
sa, bu andlaşmanın onaylanmasının veya buna 
katılmanın uygun bulunması hakkında kanun 
çıkarılamaz. 

M. Meclisi 
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Geçici Ko. 

Onaylama ve sair tasarruflar 
MADDE 3. — 1. Milletlerarası andlaşma

larm onaylanması, bunlara katılma, bunların 
feshini ihbar etmemek suretiyle yürürlük sü
resini uzatma, Türkiye Cumhuriyetini bağlı
yan bir milletlerarası andlaşmanın belli hü
kümlerinin yürürlüğe konulması için gerekli 
bildirileri yapma, milletlerarası andlaşmala
rm uygulama alanını değiştirme, bunların 
hükümlerinin uygulanmasını durdurma ve 
bunları sona erdirme, Bakanlar Kurulu Karar
namesiyle olur. 

Onaylama veya katılma konusu olan mil
letlerarası andlaşmanın Türkçe metni ile and-
la^mada muteber olduğu belirtilen dil veya 
dillerden birinde yazılmış metni, 1 nci fıkra
da söz konusu Kararnameye ekli olarak Res
mî Gazetede yayınlanır. 

2 nci maddenin 2, 3 ve 4 ncü fıkraları ge
reğince bir milletlerarası andlaşmanın onay
lanması veya buna katılmanın uygun bulun
masına dair bir kanun çıkarılması zorunluğu 
yoksa ve bu andlaşmanın onaylanması veya 

i buna katılma bir Bakanlar Kurulu Kararna
mesiyle olmuşsa, bu andlaşmanın onaylanması
nın veya buna katılmanın uygun bulunması 
hakkında kanun çıkarılamaz. 
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2. Bir milletlerarası andlaşmanın veya Tür
kiye Cumhuriyetini bağlıyan bir milletlerarası 
andlaşmanın belli hükümlerinin Türkiye Cum
huriyeti bakımından yürürlüğe girdiği, bir mil
letlerarası andlaşmanın uygulama alanının de
ğiştiği, askıya alındığı ve sona erdiği tarihler, 
Başbakan ile Dışişleri Bakanının da imzalarını 
taşıyan bir müşterek kararnamede Cumhurbaş
kanı tarafından tesbit olunarak Resmi Gazete
de'yayınlanır. 

Bir milletlerarası andlaşma, bu bendin 1 nci 
fıkrasında söz konusu yürürlük tarihinin tesbi-
tine dair müşterek kararnamede belirtilen yü-ı 
rürlüğe giriş tarihinde kanun kuvvetini kaza
nır. 

S. Milletlerarası bir andlaşmaya dayanıla
rak Bakanlar Kurulunca yapılan teknik veya 
idari nitelikteki uygulama andla^malarmdan ve 
kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar 
Kurulunca yapılıp 2 nci maddenin 2 nci fıkra
sına göre Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senato
sunun bilgisine sunulanların dışında kalan tek
nik veya idari andlaşmalardan iktisadi veya ti
cari nitelikte olmıyan, özel kimilerin haklarını 
ilgilendirmiyen ve Türk kanunlarına değişiklik 
getirmiyenlerin yayınlanması zorunlu değildir. 
Bu fıkra gereğince yayınlanması zorunlu olmı
yan andlaşmalar hakkında 1 ve 2 nci bentler 
uyarınca çıkarılan kararnamelerin yayınlan
ması da zorunlu değildir. Bu fıkra uyarınca 
yayınlanmıyan andlaşma ve kararnameler, Dış
işleri Bakanlığınca ilgililere resmen tebliğ edi
lir. 

Bu bendin 1 nci fıkrası hükmünün dışında 
kalan milletlerarası andlaşmalar, 1 nci bendin 
2 nci fıkrası uyarınca yayınlanmadan yürürlü
ğe konulamaz. 

Andlaşmalarla ilgili tasarrufların yapılması 

MADDE 4. — 1, 2 ve 3 ncü maddeler gere
ğince kanun tasarıları ile kararname tasarıları
nı ve devletler hukukunun gerektirdiği diplo
matik vesika ve senetleri hazırlamak, 2 nci 
maddenin 2 nci fıkrası gereğince Millet Meclisi 
ile Cumhuriyet Senatosunun bilgisine sunula
cak olan andlaşmaların bu mercilerin Başkan-

d -
i Geçici Ko. 

2. Bir milletlerarası andlaşmanın veya 
Türkiye Cumhuriyetini bağlıyan bir millet
lerarası andlaşmanın belli hükümlerinin Tür
kiye Cumhuriyeti bakımından yürürlüğe 
girdiği; bir milletlerarası andlaşmanın uygu
lama alanının değiştiği, uygulanmasının dur
durulduğu ve sona erdiği tarihler, Başbakan 
ile Dışişleri Bakanının da imzalarını taşıyan 
bir müşterek kararnamede Cumhurbaşkanı ta
rafından tesbit olunarak Resmî Gazetede ya
yınlanır. 

Bir milletlerarası andlaşma, bu bendin 1 
nci fıkrasında söz konusu yürürlük tarihinin 
tesbitine dair müşterek kararnamede belirti
len yürürlüğe giriş tarihinde kanun kuv
vetini kazanır. 

3. Miletlerarası bir andlaşmaya dayanı
larak Bakanlar Kurulunca yapılan teknik ve
ya idari nitelikteki uygulama andlaşmala-
rmdan ve kanunun verdiği yetkiye dayanılarak 
Bakanlar Kurulunca yapılıp 2 nci maddenin 
2 nci fıkrasına göre Millet Meclisi ve Cumhu
riyet Senatosunun bilgisine sunulanların dışın* 

I da kalan teknik veya idari andlaşmalardan 
I iktisadi veya ticari nitelikte olmıyan, özel 

kişiliklerin haklarını ilgilendirmiyen ve Türk 
kanunlarına değişiklik getirmiyenlerin yayın
lanması zorunlu değildir. Bu fıkra gereğince 
yayınlanması zorunlu olmıyan andlaşmalar 
hakkında 1 ve 2 nci bentler uyarınca çıkarılan 
kararnamelerin yayınlanması da zorunlu değil
dir. Bu fıkra uyarınca yayınlanmıyan andlaşma 
ve kararnameler, Dışişleri Bakanlığınca ilgili
lere resmen tebliğ edilir. 

Bu bendin 1 nci fıkrası hükmünün dışında 
kalan milletlerarası andlaşmalar, 1 nci bendin 
2 nci fıkrası uyarınca yayınlamadan yürür
lüğe konulamaz. 

Andlaşmalarla ilgili tasarrufların yapılması 

MADDE 4. — 1, 2 ve 3 ncü maddeler ge
reğince kanun tasarıları ile kararname tasarı
larını ve milletlerarası hukukun gerektirdiği 
diplomatik vesika ve senetleri hazırlamak, 
2 nci maddenin 2 nci fıkrası gereğince Millet 
Meclisi ile Cumhuriyet Senatosunun bilgisine 

I sunulacak (olan andlaşmaların bu meclislerin 
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lıklanna arz olunması için gerekli hazırlıkları 
yapmak, Türkiye Cumhuriyeti adına yapılan 
andlaşmaları Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Ge
nel Sekreterliğinde tescil ettirmek ve Türkiye 
Cumhuriyeti adına yapılmış ve yapılacak olan 
milletlerarası andlaşmaların resmî sicilini tut
mak, Dışişleri Bakanının görevlerindendir. 

Diğer Bakanlıklar yapılmasına veya yü
rürlükten kaldırılmasına katıldıkları veya hak
larında yapılan işlemlere dair bilgi edindikleri 
milletlerarası andlaşmalarla ilgili bütün bilgile
ri, derhal Dışişleri Bakanlığına bildirirler. 

İktisadi, idari ve teknik andlaşmaların 
yapılmasında Hükümetin yetkisi 

MADDE 5. — Türkiye Cumhuriyeti adına 
yabancı devletlerle ve milletlerarası kurullarla 
veya bunlar adına hareket eden kurumlarla ya
pılmış olup Türkiye Cumhuriyeti bakımından 
yürürlükte bulunan iktisadi, ticari, teknik ve
ya idari iki veya çok taraflı bir andlaşmanın 
amaçlarının yerine getirilmesi gayesini güden 
iki veya çok taraflı andlaşmalar ile Türkiye 
Cumhuriyetine hibe, kredi veya sair suretlerle 
yardım sağlıyan iki veya çok taraflı andlaşma
ları, iki veya çok taraflı teknik veya idari iş 
birliği andlaşmalannı, iki veya çok taraflı borç 
ertelenmesi veya ticaret andlaşmalannı ve aynı 
nitelikteki modüsvivendileri, 2 nci maddenin 
4 ncü fıkrası gereğince onaylamaya-veya bun
lara katılmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

NATO ile ilgili andlaşalarm yapılmasında 
Hükümetin yetkisi 

MADDE 6. — 18 Şubat 1952 tarihli ve 5886 
sayılı Kanunla onaylanmış olan Kuzey - Atlan
tik Andlaşması gereğince mevcut karşılıklı it
tifak vecibelerinin gereği olarak alman savun
ma tertipleri hakkında bu Andlaşmaya Taraf 
olan devletlerle ve Kuzey - Atlantik Andlaş
ması Teşkilâtı ile yapılan iki veya çok taraflı 
andlaşmaları, 2 nci maddenin 4 ncü fıkrası ge
reğince onaylamaya veya tunlara katılmaya 
Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Geçici Ko. 

başkanlıklarına arz olunması için gerekli ha
zırlıkları yapmak, Türkiye Cumhuriyeti adı
na yapılan andlaşmalan milletlerarası kurul
larda tescil ettirmek ve Türkiye Cumhuriyeti 
adına yapılmış ve yapılacak olan milletlerarası 
andlaşmaların resmî sicilini tutmak, Dışişleri 
Bakanının görevlerindendir. 

Diğer Bakanlıklar, yapılmasına veya yü
rürlükten kaldınlmasına katıldıklan veya hak-
lannda yapılan işlemlere dair bilgi edindikleri 
milletlerarası andlaşmalarla ilgili bütün bilgile
ri, derhal Dışişleri Bakanlığına bildirirler. 

MADDE 5. — Kanun teklifinin 5 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

NATO ile ilgili andlaşmaların yapılmasında 
Hükümetin yetkisi 

MADDE 6. — 18 Şubat 1952 tarihli ve 5886 
sayılı Kanunla onaylanmış olan Kuzey Atlan
tik Andlaşmasmın gereği olarak bu Andlaş
maya taraf olan Devletlerle ve Kuzey Atlantik 
Andlaşması teşkilâtı ile yapılan iki veya çok 
taraflı andlaşmalan, 2 nci maddenin 4 ncü fık
rası gereğince onaylamaya veya bunlara ka
tılmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir, 
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Andlaşmalarda yer alan gümrük resimleriyle 
ilgili olarak Hükümetin yetkisi 

MADDE 7. - 5nci maddede yazılı andlaşma- MADDE 7. - Kanun teklifinin 7 nci mad-
lann ve modüsvivendilerin kapsamına giren | desi aynen kabul edilmiştir. 
maddelerin yürürlükteki gümrük resimlerinde, 
Dışişleri, Maliye, Ticaret, Gümrük ve Tekel, 
Tarım ve Sanayi Bakanlıklarının birlikte lüzum 
göstermeleri üzerine, değişiklik yapmaya veya 
bu maddelerden bâzılarının resmini indirmeye 
veya kaldırmaya veyahut muaf olanları resme 
tabi tutmaya ve bu değişikliklerin uygulanma
sına dair usul ve şartları tesbit etmeye Bakan
lar Kurulu yetkilidir. 

Bakanlar Kurulu, 1 nci fıkra gereğince al
dığı tedbirleri bir kararnameyle yürürlüğe ko
yar ve bunları, bu kararnamenin Resmî Gaze
tede yayımlanmakla yürürlüğe girdiği tarihten 
başlıyarak üç ay içinde, bir kanun tasarısı ile 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına su
nar. 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 8. — Türkiye Hükümeti ile Birleş
miş Milletler, Birleşmiş Milletler Gıda ve Ta
rım Teşkilâtı, Milletlerarası Sivil Havacılık Teş
kilâtı, Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı ve Dün
ya Sağlık Teşkilâtı arasında Teknik Yardım 
Teminine Mütedair Esas Anlaşma ve eklerinin 
Onanması hakkında 3 Temmuz 1953 tarihli ve 
6114 sayılı Kanunun 2 nci maddesi; Yabancı 
memleketlerle muvakkat mahiyette modüsvi-
vendiler ve ticaret andlaşmalari akdi ve bunla
rın şümulüne giren maddelerin gümrük re
simlerinde değişiklikler yapılması ve anlaşma
ya yanaşmıyan devletler muvaredatma karşı 
tedbirler alınması hususunda Hükümete salâhi
yet verilmesi hakkında 1 Şubat 1958 tarihli ve 
6653 sayılı Kanunun 1, 2 ve 3 ncü maddeleri 
ile Birleşmiş Milletler Andlaşması ile Birleşmiş 
Milletler Teşkilâtına bağlı ihtisas müesseseleri-

..nin Ana Sözleşmeleri, Avrupa Ekonomik îş 
Birliği Sözleşmesi, Türkiye Cumhuriyeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Arasında Münakit 
Ekonomik îş Birliği Anlaşması, Avrupa Konse
yi Sözleşmesi ve Hükümetimiz tarafından imza 
edilmiş veya edilecek sair andlaşma ve söz-
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Teklif 

leşmelerin icaplanndan olarak ilgili Hükümet 
ve teşekküller veya bunlar namına hareket 
edecek müesseseler ile kredi, yardım ve ödeme 
andlaşmaları akdine Hükümetin salahiyetli 
kılınması hakkında 20 Mayıs 1959 tarihli ve 
7280 sayılı Kanunun 1, 2 ve 3 ncü maddeleri 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlüğe giriş 

MADDE 9. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 10. 
rulu yürütür. 

Yürütme 

• Bu kanunu Bakanlar Ku-

Geçici Ko. 

MADDE 9. — Kanun teklifinin 9 ncu mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Kanun teklifinin 10 ncu mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

»e<ı ..«.~ 
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Dönem : 1 
Toplantı:2 M l L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kuruluş ve memurları Kanu
nunda ve 4862 sayılı Kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı cetvellerde 
değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal 

Yardım ve Plân komisyonları raporları (1/406) 

T. c. 
Başbakanlık 14.2.1963 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı: 71 -1951/595 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Sağlık ve Sosyul Yardım Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Ba
kanlar Kurulunca 9.2.1963 tarihinde kararlaştırılan, «Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kuru
luş ve memurları Kanununda ve 4862 sayılı Kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı cetvellerde değişik
likler yapılmasına dair kanun tasarısı» gerekçe ve ilişiMeriyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
İsmet înönü 

Başbakan 

GEREKÇE 

Anayasamızın 48 nci maddesinde herkesin sosyal güvenlik hakkına sahip bulunduğu, bu hakkın 
sağlanması için sosyal sigorta ve yardım teşkilâtı kurmanın Devletin ödevleri arasında bulundu
ğu keza 49 ncu maddesinde yine Devletin herkesin beden ve ruıh sağlığı içinde yaşıyabilmesi ve 
tıbbi bakım görmesini «ağlamakla ödevli olduğu hususları zikredilmiş bulunmaktadır. 

Devletin bu fonksiyonunu ifa ile görevlendirilmiş bulunan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğının merkez ve kuruluş teşkilâtı ise 1946 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan 4862 sayılı Kanun
la alınmış kadrolarla idare edilegelmektedir. 

Gerçekten 4862 sayılı Kanunla alınan kadrolara zaman zaman bâzı cüzi ilâveler yapılmış ise de, 
16 yil evvel yürürlüğe giren kadrolarla yukarda Anayasa hükmü icabı olan hizmetlerin yürütül
mesine imkân olamıyacağı aşikârdır. 

Bu itibarla ilişik kanun tasarısı ile Bakanlığın, merkez ve iller kuruluşları için asgari ilâve 
kadro ihtiyacı tesbit edilmiştir. Gerek merkez, gsrekse iller kuruluşlarına eklenen kadroların mu
cip sebeplerinin tafsilâtı, ilâve yapılan kuruluşlar itibariyle şöyledir. 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 

7330 sayılı Kanunla alınmış bulunan müşavir mütehassıs müfettiş kadroları tatbikatta teşki
lâtımıza büyük fajydalar sağlamıştır, sağlık müdürlükleri ve diğer idari vazifelerden müfettişliğe 
intisabeden ve başmüfettişliğe kadar yükselen ihtisas yapmamış müfettişler için 1 500 liralık kad
roların mevcudolmaması halen vazife başında olup uzun yıllar son derece yorucu bir mesai ver
miş ve edindikleri tecrübelerle müşavir olmaya liyakat kazanmış bulunan başmüfettişlerin üç sene
lik kanuni terfi süresini doldurduklarında terfilerinin sağlanması ve sebk eden mesailerinin se
meresi karşılığı olmak üzere son derece aylıklaılm almalarının temini ıbakıtmından 2 aded muşa-
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vir başmüfettiş kadrosunun ihdası son derece lüzumlu ve zaruri olmakla beralber Devlet Personel 
Heyetinin kararına uyulmuş iki aded müşavir müfettiş kadrosunun yerine 2 aded başmüfettiş kad
rosunun teklifi yapılmış, buna mukabil halen mevcut bulunan 6 ncı dereceli 22 aded ikinci sınıf 
müfettiş kadrosundan 4 adedi kaldırılmak suretiyle bütçeye konulmuş olan tahsisattan tasarruf 
sağlanmıştır. 

Hukuk Müşavirliği 

Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtının günden güne gelişmiş olması sebebiyle idari ihtilâf ve dâva
lar artmış ve 1960 yılında merkez teşkilâtına ithal edilen üç genel müdürlükte iç hacminin genişleme
sine âmil olmuştur. 1961 yılında Hukuk Müşavirliğince elden çıkarılan işler hariç, yalnız dâva konu
su iş 883 iken 1962 yılının henüz dokuzuncu ayında 770 e yükselmiş olması her sene iş hacminin art
makta devam, ettiğinin delilidir. 

Diğer bakanlıklarda olduğu gibi dâva ve günlük muamele haricinde kanun, yönetmelik tasarıları 
da nazara alındığı takdirde bu daire hizmetlerinin iki hukuk müşaviri ile tedviri imkânsız hale gel
miştir. 

Bakanlığımızla mukayese edilebilecek, Bayındırlık, Millî Eğitim, Ulaştırma, Sanayi, içişleri Ba
kanlıklarının Hukuk Müşavirliği kadrosu üç adeddir. Yine genel muvazeneye dâhil dairelerde hukuk 
mezunu raportör vazife görmekte olduğu halde Bakanlığımız Hukuk Müşavirliği kadro bulunmama
sından Hukuk Fakültesi mezunlarından tâyin yapılmak suretiyle faydalanılamamaktadır. Bu itibarla 
1 100 liralık ikinci hukuk müşaviri kadrosu kaldırılarak biri 1 250 ve diğeri 1 100 liralık iki hukuk 
müşaviri ile 800 er liralık bir raportör kadrosunun teklifi yapılmıştır. 

Verem Savaşı Genel Müdürlüğü 

Bugün, memleketimizin başlıca sosyal hastalıklarından olup, en önce ele alınması lâzımgelen sağlık 
dâvalarımızdan biri olan verem, esaslı bir surette halledilmesi icabeden bir problem olarak devam et
mektedir. 

Verem savaş hizmetlerinin şümullü bir program olarak ele alınması icabeden ve muhtelif veçhe
leri bulunan bir mevzuu olduğu ve bu mevzuun son senelerde iktisabettiği önemli çalışma sahalarının 
genişlemesi dolayısiyle tahaddüs eden zaruretler muvacehesinde ve yurdumuzda verem durumunun 
arz ettiği ehemmiyet göz önüne alınarak bu hastalığa karşı girişilmiş olan savaşa yepyeni bir yön 
vermek ve bu savaşın memleketimiz şartlarına en uygun ve daha rasyonel bir şekilde yürütülmesi lâzım-
gelöıektedir. 

Bugüne kadar yapılan taramalarda muhtelif bölge ve topluluklarda köyde ve şehirde tedaviye muh
taç veremli nisbetinin % 2 den aşağı olmadığı katî olarak tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

Bu hale göre memleketimizde asgari 700 000 civarında tedaviye muhtaç veremli olduğu tahmin 
edilmektedir. 

Halen hastalığı belli veremlilerin adedi 50 000 civarında olup geriye kalan ve hastalıklarından 
kendilerinin de haberi bulunmıyan yüzbinlerce hasta vatandaş mevcuttur. Bu durum karşısında verem 
mücadelesinin geniş bir organizasyonla memleket çapında faaliyete geçirilmesi zarureti ortaya çıkmak
tadır. 

tdari, teknik ve sosyal birçok yönleri bulunan bu büyük teşkilâtın müstakil bir genel müdürlük 
bünyesinde tedviri icabetmektedir. Bu şekilde Verem Savaşı Genel Müdürlüğü, gayesine uygun bir 
faaliyet gösterilebilmesi için dispanserler, etüt ve dokümantasyon şubesi olmak üzere iki şube' halinde 
faaliyetine devam mecburiyetindedir. Bu itibarla Bakanlık merkez teşkilâtına bir genel müdürlük ile 
lüzumlu kadrolar eklenmiştir. 

Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü 

Yurdumuzda dağınık bir vaziyette ve çeşitli Bakanlıklar ve muhtelif kuruluşlar tarafından nizam, 
ölçü ve programdan "mahrum bir şekilde yürütülmekte bulunan sosyal hizmetlerin arz ettiği ehemmi-
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yetle mütenasip bir şekilde mütehassıs bir idare tarafından yürütülmesi zaruri görülmektedir: -

Bu maksatla esasen büyük bir kısmı itibariyle Bakanlığımızın çeşitli şubeleri tarafından yürütül
mekte olan bu hizmetlerin bir genel müdürlük bünyesinde toplanması lüzumlu bulunduğu gibi daha 
ziyade toplumun sosyal konularını incelemekle görevli Sosyal Hizmetler Enstitüsü görevlerinin se|vk 
ve idaresinin de bu Genel Müdürlüğe bağlanmak suretiyle daha faydalı ve semereli bir şekilde yü
rütüleceği aşikârdır. 

Bu maksadı sağlamak üzere Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğünün tesisi için lüzumlu kadrolar 
teklif olunmuştur. 

Meslekî öğretim Genel Müdürlüğü 

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 3 ncü maddesinin 12 nci fıkrası Bakanlığa, meslekî 
okullar açmak ve başka teşekküllere ait bu nevi okulları denetlemekle görevlendirilmiştir. 

Sağlık hizmetlerinin inkişafına muvazi olarak ebe, hemşire, sağlık memuru ihtiyacı gün geçtikçe 
artmaktadır. Bu ihtiyacı karşılamak üzere yardımcı sağlık personeli yetiştiren okulların sayıları ve öğ
renci adedleri de yıldan yıla artmaktadır. . '<• 

Halen bakanlığın 22 köy ebe okulu, 1 yatılı ebe yurdu ve ebe - hemşire, sağlık memuru 
yetiştirilen 11 sağlık koleji ve yardımcı sağlık personeli yetiştiren iki yüksek okulu vardır. 
Bu 36 okulda 2 697 öğrenci mevcuttur. 

Ana ve çocuk sağlığı, çevre sağlığı, toplum sağlığı, tıbbi balkımı ve lâboratuvar hizmet
lerine yardımcı personel yetiştirmek üzere bir taraftan kemmiyet bakımından geliştirilmesi 
diğer taraftan da ihtiyacı karşılıyacak sayıda eleman yetiştirilmesi hedefine varmak için, mes
lekî öğretim işlerinin bakanlık bünyesinde yürütecek bir dairenin kurulmasına ihtiyaç vardır. 

Kurulacak bu daire meslekî okulların öğretim ve eğitimi işlerini yürütmek ve diğer resmî 
ve özel kuruluşlara ait mümasil meslekî okulların meslekî öğretim ve eğitimlerini murakabe 
edecek ve öğretim sonrası meslekî gelişmeyi sağlıyacak tedbirleri alacaktır. 

Donatım Genel Müdürlüğü 

Bakanlığın yurdun her tarafına dağılmış mütaaddit yataklı ve yataksız sıhhi müesseseler 
rinin cihaz, âlet ve malzeme ihtiyaçları bugüne kadar kısmen merkezden yapılan mubayaalarla 
sağlanmış ise de; merkezde bu işleri tedvir edecek bir kuruluşun bulunmaması yüzünden işin 
lâyık olduğu süratte intacedilmemesi sebepleri ile kuruluşların büyük bir kısmının ihtiyaç
ları kurumlarca temin edilmektedir. 

Bu şekilde yaptırılmakta olan mubayaat ise gayriiktisadi olduğu gibi cihaz ve âletlerde 
standardizasyonu da imkânsız hale getirmektedir. Bu itibarla işbu ihtiyacı karşılamak üze-' 
re kanun tasarısı ile merkezde bir donatım genel müdürlüğü kurulması derpiş edilmiş ve bu 
genel müdürlüğün aynı zamanda sulh ve harb hallerinde lüzumlu stokları yapması için depolar 
kurması ve alman malzemeden bozulanların bakım ve tamirlerini de yaptırması lüzumlu ve 
zaruri bulunmuş ve halen mevcut levazım müdürlüğü kaldırılmak suretiyle depolama ve sevk 
işleri, imalât ve tamir işleri, satmalına işleri şubelerinden mürekkep bir genel müdürlük ku
rulması cihetine gidilmiştir. 

Dı§ münasebetler dairesi 

Birleşmiş Milletler ve Teknik Yardım idaresi (UNTAA) çocuklara yardım fonu (UNICEF), 
Dünya Sağlık Teşkilâtı (CMS - WHO) , uyuşturucu maddeler dairesi ve komisyonu gibi Bir 
leşmiş Milletlerin muhtelif kuruluşları ile olduğu kadar Merkezî Andlaşma Teşkilâtı (CENTO) 
Avrupa Konseyi (CE), Afyon Daimî Merkez Komitesi ve Uyuşturucu Maddeler Kontrol Organı, Mil
letlerarası Çocuk Merkezi (C. I. E.), MiUetlerrası teşekküllerle keza iki taraflı teknik iş birliği ve 
yardım çerçevesi dâhilinde Amerikan (AID) teşekkülü, Almanya, Fransa, Holânda, italya ve saire 
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gibi muhtelif hükümetler ve (GAEE) gibi Milletlerarası yardım dernekleri ile Bakanlığın dış mü-
»>âsefcet>lerinin çok genişlemiş olması ve bütün teşkilât ve müesseselerini ilgilendirir bir duruma gel
ineni muvacehesinde hizmetin aynı zamanda koordine bir şekilde yürütülebilmesini temin için Sağ-
ilk işleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki Milletlerarası işler Şubesinin Dış Münasebetler Dairesi 
adı altında yeniden teşkilâtlandırılmasını zaruri kılmıştır. 

Yeniden teşkilâtlandırılmada diğer bir zaruret de; 
Diş münasebetlerle ilgili muamelât ve muhaberatın mühim bir kısmı yabancı dille olması ve ay

nı zamanda milletlerarası standartlara tam uygun olması bile yakın bir seviyede olmasının lüzumu 
dolayısiyle dış münasebetler hizmetlerinde kalifiye ve lisan bilen personelle çalışması mecburiyeti
dir. 

Diğer taraftan dış münasebet hizmetlerinin iyi görülmesi şüphesiz dış yardımlar sağlanmasında 
^fiemîî bir yer işgal etmektedir. Nitekim son beş - altı yıldan beri bu yardımların yıllık ortalama
sı bir ilâ bir buçuk milyon dolar arasındadır. 

5Esasen IV neü Dünya Sağlık Genel Kurulu, WHA 4.23 sayılı kararin da; 
Birçok memleketlerin sağlık sahasında çeşitli milletlerarası teşekküllerden yardım aldıklarım 

göz önünde tutarak; 
M#fttelii yardım programlarının mümkün olduğu kadar tam bir koordinasyonu lüzumunu kabul 

^edecek; 
Bu koordinasyonun gerek çeşitli milletlerarası teşekküllerin plânlarının koordinasyonu, gerekse 

î&emieketlerdeki plânların ve operasyonların koordinasyon şeklinde tahakkuk ettirilmesi gerektiği
ni kafoûl ederek; 

Bu koordinasyonun sağlanması bakımından sağlık sahasında yardım temin eden dış teşekküller
le münasebet için her hükümetin kendi bünyesinde bir tek servis kurmasını üye devletlere tavsiye 
tetmektedir. 

îşin hacminin yanında hususiyet ve nezaketi de göz önünde tutularak yeniden teşkilâtlandırıl
ması bu hizmetleri idare edecek kimsenin milletlerarası, çalışma dillerinden (Fransızca veya ingi
lizce'den) birini iyi bilmesi ve diğerini de hiç olmazsa okuyup anlayabilmesi lüzumu göz önünde 
tutularak daire başkanı kadrosunun yanma konulan «Devlet Yabancı Dil imtihanını vermiş» kay
dı Devlet Personel Heyetinin kararma uyularak kaldırılmıştır. Diğer kadrolarda da lisan bilen ve 
kalifiye personelin tâyinine imkân verecek şekilde talebolunmuştur. 

Sosyalleştirme Dairesi 

Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesine dair 224 sayılı Kanunun 2.1 nci maddesindeki hükümle
re dayanılarak bu hizmetlerin ifası için sosyalleştirme Dairesi kurulmuş ve lüzumlu kadrolar teklif 
edilmiştir. 

Sağlık Müdürleri ve Hükümet Tabipleri 

Kadroca mevcut 67 Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürü, 10 aded Müdür Muavini ve 977 aded de 
Hükümet tabibinin ekserisinin terfi süreleri çoktan dolduğu halde kadrosuzluk yüzünden artık ter
fi imkânı kalmamıştır. Bu yüzden birçok tabip daha çalışma hayatlarının en verimli devresinde iken 
ya emekliye ayrılmakta veyahut iktisadi Devlet Teşekküllerine ve sair dairelere nakli memuriyet 
etmektedir. 

Büyük sıkıntısını çekmekte olduğumuz doktor ihtiyacının daha fazla artmaması ve hiç olmazsa 
nüfusu kesif illerimize birer sağlık müdür muıavini tâyini ve Hükümet tabibi mevcudu olmıyan ilçe ve 
hueaklara tatbip temini için Sağlık ve Sosyal Yardım müdürlüklerine asgari olarak 5 aded 1 500 li
ralık 7 aded 1 250 liralık, müdür muavinine 2 aded 1 100 liralık, 2 aded 950 liralık, Hükümet tabip
liğine, 5 aded 1 100 liralık ve 5 aded de 950 liralık kadronun ilâvesine katî ihtiyaç ve zaruret var
dır. 
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Ayniyat Muhasipleri 

Sağlık müdürlükleri, Hükümet tabiplikleri ile sağlık merkezlerinin ve bir kısım mücadele hiz* 
metlerinin ayniyatlarına «ait muamelâtın tedviri için yaniyat mutemedi veya ayniyat muhasibi k a 
rosu mevcudolmaması sebebiyle Sayıştay Başkanlığınca mahallen alınacak ayniyat hesaplarının tet
kikine memur edilen murakıpların, 3017 sayılı Kanunun 76 ncı maddesine dayanılarak parasız uh-
delerine verilen ayniyat muhasipliği görevini tedvire memur edilenlerden hesap alınamadığı beya-
m üzerine Sayıştay Başkanlığından lüzum gösterilmiş ve 67 il'e 67 kadronun verilmesine imkân bu
lunmamış, Hazineye ait menkulün hesaplarının gününde ve mesul ellere tevdii için şimdilik 34 kad
ronun teklifi lüzumlu ve zaruri bulunmuştur. 

Hastanelerle doğum evleri 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından halen 186 çeşitli hastane işletilmektedir» Şu, k%$-
tanelerden tam randıman alınabilmesi için 3986 mütehassısa ihtiyaç vardır. Şimdiye kadar alın
mış bulunan mütehassıs kadrosunun adedi 1 066 dan ibarettir. Bu kadrolar da gerek aded ve ge
rekse derece bakımından kifayetsizdir. Yıllardan beri Bakanlık teşkilâtında hizmet etmiş ve I>ev-
let Demiryolları, İktisadi Devlet Teşekkülleri gibi kadroları ve imkânları müsait müesşeşçi#ril| 
tekliflerini kabul etmiyerek Bakanlık teşkilâtından ayrılmamış olan mütehassıslarla mevcut $$ 
tabiplerinin terfilerinin sağlanması ve iki senedir 2919 sayılı Kanuna göre çalıştırılmakta bulunanı 
diş tabiplerinin kadroya geçirilmesi lâzımdır. 

1959 yılından bu yana mevcut hastanelerin doğum evlerinin tevsii suretiyle, ilşlve edilen Ş ($Q 
in üstündeki yataklar için lüzumlu müstahdem kadroları bütçe kanunları ile alınmış olmasına 
rağmen bu müddet zarfında mütehassıs, diş tabibi, eczacı ve idari memur kadroları alınamamıştır, 

Bu sınıf personelin hizmete bağlanmalarını temin için hastaneler ve doğum evlerinin pek muh-
taeolduğu mütehassıs, diş tabibi ve idari memur kadroları asgari şekilde tesbit ve teklif olun
muştur. 

Dünya Sağlık Teşkilâtı ve ÜNİCEFle yapılmış olan anlaşmalar gereğince hizmete açılmış ve 
açılacak Ana ve Çocuk Sağlığı merkez ve şubelerinde çalıştırılacak tabipler için (1) sayılı cet
velde gösterilen kadroların temininde zaruret vardır. 

' * » • • • . , 

Sağhk merkezleri 

1959 ve daha evvelki yıllarda inşaatı ikmal edilmiş ve halk hizmetine açılmış olduğu halde ta
bip ve memur kadroları alınamıyan 60 ve 1963 yılında açılması mukarrer bulunan 20 sağlık mer
kezinin normuna göre her birine ikişer tabip birer memur kadrosu alınması lâzımgeldiği halde büt
çe mülâhazası sebebiyle 80 sağlık merkezi için 50 tabip ve 40 memur kadrosunun teklifi y a k 
mıştır. 

Verem Savaş Dispanserleri 

Verem savaş dispanserlerinin günden güne artan mesaisi karşısında mevcut personel kifayet 
etmediğinden bu teşkilâtın kadro ihtiyacını karşılamak ve halen vazife başında bulunan perso^e* 
lin terfilerinin zamanında yapılmasının temini maksadı ile asgari bir şekilde tutularak düzeıilett^Û 
kadro cetvelindeki personele ihtiyaç bulunmaktadır. 

(3-erek hizmetin dünyaca kabul edilen esaslar dâhilinde yürütülmesi ve gerekse memleketimiz
deki verem durumuna göre girişilecek savaşın aksatılmaması bakımından istenilen personel kadro
larının kabulü bir zaruret» halinde kendisini hissettirmektedir. 

Yüksek Okullar 

Biri Ankara'da Gevher Nesibe Sağlık Enstitüsü ve diğeri İstanbul'da Florenci Nigtingale Hem* 
şirelik Yüksek Okulu olmak üzere iki yüksek okul mevcuttur. 
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Sağlık Kolejleri 

Ana ve çocuk sağlığı, gevher sağlığı, toplum sağlığı, tıbbi bakım ve lâboratuvar hizmetlerin
de çalışacak yardımcı sağlık personeli yetiştiren Ankara Doğumevi, Ankara Cebeci, Ankara Ye
nişehir, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul Haydarpaşa, İstanbul Zeynepkâmil, İzmir, Konya, Sivas, ve 
Trabzon'da olmak üzere sayıları 11 aded olan bu kolejlerdeki öğretmenlerden, kadrosuzluk sebe
biyle terfi edemiyenlerin terfilerini sağlamak ve noksan personeli ikmal etmek üzere teklif edilmiş
tir. 

Sağlık Okulları 

Köylerde ebe ve hasta bakımı hizmetlerine yardımcı yetiştiren, sağlık okullarının sayısı halen 
22 bulunmaktadır. Bu okullardan Ankara, Aydın, Balıkesir, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Gire
sun, Hatay, İsparta, Maraş, Muş, Niğde, Sivas, ve Yozgat illerindeki 14 okulun ihtiyacı için lü
zumlu kadrolar teklif edilmiştir. 

Hemşire yardımcısı ve koy ebeleri 

1962 - 1963 ders yılında Ebe - Laborant hemşire okullarından mezun olacak 250, Ankara Sağ
lık Memurları Okulundan mezun olacak 150 ve Gevher Nesibe Eğitim Enstitüsünden mezun ola
cak 20 öğretmen hemşire ile 20 öğretmen sağlık memuru ve hemşire yardımcısı olarak yetiştiril
miş bulunan ve halen kadro temin edilememesi yüzünden hizmete almamıyan 300 hemşire yar
dımcısının ve 300 köy ebe okulu mezununun kadrolandırılmalarmı temin maksadiyle lüzumlu kad
roların teklifi yapılmıştır. 

Cüzam Savaş Dispanserleri 

Memleketin muayyen yerlerine yerleşmiş olan cüzama karşı başarılı bir savaşa girişilmek üzere 
Dünya Sağlık Teşkilâtı ve UNlCEF'in yardımları ile açılmış olan sekiz dispanser için lüzumlu kadro
lar teklif edilmiştir. 

Çocuk bakım yuvaları 

Korunmaya muhtaç çocuklardan 0 - 6 yaş arasmdakilerin bakım ve yetiştirilmelerini sağlamak üzere 
Konya, Kütahya, İstanbul ve Erzurum'da açılmış ve açılacak ve 900 çocuğu barındıracak olan 4 ba
kım yuvasının muhtacolduğu kadrolar teklif edilmiştir. 

Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi Adana Şubesi 

1962 yılında inşaatı ikmâl edilmiş olup tesisler tamamlanmak üzere bulunan ve 1963 yılında faa
liyete geçirilmesi kararlaştırılan Adana Hıfzıssıhha Enstitüsünün halk hizmetine açılmasını temin 
maksadiyle Diyarbakır'daki Hıfzıssıhha, Enstitüsüne imtisalen lüzumlu kadroların teklifi yapılmıştır. 

Netice 

Bu tasarı ile teklif edilen kadroların % 35 zam ve % 6,5 emekli kesenekleri dâhil edilmek ve kal
dırılmış olan teşekküllerin kadro tutarları düşülmek suretiyle bütçeye aksi 9 816 688 liradır. 

Bu miktarın 531 390 lirası yeniden ihdas olunan 4 genel müdürlükle 2 dairenin kadrolarını teşkil 
etmekte ve bu ihdasların icabı bâzı şube ve müdürlüklerin kaldırılmakta olması itibariyle elde edilen 
219 000 lira tenzil edilerek genel müdürlüklerle daire reislikleri kadrolarının bütçeye aksi 312 390 lira
dan ibaret bulunmaktadır. 
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İller kuruluşuna gelince : 
Bu konuda teklif edilen kadroların zamlarda dâhil tutarı ise 9 285 298 liradır. Bu miktarın 

6 542 337 lirası bundan önceki yıllarda burslu okuyan mecburi hizmetli tabip ve diş tabipleriyle çe
şitli yardımcı tıp personelinin kadroları karşılığını teşkil etmektedir. 

Şu hesaba göre; 
Yeni ihdas edilen genel müdürlüklerin ödeneği 312 390 
Mecburi hizmetli personelin 6 542 337 
Yeni kurulan sağlık merkezleri ve diğer sağlık kurulları ödeneği 2 266 933 

9 121 660 
Baştabip ek görev tazminatları buradan ibarettir 695 028 

9 816 688 

Burs almaları ve yatılı okumaları itibariyle mecburi hizmete tabi olan bu personele yapılan yatı
rımın değerlendirilmesi ve çeşitli sağlık hizmetlerindeki açıkların doldurulması için mezkûr kadroların 
fiilî kadroya ilâvesi kanuni ve zaruridir. 

Geri kalan 1 454 479 lira ise illerde hizmete açılacak çeşitli sağlık tesislerinin bir kısmının 6 aylık 
teknik ve idari personeli ile sağlık hizmetlerinin son yıllarda muhtelif ihtisas kollarına ayrılması hase
biyle gerek halk sağlığı ve gerekse tedavi edici hekimlik hizmetlerinde vukubulan gelişme ve genişle
meyi karşılamak üzere teklif edilen personel kadroları mukabilidir. 

Maddelerin izahı : 
1 nci madde, 3017 sayılı Kanunun 3 ncü maddesindeki kuruluşlara, eklenen kurulları göstermekte

dir. 
2 nci madde; 3017 sayılı Kanunun 65 nci maddesinde yapılacak değişiklik hakkındadır. 
3 ncü madde; Sosyal Yardım İşleri Genel Müdürlüğünün adı (Tedavi Kurumları Genel Müdür* 

lüğü) ne çevrilmiştir. 
4 ncü madde; 3017 sayılı Kanunun 11 nci maddesinde yazılı bir kısım şubelerde görülen hizmetle

rin ilgisine göre Genel Müdürlüklere devrine dairdir. 
5 nci madde; 1 nci maddede gösterilen kurullara ilişkin şubelerin kaldırıldığı açıklanmıştır. 
6 nci madde; 4862 sayılı Kanuna bağlı 1 ve 2 sayılı cetvellere bir kısım kadroların eklenmesini 

âmirdir. 
7 nci madde; 4862 sayılı Kanuna bağlı 2 sayılı cetvele 4 sayılı cetvelde yazılı kadroların ilâvesi hük

münü ihtiva etmektedir. 
8 nci madde; 4862 sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı cetvelden bâzı kadroların kaldırılmasına dairdir. 
9 ncu madde; kadroların yürürlüğe gireceği tarihleri göstermektedir. 
İlişik kanun tasarısı yukarda belirtilen değişiklikleri temin maksadiyle hazırlanmıştır. 
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Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu 18 . 2 . 1963 

Esas No : 1/406 
Karar No : 6 

Yüksek Başkanlığa 

15 . 2 . 1963 gün ve 1/406 sayı ile Başkanlığınızdan komisyonumuza havale edilen ve Başkan
lığın 14 , 2 . 1963 gün ve 595 sayısını taşıyan tezkeresine bağlı (Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı kuruluş ve memurları Kanununda ve 4862 sayılı Kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı cetvel
lerde değişiklik yapılmasına dair) Hükümet tarafından teklif edilen kanun tasarısı 18.2.1963 tari
hinde toplanan komisyonumuz tarafından Sağlık ve Maliye temsilcileri huzuriyle müzakere edildi. 

Anayasamız gereğince Devletin ödevleri arasında bulunan; vatandaşların beden ve ruh sağlığını 
koruma ve tıbbi bakım kontrolünün temini ile birlikte sosyal güvenlik hakkının sağlanması için 
sosyal sigorta ve yardım teşkilâtı kurma ve Devletin bu fonksiyonlarını ifa ile görevlendirmiş 
bulunan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 16 yıldan beri dondurulmuş bir halde kalan kadro
larını geliştirme maksadiyle bugünkü kadroların yetersizliği göz önünde bulundurularak merkez 
ve illerdeki müesseselerinin asgari ilâve kadro ihtiyacını temin edecek olan Hükümetin bu kanun 
teklifini komisyonumuz oybirliğiyle ve memnunlukla kabul etmiş bulunmaktadır. 

Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile su
nulur. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bu rapor Sözcüsü ve 

Kâtip 
îzmir Bursa Eskişehir 

M. Döşemeci E. Paksoy 1. Cemalcdar 

Kars Nevşehir Niğde 
H. Erdoğan S. F. Aka B. Soyer 

Plân Komisyonu raporu 

20 . 2 . 1962 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kuruluş ve memurları Kanununda ve 4862 sayılı Kanuna 
bağlı (1) ve (2) s&yılı cetvellerde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Komisyonu raporu komisyonumuza havale edilmiş olmakla Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı, Maliye Bakanlığı temsilcileri hazır oldukları halde incelendi ve görüşüldü. 

Tasarı, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 16 yıldan beri dondurulmuş bir halde ka
lan kadrolarını, "artan hizmet yükünü karşılamak maksadiyle genişletmek ve yine hizmetin 
icaplarına uyularak da yeniden birkaç dairenin kurulmasını temin gayesiyle hazırlanmıştır. 

Memleketin sağlık ve sosyal yardım işlerinin istenildiği şekilde yürütülmesini temin gayesiyle 
izhar edilmiş bulunan bu tasarı komisyonumuzca da uygun mütalâa edilerek maddelerin müza
keresine geçilmiştir. 

Komisyonu Başkanı 
İstanbul 
Z. Zeren 

Gaziantep 
M. Caribolat 

Millet Meclisi 
Plân Komisyonu 
Esas No : 1/406 
Karar No : 43 
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1 RCİ maddenin (b) fıkrasındaki (yoksul) kelimesinin (yoksun) olması icabettiğinden değişti

rilmiştir. ' 
Mezkûr madde ile Levazım Müdürlüğü kaldırılmif olduğundan bu müdürlükle ilgili ayniyat 

muhasipliğinin (d) fıkrasiyle yeniden kurulacak olan (Donatım Genel Müdürlüğüne) bağlanması 
hizmet icabı uygun görüldüğünden Genel Mülürlü&ün organları meyanına ayniyfct muhasip
liği de ithal edilmiş, ve fıkra bu şekilde değiştirilmiştir. 

Bu sebeple 1 nci madde tadilen diğer maddeler ise aynen kabul edilmiştir. 
Tamrıya ekli cetvellerin tetkiki sırasında; (1) sayılı cetvelin Teftiş Kurulu Başkanlığına bağ

lı 'başmüfettişlerin 3 ncü dereceden 1 500 lira aylıklı (Müşavir müfettiş) olması uygun görülmüş
tür. 

Aynı cetvelin (Dış Münasebetler Dairesi Başkanlığı) kısmında Daire Başkanının yabancı bir 
dili çok iyi bir derecede bilmesi dairenin fonksiyonu bakımından mecburi bulunduğundan Baş
kan kadrosuna bu maksatla (Yabancı dil bilmesi şarttır.) îlbaresi eklenmiştir. 

(2), (3) ve (5) sayılı cetveller aynen kabul edilmiştir. 
(4) sayılı cetvelle başhekimlere verilmekte o'an ek görev tazminatı bilhassa mahrumiyet böl-

geîerindeiki sağlıtk merkezlerine tâyin yapılabilmesi iç'in yerinde görülmekle beraber 50 aded 500 
liralık miktarın 100 adede çıkarılması buna mukabil 300 ve 100 liralık tazminatlardan da 25 er 
aded düşülmesi kabul edildiğinden cetvel yeniden tanzim edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü Bu Rapor Sözcüsü Kâtip 
Hatay Ordu ıSiirt Yozgat 
#. tnal A. E. Onat A. Yaşa V. Uyar 

Aydın 
0 . Apaydın 

Diyarbakır 
E. Isktnd&togLu 

Kastamonu 
S. Keskin 

Aydın 
L Sezgin 

Hatay 
A. S. Hoûaoğlu 

imzada bulunamadı 

Konya 
ff. C. Yılmaz 

Bilecik 
Ş, Binay 

İçel 
8. Kutlepy 

Maraş 
A. Karakucak 

Çanakkale 
Ş. înan 

Kars 
K. Okyay 

Sinop 
M. Alicanoğlu 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kuruluş ve 
memurları Kanununda ve 4862 sayılı Kanuna 
"bağlı (1) ve (2) sayılı cetvellerde değişiklikler 

yapılmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı kuruluş ve memurları Ka
nununun 3 ncü maddesinde yazılı Merkez Ku
ruluna, Verem Savaşı, Sosyal Hizmetler, Mesle
kî öğretim, Donatım Genel Müdürlükleri ile 
Dış Münasebetler ve Sosyalleştirme Daireleri 
eklenmiş ve 4258 sayılı Kanunla değişik ek ikin
ci madesindeki Levazım Müdürlüğü kuruluşu, 
3017 sayılı Kanunun 22 nci maddesi kaldırılmış
tır. 

a) Verem Savaşı GeneQ Müdürlüğü; verem
le savaş işlerini düzenlemek, yönetmek ve sa
vaşın gerektirdiği her türlü koruyucu ve teda
vi edici hizmetleri yapmak ve yaptırmakla gö
revli olup dispanserler, etüt ve dokümantas
yon şubelerinden kuruludur. 

b) Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü; her 
türlü sosyal yardım ve sosyal güvenlik hizmet
lerini düzenlemek, korumaya muhtaç çocuklar
la sakatlar ve ihtiyarların bakım, yetiştirilme 
ve rahabilitasyonunu ve çalışma gücünden yok
sul, fakir kimselerin sosyal güvenliğini sağla
mak, Sosyal Hizmetler Enstitüsünün idari ve 
bilimsel işlerini kovalama ve denetimini yap
makla görevlidir. 

c) Meslekî öğretim Genel Müdürlüğü; Ba
kanlıkça açılacak meslek okullarının öğretim 
ve eğitim işlerini yürütmek, özel ve resmî ku
rullarca açılan benzeri okulların meslekî öğre
tim ve eğitimlerini denetlemek ve öğretim son
rası meslekî gelişmeyi sağlıyacak tedbirleri al
makla görevlidir. 

d) Donatım Genel Müdürlüğü; merkez ve 
iller kuruluşlarındaki bütün sağlık kurumları
nın toptan satınalmması mümkün olan alet, ci
haz, ilâç ve her çeşit gereç ihtiyacını sağlamak 
üzere satmalma, dağıtma ve bunların bakım 
ve onarımını sağlamakla görevli olup satmalma, 
depolama ve sevk işleri ile imalât ve onarım iş
leri şubelerinden kuruludur. 

e) Dış Münasebetler Dairesi; Bakanlık ve 
Bakanlığa bağlı kuruluşların milletlerarası bü
tün münasebet ve işlemlerinin düzenlenmesi ve 
koordine bir şekilde yürütülmesiyle görevlidir. 
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PLÂN KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTİRÎŞI 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kuruluş ve 
memurları Kanununda ve 4862 sayılı Kanuna 
bağlı (1) ve (2) sayılı cetvellerde değişiklikler 

yapılmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı kuruluş ve memurları Kanu
nunun 3 ncü maddesinde yazılı kuruluşlara Ve
rem Savaşı Sosyal Hizmetler, Meslekî Öğretim, 
Donatım Genel Müdürlükleri ile Dış Münase
betler ve Sosyalleştirme daireleri eklenmiş ve 
4258 sayılı Kanunla değişik ek 2 nci maddesin
deki Levazım Müdürlüğü kuruluşu ve 3017 sa
yılı Kanunun 22 nci maddesi kaldırılmıştır. 

a) Verem Savaşı Genel Müdürlüğü: Verem
le savaş işlerini düzenlemek, yönetmek ve sava
şın gerektirdiği her türlü koruyucu ve tedavi 
edici hizmetleri yapmak ve yaptırmakla görev
li olup dispanserler, etüt ve dokümantasyon şu
belerinden kuruludur. 

b) Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü : Her 
türlü sosyal yardım ve sosyal güvenlik hiz
metlerini düzenlemek, korumaya muhtaç ço
cuklarla sakatlar vş ihtiyarların bakım, yetişti
rilme ve rehabilitasyonunu ve çalışma gücünden 
yoksun fakir kimselerin sosyal güvenliğini sağ
lamak ve Sosyal Hizmetler Enstitüsünün idari 
ve bilimsel işlerini kovalama ve denetimini yap
makla görevlidir. 

c) Mesleki Öğretim Genel Müdürlüğü : Ba
kanlıkça açılacak meslek okullarının öğretim 
ve eğitim işlerini yürütmek, özel ve resmî kurul
larca açılan benzeri okulların meslekî öğretim 
ve eğitimlerini denetlemek ve öğretim sonrası 
meslekî gelişmeyi sağlıyacak tedbirleri almak
la görevlidir. 

d) Donatım Genel Müdürlüğü : Merkez ve 
iller kuruluşlarındaki bütün sağlık kurumlan
ılın toptan satınalmması mümkün olan alet, 
cihaz, ilâç ve her çeşit gereç ihtiyacını sağla
mak üzere satmalma, dağıtma ve bunların 
bakım ve onarımını sağlamakla görevli olup sa
tmalma, depolama ve sevk işleri ile imalât ve 
onarım işleri ve ayniyat muhasipliği şubelerin
den kuruludur. 

e) Dış Münasebetler Dairesi : Bakanlık 
ve bakanlığa bağlı kuruluşların milletlerarası 
bütün münasebet ve işlemlerinin düzenlenmesi 
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f) Sosyalleştirme Dairesi; Sağlık hizmetle
rinin sosyalleştirilmesi işlerini yürütmek ve de
netlemekle görevlidir. 

MADDE 2. — 3017 sayılı Kanunun 65 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 65. — Bakanlık Encümeni, Müsteşa
rın Başkanlığı altında Teftiş Kurulu Başkanı, 
Sağlık İşleri Genel Müdürü, Tedavi Kurumları 
Genel Müdürü, Sağlık Propagandası ve Tıbbi 
İstatistik Genel Müdürü, Sıtma Genel Müdürü, 
Eczacılık ve Tıbbi Müstahzarlar Genel Müdürü, 
Verem Savaş Genel Müdürü, Sosyal Hizmetler 
Genel Müdürü, Meslekî öğretim Genel Müdü
rü, Dış Münasebetler Dairesi Başkanı ve Sosyal
leştirme Dairesi Başkanı ile Zatişleri ve Muame
lât Genel Müdüründen kuruludur.» 

MADDE 3. — 4862 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesiyle değişik Sosyal Yardım İşleri Genel 
Müdürlüğünün adı (Tedavi Kurumlan Genel 
Müdürlüğü) ne çevrilmiştir. 

MADDE 4. — 3017 sayılı Kanunun 11 nci 
maddesindeki özel Sosyal Hizmetler Şubesine 
ilişkin hizmetler (Sosyal Hizmetler Genel Mü
dürlüğü) ne, Öğretim ve eğitimle ilgili olanlar 
(Meslekî öğretim Genel Müdürlüğü) ne, ve ay
nı Kanunun 22 nci maddesindeki mutemetlik 
görevi ile demirbaş eşyanın muhafazasına iliş
kin hizmetler de (Donatım Genel Müdürlüğü) 
ne devredilmiştir. 

MADDE 5. — 3017 sayılı Kanunun 9 ncu 
maddesinde yazılı verem,.uyuşturucu maddeler 
ve milletlerarası işleri şubeleriyle 11 nci mad
desinde yazılı, Sosyal Yardım İşleri Genel Mü
dürlüğü bünyesindeki özel Sosyal Hizmetler ve 
öğretim İşleri şubeleri kaldırılmıştır. 

MADDE 6. — 4862 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvele bu kanuna bağlı (1), (2) ve (3) 
sayılı cetvellerde derece ve memuriyetin çeşidi 
yazılı kadrolar eklenmiştir. 

MADDE 7. — 4862 sayılı Kanuna bağlı (2) 
saplı cetvele bu kanuna bağlı (4) sayılı cetvel
de yazılı kadrolar eklenmiştir. 

Plân Ko. 

ve koordine bir şekilde yürütülmesi ile görev
lidir. 

f) Sosyalleştirme Dairesi : Sağlık hizmetle
rinin sosyalleştirilmesi işlerini yürütmek ve 
denetlemekle görevlidir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. —- Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Tasarının 6 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 113 ) 
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MADDE 8. — 4862 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelden bu kanuna bağlı- (5) sayılı cet* 
velde yazılı kadrolar çıkarılmıştır. 

MADDE 9..— Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. Ancak (2) sayılı cetvelde ya
zılı kadrolar 31.8.1963 tarihinden, (3) sayılı 
cetvelde yazılı kadrolar da 28.2.1964 tarihin
den muteberdir, 

MADDE 10. — Bu kanunun hükümlerini 
Maliye, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlan 
yürütür. 

9.2.1963 

Plân Ko. 

Başbakan 
/. înönü 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

H. Dinçer 
Devlet Bakanı 

A. Ş. Ağanoğlu 
Devlet Bakanı 

N. ökten 
Millî Savunma Bakanı 

/. Sancar 
Dışişleri Bakanı 

F. C. Erkin 
Millî Eğitim Bakanı 

Ş. R. Hatipoğlu 
Ticaret Bakanı 

M. Ete 
Güm. ve Tekel Bakanı 

O. öztrak 
Ulaştırma Bakanı 

R. öçten 
Sanayi Bakanı Ba. 

F. Çelikbaş 
îmar ve iskân Bakanı 

F. K. Gökay 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

E. Alican 
Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

T, Feyzioğlu 
Devlet Bakanı 

R. Aybar 
Adalet Bakanı 
A. K. Yörük 

İçişleri Bakanı 
H. O. Bekata 
Maliye Bakanı 

F. Melen 
Bayındırlık Bakanı 

/ . Seçkin 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

Y. Azizoğlu 
Tarım Bakanı 

M. îzmen 
Çalışma Bakanı 

B. Ecevit 
Ya. ve Turizm Bakanı 
C. T. Ka/rasapan 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Tasarının 10 ncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

t i ] SAYILI CETVEL 

Aded Aylık | D. < Memuriyetin çeşidi 

MERKEZ KÜÎflJLUŞU 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 

4 

4 
5 
7 

Başmüfettiş 

Hukuk Müşavirliği 

Hukuk Müşaviri 
» ;» 

Raportör 

2 1 250 

1 1 250 
1 1 100 
1 800 

Verem Savaş Genel Müdürlüğü 

3 'Genel Müdür (Tabip) 
5 » » Muavini (TaJbip) 

1 500 
1 100 

Dispanserler Şubesi 

ö Müdür 1 1 100 

Etüt ve Dokümantasyon Şubesi 

S Şef 1 700 

Aded Aylık 

Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü 

3 Genel Müdür 1 1 500 

Meslekî öğretim Genel Müdürlüğü 

3 Genel Müdür (Talbip) 
5 » » Muavini 

1 1 500 
1 1 100 

Genel Müdürlük Bürosu 

Ö Büro Şefi 
10 Memur 

700 
500 

Donatım İşleri Genel Müdürlüğü 

3 Genel Müdür 1 1 500 

Depolama ve Sevk İşleri Şubesi 

5 Müdür 
8 Şef 

10 Memur 
11 Sevk Memuru 

1 100 
700 
500 
450 

Sattnalma Şubesi 

5 Müdür 
10 Memur 

1 1 100 
1 500 

Dış Münasebetler Dairesi Başkanlığı 

3 
5 
8 

10 

Başkan (Tabib) 
Müşavir 
Mütercim 
Raportör 

1 1 500 
1 1 250 
1 1 100 
1 800 

Sosyalleştirme Dairesi Başkanlığı 

Başkan 1 1 5Ö0 
» Yardımcısı 1 1 100 

Şef 1 700 
Memur 1 500 

İLLER KURULUŞU 

Sağlık ve Sosyal Yardim Müdürleri 

3 Sağlık ve Sosyal Yardım Mü
dürü 5 

4 Sağlık ve Sosyal Yardım Mü
dürü 7 

5 Sağlık ve Sosyal Yardım Mü
dür Muavini 2 

6 Sağlık ve Sosyal Yardım Mü
dür Muavini 2 

1 500 

1 250 

1 100 

Hastaneler Sağlık ve Sosyal Yardım Kurumları 

30 1 5Ö0 
15 1 250 

3 Mütehassıs 
4 » 

Yüksek Okullar 

5 Müdür 
4 öğretmen 
5 » 
6 » 
7 Dahiliye Şefi 

10 Memur 

1 100 
1 250 
1 100 

950 
800 
500 

M. Meclisi (S. Sayısı: 113) 
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8 
11 
12 
4 
5 

9 
11 
12 

12 

m Memuriyetin çeşidi 

Sağlık Kolejleri 

Dahiliye Şefi 
Memur 

» 
öğretmen 

Sağlık Okulları 

Dahiliye Şefi 
Memur 

» 

Hemşireler 

Hemşire 

Aded 

11 
11 
11 
3 
6 

14 
14 
14 

50 

Aylık 

* 

700 
450 
400 

1 250 
1 100 

600 
450 
400 

400 

D. 

14 

14 

7 
8 
9 

10 
11 

6 
7 
8 

Memuriyetin çeşidi 1 

Hemşire Yardımcıları 

Hemşire Yardımcısı 

Köy Ebeleri 

Köy Ebesi 

Sağlık Memurları 

Sağlık Memuru 
» > 
» > 
>> » 
» » 

Cüzam Savaş Kurulları 

Taibip 
» 
» 

Lded 

400 

50 

30 
30 
30 
30 
30 

2 
2 
4 

Aylık 

300 

300 

800 
700 
600 
500 
450 

950 
800 
700 

[2] SAYILI CETVEL 

MERKEZ KURULUŞU 

Verem Savaş Genel Müdürlüğü 
Dispanserler Şubesi 

8 Şef 
10 Memur 

Etüt ve Dokümantasyon Şubesi 

10 Memur 1 

700 
500 

500 

Meslekî öğretim Genel Müdürlüğü Yüksek 
Okullar Sağlık Kolejleri ve Sağlık 

Okulları Şubesi 

8 Şef 
10 Memur 

700 
500 

İLLER KURULUŞU 

Hükümet Tabipleri 

5 H ü k ü m e t Tabübi 
6 » ı» 

1 100 
950 

Ayniyat Muhasipleri 

7 
8 
9 

10 

700 
600 
500 
450 

8 Ayniyat Muhasibi 
9 İ» ;» 

10 ı» » 
11 ,» » 

Hastaneler Sağlık ve Sosyal Yardım Kurumları 
Diş Tabipleri 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
8 
9 
9 

10 

Dîş Tabilbi 

Yönetim Memuru 
Depo ve Ambar Memuru 
Kâtip ve Ayndyalt Mute
medi 
Haıslta Kalbul Memuru 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
12 
3 
3 

3 
3 

1 250 
1 100 
950 
800 
700 
600 
500 
700 
600 

600 
500 
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3 

4 
4 

5 
9 

10 
10 

9 

4 
5 
6 
8 

5 
6 
7 
8 
9 

12 
13 

4 
5 
6 

10 
11 
12 
13 

7 
8 
9 

Memuriyetin çJeşi'di 

Doğum ve Çocuk Bakım 

Doğum ve Kadın Hastalık
lar ı Mütehassısı 

> » » 
Çocuk Hastalıkları Mütehas-

- ısısı 
.'» » » 

Yönetim. Memuru 
Kâtip ve Ayniyat Mutemedi 
Hasta KaJbul Memuru 
Depo ve Ambar Memuru 

Aded 

Evleri 

2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 

Ana ve Çocuk Sağlığı Merkezleri 

Mütehassıs Tabip 
» » 

Talbip 
» 

Sağlık Merkezleri 

Talbip 
» 
1» 

:» 
» 

Depo ve Amlbar Memuru 
Kâtip ve Ayniyat Mutemedi 

1 
1 
3 
5 

10 
10 
10 
10 
10 
20 
20 

Verem Savaş Dispanserleri 

'TaJb'ip 

Yönetim Memuru 
» 1» 

Kâtip ve Ayniyat Mutemedi 
» » » 

Hemşireler 

Hemşire 
» 
» 

5 

15 
5 
5 
5 
5 

30 
30 
30 

Aylık 

1 500 
1 250 

1 250 
1 100 

600 
500 
500 
600 

1 250 
1 100 

950 
700 

1 100 
950 
800 
700 
600 
400 
350 

1 250 
1 100 -L J.V/V/ 

950 
500 
450 
400 
350 

800 
700 
600 

D. 

10 
11 

14 

6 
7 
7 

6 
7 
7 

6 
7 

'7 

3 
9 

12 
12 

4 
5 
6 

4 
5 
6 

5 

Memuriyetin çeşidi 

:» 

Hemşire Yardımcıları 

Hemşire Yardımcısı 

Aded 

30 
40 

200 

Erzurum Çocuk Bakım Yuvası 

Müdür 
Çocuk Hastalıkları Mütehas. 
Pedegog 

; 

1 
1 
1 

Konya Çocuk Bakım Yuvası 

Müdür 
Çocuk Hastalıkları Mütehas. 
Pedegog 

1 
1 
1 

Kütahya Çocuk Bakım Yuvası 

Müdür 
Çocuk Hastalıkları Mütehas. 
Pedegog 

1 
1 
1 

Aylık 

500 
450 

300 

950 
800 
800 

950 
800 
800 

950 
800 
800 

Hıfzıssihha Müessesesi Adana Şubesi 

Müdür 
Büro Şefi 
Kâtip 
Ayniyat Mutemedi 

Bakteriyoloji Şubesi 

Bakteriyolog 
Mütehassıs 

» 

Kimya Şubesi 

Kimyager 
Mütehassıs 

» 

Parazitoloji Şubesi 

Mütehassıs 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 

1 500 
600 
400 
400 

1 250 
1 100 

950 

1 250 
1 100 

950 

1 100 
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[3] SAtîLÎ 0ETVBL 

Aded Aylık D. Memurijyetin çeşidi 

Verem Genel Müdürlüğü 

Etüt ve Dokümantasyon Şubesi 

4 Müşavir (Tabip) 
5 Müdür 

1 1 250 
1 1 100 

Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü 

5 Genel Müdür Muavini 
8 Şef 

10 Memur 
9 Sosyal Asistan 

1 1 100 
1 700 
1 500 
3 600 

Mesleki Öğretim Ğ&nbi MüâüMğli 

4 Müşavir 1 1 250 

Yüksek Okullar, Sağlık Kolejleri ve 
Sağlık Okulları Şubesi 

6 Müdür 1 100 

Donatım îşleri Genel Müdürlüğü 

5 Genel Müdür Muavini 1 1 100 

Genel Müdürlük Bürosu 

8 Şef 
10 Memur 

700 
500 

îmalât ve Tamir îşleri Bürosu 

5 Müdür 
•8 Şef 

10 Memur 

1 1 100 
1 700 
1 500 

Aded Aylık 

Satmatma Şubtsi 

â Şef 1 

Dış Münasebetler Dairtsi 

4 Müşavir 1 
5 Başkan Yardımcısı (Tabip) 1 
t Şef 1 

10 Memur 1 

Sosyalleştirme Dairesi 

5 Mütehassıs {Tabip) 2 
6 Raportör 1 

Ana ve Çocuk Sağlığı Merkezleri 

5̂ Mütehassıs (Tabip) 
6 Tabip 
8 » 

Hemşire Yardımcıları 

14 Hemşire Yardımcısı 200 

Köy Ebeleri 

14 Köy Ebesi 400 

Bakırköy Çocuk Yuvası 

3 Müdür 1 
6 Çocuk Hast. Mütehassısı 1 
6 Klinik Psikolog 1 
6 Psikolog 1 
6 Pedegog 1 
6 Çocuk Psikiyatri 1 

700 

1 250 
1 100 

Î00 
500 

1 100 
800 

1 100 
950 
700 

300 

300 

1 500 
950 
950 
950 
950 
950 

[4] SAYILI CETVEL 

Baştabip 

ÎLLER KURULUŞU 

Ek görev tazminatı 

Sağlık Merkezleri 

50 
50 
50 

M 

500 25 000 
300 15 000 
100 5 000 

Meclisi 

Verem Savaş Dispanserleri 
Baştabip 10 300 3 000 

Trahom Savaş Kurulları 
Baştabip 5 300 1 500 

Frengi Savaş Kurulları 
Baştabip 5 300 1 500 

(S . Sayısı: 113) 
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[5] SAYILI CETVEL 

5 
5 
9 

10 
13 

5 
6 

10 
11 
12 

Görevin çeşidi Aded Ücret Tutar 

MERKEZ KURULUŞU 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 

6 İkinci Sınıf Müfettiş 4 950 

Hukuk Müşavirliği 

5 ikinci Hukuk Müşaviri 1 1 100 

Sağlık îşleri Genel Müdürlüğü 

Uyuşturucu Maddeler ve (Milletlerarası 
İşleri Şubesi 

Mütehassıs Tabip 1 1 100 
Mütercim 1 1 100 
Şef 1 600 
Birinci Mümeyyiz 1 500 
Kâtip 1 350 

Verem Şubesi 

Mütehassıs (Tabip) 
Mütehassıs (Tabip) 
Birinci Mümeyyiz 
ikinci Mümeyyiz 
Memur 

1 1 100 
1 950 
1 500 
1 450 
1 400 

D. 

12 
13 

11 
12 

9 
10 
11 
11 
10 
12 
13 

11 
11 

Memuriyetin çeşidi Aded Aylık 

Sosyal Yardım îşleri Genel Müdürlüğü 

özel Sosyal Hizmetler Şubesi 

Memur 
Kâtip 

öğretim İşleri Şubesi 

ikinci Mümeyyiz 
Memur 

Levazım Müdürlüğü 

Müdür 
Mutemet 
Birinci Mümeyyiz 
ikinci Mümeyyiz 
Tesellüm Memuru 
Depo Memuru 
Depo Memur Muavini 
Kâtip 

İLLER KURULUŞU 

Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürleri 

4 ncü Sınıf Sağlık ve Sosyal 
Yardım Müdürü 12 

Sağlık Memurları 

Diplomasız Sağlık Memuru 60 
Köy Sağlık Memuru 30 

2 
1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

400 
350 

450 
400 

700 
600 
500 
450 
450 
500 
400 
350 

950 

450 
450 
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Plân Komisyonunun deği§tirişine bağlı cetveller 

[1] SAYIU CETVEL 

ıMemuriyeltih çje^idi Aded Aylık | D. Memuriyetin çeşidi 

MERKEZ KURULUŞU 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 

3 Müşavir Müfettiş 2 

Hukuk Müşavirliği 

4 Hukuk Müşaviri 
5 » » 
7 Raportör 

Verem Savaş Genel Müdürlüğü 

3 Genel Müdür (Tabip) 
5 .» » Muavini (Talbip) 

Dispanserler Şubesi 

5 Müdür 

Etüt ve Dokümantasyon Şubesi 

8 Şef 1 

1 500 

1 250 
1 100 
800 

1 500 
1 100 

1 100 

700 

Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü 

3 Genel Müdür 1 1 500 

Meslekî Öğretim Genel Müdürlüğü 

3 Geneli Müdür (Talbip) 
.5 ,» » Muavini 

1 1 500 
1 1 100 

Genel Müdürlük Bürosu 

8 .Büro Şefi 
10 Memur 

700 
500 

Donatım İşleri Genel Müdürlüğü 

3 Genel Müdür 1 1 500 

Depolama ve Sevk İşleri Şubesi 

5 Müdür 
8 Şef 

10 Memur 
11 Sevk Memuru 

1 1 100 

Âded Aylık 

700 
500 
450 

Satınalma Şubesi 

5 Müdür 
10 Memur 

1 1 100 
1 500 

Dış Münasebetler Dairesi Başkanlığı 

Başkan (Tabip) Yabancı dil 
bilmesi şarttır. 1 1 500 
Müşavir 1 1 250 
Mütercim 1 1 100 
Raportör 1 800 

Sosyalleştirme Dairesi Başkanlığı 

3 Başkan 
5 » Yardımcısı 
8 Şef 

10 Memur 

1 1 500 
1 1 100 
1 700 
1 500 

ÎLLER KURULUŞU 

Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürleri 

3 Sağlık ve Sosyal Yardım Mü
dürü 5 1 500* 

4 Sağlık ve Sosyal Yardım Mü
dürü 7 1 250 

5 Sağlık ve Sosyal Yardım Mü
dür Muavini 2 1 100 

6 Sağlık ve Sosyal Yardım Mü
dür Muavini 2 950 

Hastaneler Sağlık ve Sosyal Yardım Kurumları 

3 Mütehassıs 
4 » 

Müdür 

Yüksek' Okullar 

4 öğretmen 
5 » 
6 » 
7 Dahiliye Şefi 

10 Memur 

30 
15 

1 500 
1 250 

1 100 
1 250 
1 100 

950 
800 
50O 
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D. Memuriyetin çeşidi Aded Aylık 

Sağlık Kolejleri 

8 Dahiliye Şefi 
11 Memur 
12 » 
4 öğretmen 
5 » 

Sağlık Okulları 

9 Dahiliye Şefi 
11 Memur 
12 » 

700 
450 
400 

1 250 
6 1 100 

11 
11 
11 

3 

1). Görevin çeşidi Aded Ücret 

Köy Ebeleri 

14 Köy Ebesi 

Sağlık Memurları 

14 
14 
14 

600 
450 
400 

Hemşireler 

12 Hemşire 

Hemşire Yardımcıları 

14 Hemşire Yardımcısı 400 

50 400 

300 

7 bağlık Memuru 

9 
10 
11 

50 300 

30 
30 
30 
30 
30 

800 
700 
600 
500 
450 

Cüzam Savaş Kurulları 

6 iTafbip 
7 » 
8 » 

950 
800 
700 

[4] SAYILI CETVEL 

ÎLLER KURULUŞU 

Ek görev tazminatı 

Sağlık merkezileri 

Baştabip 100 
» 25 
» 25 

500 
300 
100 

Verem Savaş Dispanserleri 
Baştabip 10 300 

Trahom Savaş Kurulları 

Baştabip 5 300 

Frengi Savaş Kurulları 

Baştabip 5 300 

Plân Komisyonunun değiştirişine bağlı cet
veller 

Tasarıya bağlı 2, 3 ve 5 sayılı cetveller ay
nen kabul edilmiştir. 

e->-f.K3 >€!}-< € S n * ~ 
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Dönem : 1 
Toplantı:2 M l L L E T M E C L l S l S. Sayısı : 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı kısmında 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Adalet ve Plân 

komisyonları raporları (1 /282) 

T. C. 
Başbakanlık 10 . 9 . 1962 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-1722/A - 2901 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 6 . 9 . 1962 tarihinde kararlaştırılan «Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı kısmında değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı» ile gerekçesi ve ilişiği cetvel bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
İsmet İnönü 

f s . Başbakan 

G E R E K Ç E 

Suçların önlenmesi ve suçluların ıslahı mevzuunda mahkûmların mânevi kalkınmaları ile bir
likte ıslahları hususunda alınacak tedbirlerin başında, cezaevlerinde bulundukları müddet için
de çalıştırılmaları ve eğitimleri geldiğinden bütün gayretler bu yöne teksif edilmiştir. 

Geçmiş senelerde ve bu yılki Bütçe Komisyonlarında yapılan görüşmelerde de sayın Sena
tör ve Milletvekillerince bu konuya haklı olarak işaret edilmiş ve gerek suçlu çocukların ve 
gerekse büyük mahkûmların ıslah edilip tahliyelerinde hayatlarını kazanabilecekleri birer mes
lek sahibi edilmeleri için çocuk ıslâhevleriyle iş esası üzerine kurulan cezaevlerinin artırılma
sı yoluna gidilmesi belirtilmiş ve bu kabîl müesseselerin bir an önce hizmete açılabilmelerini 
sağlamak maksadiyle bütçedeki mütedavil sermaye ödeneği artırılmış bulunmaktadır. 

înfaz rejimimizin ana prensiplerinden olarak kabul edilen mahkûmların çalıştırılıp birer 
sanat sahibi kılınmaları hakkındaki esas gereğince Niğde'de iş esası üzerine kurulu yeni bir 
tar ım cezaevi tesisi için 2,5 milyon lira sarf edilmek suretiyle modern bir cezaevi meydana geti
rilmiş, Çorum Merkez Cezaevi atölyelerinden istifade etmek suretiyle ve az bir masrafla tesis 
«dilen Çorum yeni Cezaevi de 1962 yılında hizmete açılmış olacaktır. 

Ayrıca, yine 2,5 milyon lira sarf suretiyle inşaatı ikmal edilen Elâzığ Çocuk Ceza ve Man
evinin de malî yıl başında hizmete açılması içinher türlü hazırlıkları ikmal edilmiştir. Hattâ 
her üçü için lüzumlu bulunan 1 200 000 liralık mütedavil sermaye de 1962 malî yılı bütçesine 
konulmuştur. 

Sözü geçen mahal tarım yeni cezaevleri ile çocuk ıslâhevinin 1962 yılında faaliyete geçi
rebilmek için cezaevi personeline ihtiyaç bulunmaktadır. 

Bu itibarla ilişik kanun tasarısına ekli cetvelde derece ve unvan ve miktarları gösterilen 
memur ve hizmetli kadrolarının teminine lüzum hâsıl olmaktadır. 

Bu kadroların karşılıkları 1962 yılında tasarruftan temin edilecektir. 
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Adalet Komisyonu raporu 

11 . 10 . 1962 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelin Adalet Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı 12 . 9 . 1962 
tarihinde komisyonumuza havale edilmekle Hükümet temsilcileri hazır olduğu halde tetkik ve mü
zakere edildi : 

Tasarının gerekçesinde bertafsil izah ve irae olunan hususlar komisyonumuzca da varit görüle
rek Devlet memurları aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin Adalet Bakanlığı kısmına, bu kanuna bağlı ilişik cetvelde yazılı kadroların eklenmesi itti
fakla kabul edilmiştir. 

İvedilik kararını da muhtevi olarak havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi buyurulmak 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Adalet Komisyonu 
Başkanı 
İstanbul 

/ . H. Tekinel 

Elâzığ 
N. Güray 

İmzada bulunamadı 

İçel 
C. Kılıç 

İmzjada bulunamadı 

Sözcü 
Denizli 
H. Oral 

Erzincan 
S. Perinçek 

İmzada bulunamadı 

İstanbul 
8. Vardarh 

Kâtip 
Kayseri 
M. Göker 

Erzurum 
İV. Diler 

Kayseri 
H. Araş 

Çanakkale 
B. Arat 

İçel 
M. Arıkan 

Mardin 
T. Oğuz 

Millet Meclisi 
Plân Komisyonu 
Esas No. : 1/282 
Karar No. : 35 

Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

8 . 2 . 1963 

Devlet' memurları aylıklarının, tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin Adalet Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ile Adalet Komis
yonu raporu, komisyonumuza havale edilmiş olmakla ilgili Hükümet mümessillerinin iştirakiyle tet
kik ve müzakere edildi : 

Suçların önlenmesi, suçluların ıslahı mevzuunda mahkûmların mânevi kalkınmaları ile birlikte 
ıslahları hususunda, ceza evlerinde çalıştırılmaları, eğitimleri esas olarak . ele alman ve bu mah
kûmların birer meslek sahibi qlmalarmı temin eden çocuk ıslah evleri ile, bu esas üzerine kurulan ceza 
evlerinin artırılması ve bir an evvel hizmete açılabilmelerini sağlamak amaciylc bütçedeki müteda-
vil sermayenin artırılması da komisyonumuzca yerinde bulunmuştur. 

İşte bu faaliyetleri idare edebilmek için de ceza evi personeline ihtiyaç hâsıl olmaktadır. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 88 ) 
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Bu itibarla kanun tasarısı yerinde görülmüş, metin ve cetveli komisyonumuzca da aynen kabul 

edilmiştir. 
öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkan

lığa sunulur. 

Başkan 
Hatay 

Ş. înal 

Artvin 
S. 0. Avcı 

Erzurum 
C. Önder 

Konya 
/ . Baran 

Sakarya 
İV. Bayar 

Başkanvekili 
Balıkesir 

F. Islimyeli 

Aydın 
0. Apaydın 

Gümüşane 
S. Savacı 

Konya 
H. C. Yılmaz 

Trabzon 
A. Şener 

Sözcü 
Ordu 

A. H. Onat 

Aydın 
/ . Sezgin 

izmir 
N. Mirkelâmoğl 

Maraş 
E. Kaplan 

u 

Yozgat 
V. Uyar 

Bu rapor Sözcüsü 
Siirt 

A. Ya§a 

Bilecik 
Ş. Binay 

Kastamonu 
S. Keskin 

Mardin 
Ş. Aysan 

HÜKÜMETİN TEKLlFÎ 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı kısmında 

değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Devlet memurları aylıkları
nın tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet Bakan
lığı kısmına bu kanuna bağlı ilişik cetvelde ya
zılı kadrolar eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun 
yürürlüğe girer. 

yayımı tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı yü
rütür. 

6.9.1962 

Başbakan 
/. İnönü 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

H. Dinçer 
Devlet Bakanı 
H. O. Bekata 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

E. Alican 
Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 
Devlet Bakanı 

R. Aybar 

Deviet Bakanı 
İV. ökten 

Millî Savunma Bakanı 
1. Sancar 

Dışişleri Bakanı 
F. C. Erkin 

Millî Eğitim Bakanı 
§. R. Hatipoğlu 
Ticaret Bakanı 

M. Ete 
Güm. ve Tekel Bakanı 

O. öztrak 

Adalet Bakanı 
A. K. Yörük 
içişleri Bakanı 
S. Kurutluoğlu 
Maliye Bakanı 

F. Melen 
Bayındırlık Balkanı 

/. Seçkin 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

Y. Azizoğlu 
Tarım Bakanı 

M. tzmen 
Çalışma Bakanı 

B. Ecevit 
Ulaştırma Bakanı 

R. öçten 
Sanayi Bakanı Ba. - Ya. ve Turizm Bakanı 

F. Çelikbaş C. T. Karasapan 
imar ve iskân Balkanı 

F. K. Gökay 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 88 ) 
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Ilükümetm teklifine bağlı 

CETVEL 

D. Görevin çeşidi 

Adalet Bakınlığı 
ÎLLEE 

7 Müdür 
8 » 
6 Yüksek Ziraat Mühend si 
9 Ziraat Teknisyeni 
8 Doktor 

11 İdare Memuru 
12 » » 
10 Hesap Memuru 
11 » » 
12 » » 

Aylık 
Aded tutarı 

1 
2 
1 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
1 

700 
600 
800 
450 
700 
450 
400 
500 
450 
400 

i). Görevin çeşidi 

11 Ambar Memuru 
12 Memur 
13 » 
12 Kâtip 
13 » 
10 Sağlık Memuru 
11 » » 
8 öğretmen 
9 » 

10 » 

Aded 

o O 

2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2. 
2 

Aylık 
tutarı 

450 
400 
350 
400 
350 
500 
450 
700 
600 
500 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 88) 



Dönem : 1 fi fi 
Toplantı: 2 M Î L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : DO 
Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Atalay ve 51 arkadaşının, 
Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu kurulmasına dair kanun teklifi ve 

Geçici Komisyon raporu (2/317) 

C. SENATOSU YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

«Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu» kurulması hakkındaki kanun teklifi gerekçesi ile eklidir. 
Teklifin taşıdığı önem ve 1963 yılı bütçesi içinde yer bulması bakımından komisyonlarda önce. 
likle görüşülmesi ve gereği saygı ile arz olunur. 

Kars 
S. Atalay 

Kars 
L. Aküzüm 

Kars 
R. Yalçın 
Erzurum 

G. Karaca 
Artvin 

#. Eminağaoğlu 
Aydın 

M. §. Koç 
Uşak 

Dr. 1. Bulanalp 
Sivas 

1. Göker 
Tokat 

B. Şeyhoğlu 
İzmir 

M. Uyar 
Ağrı 

R. Polat 
Van 

/. Bedirhanoğlu 
Giresun 

İV. Erkmen 

Kars 
K. Güven 

Kars 
H. Erdoğan 

Kars 
N. Akan 
Erzurum 

A. Şenyurt 
Erzurum 

C. Dursunoğhı 
•Sivas 

R. Günay 
Antalya 
R. Eker 
Konya 

V. Tanır 
Samsun 

F. Ceylân 
Urfa 

B. S. Karahanh 
Sivas 

R. Turhan 
Siivl. 

A. Yam 
Sivas 

T. Türkay 

Kars 
M. Hazer 

Kars 
K. Kaya 

Kars 
S. öktem 
Gümüşane 

N. özdemir 
Erzincan 

Z. Gündoğdu 
Tunceli 
F. Ülkü 

Ordu 
0. Hazinedar 

Hakkâri 
A. Zeydan 

Trabzon 
A. R. Uzuner 

Diyarbakır 
A. Aral 

Diyarbakır 
R. İskender oğlu 

Mardin 
S. Güneştan 

Malatya 
.4. Akşit 

Kars 
K. Okyay 

Kars 
B. Vural 
Erzurum 

N. Pasinli 
Trabzon 
K. Ural 
Ankara 

F. Börekçi 
Trabzon 
A. Şener 
Giresun 

M. Çilesiz 
Adıyaman 
M. Deniz 

Tokat 
R. önder 
Mardin 

E. K. Aybar 
Van 

Ş. Kösereisoğlu 
Hatay 

A. Çilli 
Muş 

S. öztürk 
Tekirdağ 
T. Kut 

GEREKÇE 
Müstahsil ve müstehlik olarak nüfusumuzun büyük bir kısmını çeşitli yönlerinden ilgilendi

ren süt ve mamulleri üzerinde en az durulan mevzulardandır. 
Millî gelirin yarısına yakınını teşkil eden zirai gelirin % 20 sinden fazlasını teşkil eden süt 

ve mamulleri Devlet idaresinden yoksun bulunmaktadır. Yıllık süt istihsali ortalaması 4 ile 5 mil-



— 2 — 
yon ton kilogramı bulmaktadır. 70 milyon baş hayvan karşılığında bu istihsal çok düşüktür. Süt 
en basit ve iptidai şekilde kötü şartlar içinde en az olarak istihsal edilmektedir. İstihsal edilen 
süt değerlendirilmemekte, gayriiktisadi ve gayrisıhhi şekilde ihtiyacolarak istihlâk edilmekte pek 
az bir kısmı ise değerlendirilmeden uzak olarak pazarlanmaktadır. Süt istihsali bu şartlar içinde 
mevsim ve bölgeler arasındaki dengesizliklerle hsder olmaktadır. Süt istihsali bâzı bölgelerde çok 
olduğu halde bâzı bölgelerde sıkıntısı çekilmekte, bâzı mevsimlerde satış imkânı temin edilmeyin
ce fiyat düşüklüğü içinde müstahsil sıkıntı çekmekte, bâzı mevsimlerde ise istihsal azlığı sebebi ile 
cüzide olsa fiyat artışları görülmektedir. Süt çok çabuk bozulur bir maddedir, sağlık için proten 
olarak aşikâr değeri yanında bu menfi sebebi ile kontrole bağlı olması gerekli olduğu halde mu-
rakabesizdir. Süt fiyatları mevsim ve bölgelere göre % 40 ile % 100 gibi çok farklı iniş ve çı
kışlar arz eder ki, süt istihsaline kaderi bağlı nüfusun istikrarsızlık ve emniyetsizlik içinde bu
lunduğunu en açık şekilde gösterir. Memleket n'ifusunun 3 milyonu çiftçi ailesi doğrudan doğ
ruya yahut ikinci derecede hayvancılıkla geçinir. Yani en az 15 milyondan fazla insanın geliri 
hayvancılıkla ilgilidir. Bu ziraatte uğraşan nüfusun büyük bir kısmı ise münhasıran hayvancılık 
ve ürünleri ile geçinir. Hayvancılık ve ürünleri mevzuunda da süt önemli bir yer taşır. Geçim ve 
kaderleri süt ve ürünlerine bağlı halkın kalkınabilmesi bir deyimle gelir artışı temini için süt is
tihsalinin artırılması. Bunun için iyi evsafta hayvan yetiştirilmesi, hayvanların verimli süte sahib-
olabilmesi için yem mevzuunun halledilmesi lâzımdır. En elverişli ve maliyeti süt fiyatlarına gö
re tanzim edilmiş yem teminini ve hayvan cinsin iv. ıslahı ile iyi cins süt, et ve iş hayvanı yetiş
tirilmesi, ahır, sağlık ve kredi işlerinin ciddî surette organize edilmesi ile mümkündür. Süt istih
salinde bir inekte bir günde bir kilo artış temininin millî gelire sağlıyacağı miktar Plânlama Dai
resi hesaplarına göre yılda en az 500 milyon lira olacaktır. Süt istihsalinde artışı temin kadar, sü
tü değerlendirmek de Önemlidir, istihsal edileceksütü iç ve dış pazar taleplerine göre en ekono
mik şekilde ve sağlık şartlarına uygun olarak mamuller haline getirmek lâzımdır. Süt mamulleri
ni ve sütü, iç ve dış taleplere arz ederken, devamlı ve umumi bir fiyat politikasına mutlak zaruret 
vardır. Sağlam ve ileri bir ekonomi hayatı tesisetnuvaffak olmuş Batı - Almanya dahi süt fiyat
larında prim ödemekte ve Devlet himayesinde sütve mamullerini bulundurmaktadır. Süt ve ma
mulleri olduğu gibi ette bizde Devletin her türlü himaye ve garantisinden mahrumdur, özel sek
törün yahut fertlerin yıllardan beri et, süt ve süt ürünleri ile hayvan ürünleri yönünden bir iler
leme kaydetmedikleri bir gerçektir. Görünür odur ki, Devlet garanti veya himayesi bulunmadık
ça hayvancılık ve ürünleri özel teşebbüs veya fertler tarafından ıslah ve inkişafa asla gidemiye-
cektir. Zirai işletmecilik zirai çeşitli faaliyetlerle bir ünite teşkil eder. Zirai işletmelerin inkişafı 
her türlü istihsalin artmasına bağlıdır, istihsali artaMlmesinin birçok faktörü yanında fiyat değeri 
ve fiyat istikrarı vardır. Halbuki en farklı ve en değişik fiyat piyasasını hayvancılık ve ürünle
rinde görmekteyiz. Makul ve istikrarlı bir fiyat politikasını özel sektörü ve fertlerin tesis ede-
miyeceği ise, kesin olarak bilinmektedir. Çiftçi niîeleri göreneklerden kurtulamamıştır. En ipti
dai tarzda en az olarak elde edilen sütü çiftçi ailesi değerlendirme imkânından mahrumdur. Bu 
şartlar muvacehesinde Devlete büyük hizmetler düşmektedir. Milyonlarca çiftçi ailesinin fakrüza-
ruretten kurtulması, Millî gelirin en sağlam mesnedi olan süt veriminin artışı ile millî gelirin his
sedilir şekilde çoğalmasını temin edilmesi, süt va mamullerinin bir teşkilâta bağlanması ve orga-
nize edilmesi ile mümkün olabilecektir. Sütü iyi vasıfta fazla istihsalini temin için gerekli şart 
ve imkânları hazırlamak, bu yolda teşviklerde bulunmak, örnekler vermek, kredi ve sınai im
kânlar temin etmek. Sütü pazarlamaya elverişli dayanıklı mamullere çevirme, istihsali, istih
lâke göre ayarlama, mâkul ve istikrarlı bir fiyat politikası teminini, münakale şartlarını 
ayarlama özel sektörün ve fertlerin tek başına yapaımyacağı meselelerdir. Memleketin çeşitli 
bölgelerinde hayvancılığın gelişme, istidadı ve münakale şartları gibi faktörlere göre tesisler 
kurmak bunları irtibatlı tarzda ekonomik olarak çalıştırmak ancak Devlet önderliği ile müm
kündür. Bu da memleket şartlarına uygun karakter ve hüviyette bir süt endüstrisinin kurul
masını zaruret haline getirmiştir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 66 ) 
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Böyle bir endüstri için, tesisler kurulması pahalı olacaktır, fertler ve özel teşebbüs, yük

sek yatırımdan daima kaçınacaktır. Tesislerin kullanma ve işletilmeleri bilgili personellere ih
tiyaç gösterecektir, özel teşebbüs için bu da güçtür. Bilinen bir gerçektir ki, kalite ve kan-
tite bakımından gıdalar arasında en önemli yeri süt ve mamulleri işgal eder. Bu mamuller 
teknolojik usul ve fennî vasıtalarla sütün tabiî vasıflannı ve besleme değerini kaybetme
den sağlık şartlanıp uygun imal ve izhar olunursa bir kıymet ve mâna ifade eder, aksi 
takdirde zararlı neticeler doğurabilir. Bu vasıflan taşıyan imalâthane ve tesis memleketimiz
de (Atatürk Orman Çiftliği hariç) mevcut değildir. 

Büyük şehirlerimizin içme süt dâvası ayrıca âcil bir çözüm şekli beklemektedir. Büyük 
şehirler halkı ve müstehlik geniş halk topluluğu içinde teiniz ve ucuz süt ve mamulleri temini 
meselenin bir ayrı cephesini teşkil etmektedir, özel teşebbüs ve şahısların bu hususta başarı 
temin edemedikleri tecrübelerle belli olmuştur. 

Müşterek Pazara girmemiz bahis konusu olduğuna göre, Müşterek Pazar fiyat ve süt ma
mulleri istihsal ve kalitesini çok yakından hayvancılık ve ürünlerimizi ilgilendirdiğini, istih
sal maliyeti, çiğ ve mamul olarak fiyat seviyesini ayarlamamızın vakti geçmektedir bile. 

însan sağlığını koruma konularında özellikle çocuk ve ana sağlığı ve beslenmesinde dev-
letrarası teşekküller ciddî gayretler yolunda çalışmaktadırlar. UNÜCEP Çocuklara Âcil Yar
dım Fonu Yugoslavya - Yunanistan - îran - îsrail - Mısır - Hindistan ve diğer dünya memleket
lerinde çok sayıda fabrika ve tesisler meydana getirmiştir. Bizde bu tesis ve fabrikaların ku
rulmamasının sebebinin ilgisizliğimiz ve kaygısızlığımız olduğunu esefle ve ibretle açıklamak 
zorundayız. Bu çok garip ve üzüntülü durumda kanun teklifimizin ne derece isabetli ve zaruri 
olduğunu göstermektedir, isviçre Hükümetinin teknik yardım fonundan Kars'ta kurmak üzere 
(vâki şahsi teşebbüsler üzerine) imalâthane ve fabrika teşebbüsünün yıllardır, yakın bir takip 
ve ilgi görmemesi meselenin bir endüstri kurumu ile ele alınmamasının mutlak bir zaruret ha
lini aldığını ayrıca göstermektedir. 

Önemli bir hususu açıklamak yerinde olacaktır. Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu, özel te
şebbüs ve bilhassa kooperatifçiliği teşvik ve himaye edecek Devlet önderliğinde iş birliği esas
ları içinde özel teşebbüsü geliştirecek ve gerekirse Kurum tesis ve imalâthanelerini özel teşeb
büse devredecektir. Kurumun işletmeleri yılda 50 ile 100 bin ton sütü işliyebilecek ağırlığı teş
kil eden 3 milyon ton aslında özel sektöre kalacaktır. Kurum büyük miktarın fennî ve tekno
lojik usullerle istihsali kalite ve fiyat itibariyle ihraç imkânlannı temin, iş sahası açılması ve 
işgücünün açılması ve kullanılması halk sağlığının korunması gibi konularda önderlik etmek 
suretiyle memleket ekonomi ve içtimai kalkınmasında tesirli ve önemli hizmetler ifa edecektir. 
Küçük kapasitede, teknik yönden kifayetsiz, malî kaynakları çok zayıf özel sektör imalâthane
lerinin kooperatifleştirme yolu ile birleştirilmesi de kamu teşebbüsleri ile mümkün olacaktır. 

Toprak mahsullerinin Devlet himayesinde gelişmesi karşısında daha zor ve çeşitli imkânsız
lıklar içinde bulunan hayvan yetiştiricilerine ve kaderi hayvancılığa bağlı olanların her türlü 
himayeden yoksun olması içtimai adaletsizliğin tipik bir örneğini teşkil eder. 

Türkiye Süt Endüstrisi Kanunu, bir İktisadi Devlet Teşekkülü olarak ilerde bu kabîl teşek
küllerin tabi olacağı statüye uydurulabileceğinden, bu gibi kurumlara verilecek şeklin beklenme
si itirazı da yerinde olmıyacaktır. Kurum plânlı görüşe uygun ve mutabık olmakta ileri Devlet 
Plânlama Dairesinin plânlarının esas görüşünün icabıdır. 

Kalkınma ve ekonomik görüş açısından realite şudur ki; yatırımların, süratle esas kaynağa 
intikali icabeder mi, etmez mi? Plânlama Dairesinin belirttiğine göre sadece günde bir kilo süt 
artışı millî gelire yılda 500 milyon lira artış Bağlıyacaktır. Yıllık süt istihsali inek başına 3 
tonu bulan memleketlerin yanında 500 kilodan aşağı bir istihsal yılda 1 000 kiloya çıkardığı
mız zamanda millî gelire ve geniş halk kütlesine intikalinin vüsati kendiliğinden anlaşılacaktır. 
Geniş halk kütlesi de fakrü zaruretten kurtulmuş olacaktır. Yukarda sıralanan zaruret ve ko
misyonlarda - Umumi heyetlerde - arz edeceğimiz realitelerin ışığı altında memleket sütçülüğü
nün gelişmesi ve geniş halk kütlelerinin kalkınmasının iktisadi Devlet Teşebbüsü karakterle-
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rindeki esaslarının ekli olarak takdim ettiğimiz «Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu» ile mümkün 
olabilecektir. «Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu» kanun teklifimizin Tarım Bakanlığının Hükü
mete tevdi ettiği ve aylardan beri Bakanlar Kurulunda görüşme mevzuu olmıyan ve daha ne 
kadar bekletileceği bilinmiyen teklifin aynı olduğunu, ayrıca ifade etmek isteriz. 

Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyon raporu 5 . 2 . 1963 

Esas No: 2/317 
Karar No: 2 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Atalay ve 51 arkadaşının «Türkiye Süt Endüstrisi Ku
rumu» kurulmasına dair kanun teklifi bu maksatla kurulan Geçici Komisyonumuzda Maliye ve Ta
rım Bakanları ile Ankara Üniversitesi Ziraat ve Veteriner Fakültesi temsilcilerinin hazır bulundu
ğu toplantılarda müzakere edildi. 

Kanun teklifinin gerekçesi üzerinde yapılan gö üşmeler neticesinde Devlet önderliği ve yardımı 
ile Türkiye'de bir Süt Endüstrisinin kurulması ve geliştirilmesi işinin bir zaruret olduğu tebellür 
etmiş, bu maksatla 5 yıllık kalkınma plânına da uyularak memleketimizin süt istihsalinin kesif ol
duğu bölgelerde örnek tesisler vücuda getirmek üzere «Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu» kurulma
sının yerinde olacağı kanısına varılmıştır. 

Bu arada iktisadi Devlet Teşekküllerinin reorganizasyonu maksadı ile hazırlanan ve geçici bir 
komisyonda görüşüldüğü bilinen kanun tasarısı kanunlaşmadan önce, müzakere edilen kanun tek
lifinin müzakeresinin yerinde olup olmadığı hususu üzerinde bilhassa durulmuştur. 

Gerek Maliye ve Tarım Bakanlığı, gerekse Ziraat ve Veteriner Fakülteleri temsilcileri İktisadi 
Devlet Teşekkülleri reorganizasyonu kanun tasarısının kanunlaşmasından önce bu kanun teklifinin 
müzakere ve kanunlaşmasında bir mahzur bulunmadığını, zira İktisadi Devlet Teşekküllerinin reor
ganizasyonu kanun tasarısının konu ile alâkalı teşekküllerin ana prensiplerini vaz'ettiğini, Süt En
düstrisi Kurumu kanun teklifinin önceden kanunlaşması halinde dahi yeni ana kanuna kolayca uya
bileceği ifade edilmiştir. 

Devlet plânlama uzmanı da memleketimizde bir Süt Endüstrisi Kurumu kurulmasını 5 yıllık 
kalkınma plânına uygun olacağını belirtmiştir. 

Tarım Bakanı, kanun teklifinin Bakanlıkça hazırlanıp Başbakanlığa sunulan kanun tasarısının 
aynı olduğundan bahisle mevzuubahis kanun teklifinin bir an önce kanunlaşmasının faydalı olaca
ğını ifade etmiştir. 

Bu görüşlerin ışığı altında Geçici Komisyonumuz «Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu» kanun tek
lifinin prensibi üzerinde mutabakata vararak maddelerin müzakeresine geçmiştir. 

Kanun teklifinin birinci bölümünün 1 nci maddesi, paragraf basma «Bu» kelimesi ilâvesiyle rer 
daksiyona tâbi tutularak, kabul edilmiştir. 

Aynı bölümün 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Kanun teklifinin II nci bölümünde kurumun maksat ve gayesi ile ilgili 3 ncü maddesinde «Süt 

istihsalinin artırılması» deyiminin kurumun gayeleri arasına alınması teklif edilmiştir. 
Bu konuda yapılan müzakereler, bilhassa Tarım ve Maliye Bakanları ile temsilcilerin vermiş 

oldukları izahatlar neticesinde Kuruma işleme ve değerlendirme ödevi dışında süt istihsalinin artı
rılması gibi geniş görevler verilmesinin semereli çalışmaları aksatacağı, asli gayesinden inhiraf 
ederek başarısızlığa uğrıyacağı kanaatine varılarak teklif reddedilmiş, neticede 3 ncü maddenin son 
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fıkrasındaki bedeli kelimesinden önce «gerçek ve rayiç» kelimelerinin ilâvesiyle madde tadilen ka
bul edilmiştir. 

Kanun teklifinin idare ve bütçe ile ilgili III ncü bölümünün 4 ncü maddesi, 23 sayılı Kanunla 
kabul olunan «Müdürler Kurulu» nun yetersizliği görülerek, İktisadi Devlet Teşekküllerinin reor-
ganizasyonu kanun tasarısında bunun yerine teklif olunan «Yönetim Kurulu» ile yönetim sistemi
nin geçici komisyonumuzca da benimsenmesi sebebiyle, maddenin 2 nci paragrafının son cümlesin 
deki «ve Kurumun iş konulan üzerinde çalışmış» kelimeleri de çıkarılarak aşağıdaki şekilde düzen
lenmiştir. 

Madde 4. — Kurumun, bu kanunda yazılı salâhiyetleri kullanmak üzere, bir Başkan ve üç üye
den müteşekkil bir Yönetim Kurulu bulunur. Genel Müdür Yönetim Kurulunun tabiî üyesidir. Baş
kan ve bir üye Tarım Bakanının, bir üye Başbakanın ve bir üye de Maliye Bakanının teklifi ve 
Bakanlar Kurulunun kararı ile tâyin olunur. 

Başkan ve üyelerin 3460 sayılı Kanunun 15 nci maddesindeki vasıflardan başka, üniversite mezu
nu olmaları şarttır. 

Kanun teklifinin 5 nci maddesi, maddedeki «İdare Meclisi» ibaresi yerine «Yönetim Kurulu» ke
limeleri ikâme edilerek ve parantez içindeki «Müdürler Kurulu» kelimeleri çıkarılarak ve (b) ben
dindeki «veya» kelimesi «ve» şeklinde düzenlenerek tadilen kabul edilmiştir. 

6 nci madde, maddedeki «İdare Meclisi» ibaresi yerine «Yönetim Kurulu» kelimeleri ikâme edi
lerek ve parantez içindeki «Müdürler Kurulu» kelimeleri çıkarılarak tadilen kabul edilmiştir. 

7 nci madde, maddedeki «İdare Meclisi» ibaresi yerine «Yönetim Kurulu» kelimeleri ikâme edi
lerek ve parantez içindeki «Müdürler Kurulu» kelimeleri çıkarılarak, ikinci cümledeki «adlî» keli
mesi yerine «malî» kelimesi konularak tadilen kabul edilmiştir. 

8 nci madde, maddenin birinci paragrafının son* satırındaki «ve azlolunur» yerine «olunur» ke
limesi konularak ve son paragraf çıkarılarak tadilen kabul edilmiştir. 

9 ncu madde, maddedeki «İdare Meclisi» ibaresi yerine «Yönetim Kurulu» kelimeleri ikâme edi
lerek ve parantez içindeki «Müdürler Kurulu» kelimeleri çıkarılarak tadilen kabul edilmiştir. 

Kanun teklifinin; 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ve 19 ncu maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Gerici Komisyon Başkanı Sözcü Kâtip 
Niğde Kayseri Ordu Artvin 

Haydar Özalp Mehmet Yüceler Ata Bodur Sö^ hakkım mahfuzdur 
<S\ Osman Avcı 

Balıkesir Bolu Hatay Trabzon 
Cevat Kanpulat Kâmil t nal A. Sırrı. Hocaoğlu A. Rıza Fzuner 
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C. SENATOSU KARS ÜYESİ SİRKİ ATALAY 
VE 51 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu kamun teklifi 

BÖLÜM - I 

Kuruluş 

MADDE 1. — Kanunda yazılı işleri gör
mek üzere 3460 sayılı Kanun ve ekleri hü
kümlerine göre idare edilmek ve sermayesinin 
tamamı Devlet tarafından verilmek üzere, 
hükmî şahsiyetini haiz, Tarım Bakanlığına 
bağlı «Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu» ku
rulmuştur. 

MADDE 2. — Kurumun merkezi Ankara'
dır. Kurum Türkiye'nin içinde ve dışında lü
zumu kadar şubeler açabilir, mümessiller bu
lundurabilir. 

BÖLÜM - II 

Maksat ve gaye 

MADDE 3. — Kurumun gayesi, müstah
silin istihsal ettiği sütü işlemek ve değerlen
dirmek, özel sektörü teşvik ve ona önder
lik etmek ve fiilen öğretmek maksadiyle mem
leketin stratejik bölgelerinde örnek tesisler 
kurmak ve işletmek suretiyle Türkiye'de süt 
endüstrisinin gelişmesini sağlamaktır. 

Kurum, kuracağı örnek tesislerle ilgili her 
türlü ticari ve malî faaliyetlerde bulunabilir, 
işletmeler, müesseseler ve bu müesseseler için
de lâboratuvarlar kurup işletebilir. 

Kurum, maksadına uygun faaliyetlerde bu
lunabilmesi için lüzumlu gayrimenkuller almak, 
satmak, ipotek etmek, ipotek almak yetkisini 
haizdir. 

Süt istihsal işleme ve kıymetlendirme ko
nularında kurum kooperatifleşmeyi teşvik 
eder. Tarım kooperatifleri ile ortak olarak te
sisler kurabilir. Mevcut tesislerine onları 
ortak alabilir ve kendi tesislerinden bâzıları
nı, çalışma gayelerini kaydetmemek şartiyle 
bu kooperatiflere bedeli mukabili devrede
bilir. 
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Türkiye- Süt Endüstrisi Kurumu 
Kanunu teklifi 

'BÖLÜM - I 

Kuruluş 

MADDE 1. — Bu kanunda yazılı işleri gö
rüşmek üzere 3460 sayılı Kanun ve ekleri hü
kümlerine göre idare edilmek ve sermayesinin 
tamamı Devlet tarafından verilmek üzere, 
hükmi şahsiyetini haiz, Tarım Bakanlığına 
bağlı «Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu» ku
rulmuştur. 

MADDE 2. •— Kanun teklifinin 2 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

BÖLÜM - II 

Maksat ve gaye 

MADDE 3. — Kurumun gayesi, müstahsi
lin istihsal ettiği sütü işlemek ve değerlen
dirmek, özel sektörü teşvik ve ona önderlik 
etmek ve fiilen öğretmek maksadiyle memle
ketin stratejik bölgelerinde örnek tesisler 
kurmak ve işletmek suretiyle Türkiye'de süt 
endüstrisinin gelişmesini sağlamaktır. 

Kurum kuracağı örnek tesislerle ilgili her 
türlü ticari ve malî faaliyetlerde bulunabi
lir, işletmeler, müesseseler ve bu müesseseler 
içinde lâboratuvarlar kurup işletebilir. 

Kurum, maksadına uygun faaliyetlerde bu
lunabilmesi için lüzumlu gayrimenkuller al
mak, satmak, ipotek etmek, ipotek almak yet
kisini haizdir. 

Süt istihsali işleme ve kıymetlendirme ko
nularında Kurum kooperatifleşmeyi teşvik 
eder. Tarım kooperatifleri ile ortak olarak te
sisler kurabilir. Mevcut tesislerine onları ortak 
alabilir ve kendi tesislerinden bâzılarını, çalış
ma gayretini kaybetmemek şartiyle bu koope
ratiflere gerçek ve rayiç bedeli mukabili devre
debilir. 
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BÖLÜM - IIJ 

idare, ve bütçe 

MADDE 4. — Kurum, bu kanunda yazı
lı salâhiyetleri kullanmak üzere, bir reis ve 
üç azadan müteşekkil bir idare meclisi (bir 
müdürler kurulu) bulunur. Genel müdür ida
re meclisinin (müdürler kurulunun) tabiî 
âzasıdır. Reis ve bir âza Tarım Bakanının, 
bir âza Başbakanın ve bir âza da Maliye Ba
kanının teklifi ve Bakanlar Kurulunun kara
rı ile tâyin olunur. 

(Müdürler kurulu 3460 sayılı Kanuna ek 
23 sayılı geçici kanunun 3 ncü maddesine göre 
teşekkül eder) Reis ve azaların (müdürler 
kurulu üyelerinin) 3460 sayılı Kanunun 15 
nci maddesindeki vasıflardan başka, üniver
site mezunu ve kurumun iş konuları üzerinde 
çalışmış olmaları şarttır. 

MADDE 5. — îdare meclisi (müdürler ku
rulu) kurum işlerini yolunda yürütmekten 
başka : 

a) Yıllık iş programlarını, bütçe ve kad
rolarını incelemek; 

b) 3 ncü maddede anılan müesseseleri ku
rup işletmek veya bu kabîl işlerle uğraşan ha
kiki ve hükmi şahıslarla' iş ve sermaye ortak
lığı yapmak, kısa ve uzun vadeli istikraz ak-
tedmek; 

c) Şubeler açmak, kapatmak, mümessil
lik vermek; 

d) îdari ve teknik talimat çıkarmak; 
e) Yıllık bilançoları tetkik ederek ilgili 

mercilere sevketmek; 
Gibi hususları müzakere eder ve karara bağ

lar. 

MADDE 6. — Kurumun idare ve işletme 
masraflarını ihtiva eden bütçeleri ile kadrola
rı, genel müdürlükçe hazırlandıktan sonra, 
idare meclisinin (müdürler kurulunun) tet
kikine arz olunur. 

Bütçenin idare masrafları ve kadroya ait 
kısmı, idare meclisinin (müdürler kurulunun) 
kabulü ve Tarım Bakanlığının tasdiki ile te

kemmül eder. 
tşletme masraflarına mütaallik kısmı, idare 

BÖLÜM - UT 

İdare ve bütçe 

MADDE 4. — Kurumun, bu kanunda yazılı 
salâhiyetleri kullanmak üzere, bir başkan ve 
üç üyeden müteşekkil bir Yönetim Kurulu bu
lunur. Genel Müdür Yönettm Kurulunun tabiî 
üyesidir. Başkan ve bir üye Tarım Bakanının, 
bir üye Başbakanın ve bir üye de Maliye Ba
kanının teklifi ve Bakanlar Kurulunun karan 
ile tâyin olunur. 

Başkan ve üyelerin 3460 sayılı Kanunun 15 
nci maddesindeki vâsıflardan başka, üniversite 
mezunu olmalan şarttır. 

MADDE 5. — Yönetim Kurulu Kurum işle
rini yolunda yürütmekten başka : 

a) Yıllık iş programlarını, bütçe ve kad
rolarını incelemek, 

b) 3 ncü maddede anılan müesseseleri ku
rup işletmek ve bu kabil işlerle uğraşan ha
kiki ve hükmi şahıslarla iş ve sermaye ortak
lığı yapmak, kısa ve uzun vadeli istikraz akdet
mek; 

c) Şubeler açmak, kapatmak, mümessillik 
vermek; 

d) İdare ve teknik talimat çıkarmak; 
e) Yıllık bilânçolan tetkik ederek ilgili 

mercilere sevk etmek; 
Gibi hususlan müzakere eder ve karara bağ

la-. 

MADDE 6. — Kurumun idare ve işletme 
masraflarını ihtiva eden bütçeleri ile kadrolan, 
Gsnel Müdürlükçe hasırlandıktan sonra, yö
netim kurulunun tetkikine arz olunur. 

Bütçenin idare masraflan ve kadroya ait kıs
mı. yönetim kurulunun kabulü ve Tanm Ba
kanlığının tasdiki ile tekemmül eder. 

îşlatme masraflarına mütaallik kısmı, yöne
tim kurulunun tasdiki ile tamamlanır. 

İhtiyaç hâsıl olursa bütçeler ve kadrolar se-
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Teklif 

meclisinin (Müdürler Kurulunun) tasdiki ile ta
mamlanır. 

ihtiyaç hâsıl olursa bütçeler ve kadrolar se
ne içinde ayni usullerle değiştirilebilir. 

Bütçeler ve yapılacak değişiklikler, kati şek
lini aldıktan sonra birer örneği Tarım Bakan
lığına ve Umumi Murakabe Heyetine gönderi
lir. 

Sosyal tesis masrafları bütçenin idari masraf
lar kısmında gösterilir. 

MADDE 7. — Kurumun bu kanun ile İdare 
Meclisi (Müdürler Kurulu) kararları dairesinde 
sevk ve idaresi, Genel Müdürlük tarafından yü
rütülür. Kurumu adlî kazai ve idari makamlar 
nezdinde ve üçüncü şahıslara karşı Genel Müdür 
veya onun yetlri vereceği kimseler temsil eder. 

MADDE 8. — Kurumun Genel Müdür ve yar
dımcıları üniversite mezunu kimseler arasından 
Tarım Bakanının inhası ve Bakanlar Kurulunun 
tasvibi ile tâyin ve azlolunur. 

Genel Müdür ile yardımcılarından birinin, 
Ziraat Fakültesi mezunu olması şarttır. 

MADDE 9. — Kurumun bilûmum teknik ve 
idari personelinin görev ve yetkileri, idare mec
lisi (Müdürler Kurulu) tarafından hazırlanacak 
ve Tarım Bakanı tarafından tasvibolunacak, 
özel bir yönetmelikle tanzim edilir ve yürütülür. 

BÖLÜM : LV 

Malî hükümler 

MADDE 10. — Kurumun sermayesi 75 mil
yon lira olup, bu miktar Bakanlar Kurulu ka-
rariyle bir misline kadar artırılabilir. 

Bu sermaye aşağıdaki kısımlardan teşekkül 
eder : 

a) Her yıl Genel Bütçeye konulacak öde
nek, 

b) Devletçe fevkalâde olarak verilecek pa
ralar, 

c) Kurumun yıllık safi gelirinden 3460 sa
yılı Kanunun 42 nci maddesi hükümlerine göre 
ayırmalar yapıldıktan sonra, kalan paranın yüz
de yetmişbeşi, 

d) Kurum çalışmaları ile ilgilenen iç ve dış 
teşekküllerin aynî veya nakdî yardımları, 

c) Diğer kaynaklar. 
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ne içinde aynı usullerle değiştirilebilir. 
Bütçeler ve yapılacak değişiklikler, katî şek

lini aldıktan sonra birer örneği Tarım Bakanlı
ğına ve Umumi Murakabe Heyetine gönderilir. 

Sosyal tesis masrafları bütçenin idari masraf
lar kısmında gösterilir. 

MADDE 7. — Kurumun bu kanun ile yöne
tim Kurulu kararları dairesinde sevk ve idare
si, Genel Müdürlük tarafından yürütülür. Ku
rumu malî, kazai ve idari makamlar nezdinde 
ve üçüncü şahıslara karşı Genel Müdür veya 
onun yetki vereceği kimseler temsil eder. 

MADDE 8. — Kurumun Genel Müdür ve 
Yardımcıları Üniversite mezunu kimseler ara
sından Tarım Bakanının inhası ve Bakanlar 
Kurulunun tasvibi ile tâyin olunur. 

MADDE 9. — Kurumun bilûmum teknik ve 
idari personelinin görev ve yetkileri, yönetim 
kurulu tarafından hazırlanacak ve Tarım Ba
kanı tarafından tasvip olunacak, özel bir yö
netmelikle tanzim edilir ve yürütülür. 

BÖLÜM — IV 

Malî hükümler 

MADDE 10 Kanun teklifinin 10 ncu mad
desi aynen kabul edilmiştir. 
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Teklif 

MADDE 11. — Kurumun safi gelirinden yu
kardaki maddenin (c) bendine göre yapılan ayır
malardan sonra kalan miktar, sermayenin dörtte 
birine baliğ oluncaya kadar, ihtiyat sermayeye 
tahsis edilir, ihtiyat sermaye, sermayenin dörtte 
birini bulduktan sonra, kârdan ihtiyat serma
yeye ayrılan kısım, esas sermaye haddi dolunca
ya kadar, bu sermayeye ilâve edilir. 

MADDE 12. — Kurum, Tarım Bakanlığının 
teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile, sermaye
sinin dörtte üçünü geçmemek üzere, istikrazlar 
aktine yetkilidir. 

Maliye Bakanlığı Kurumun yapacağı istik
razlara 10 milyon liraya kadar kefalete mezun
dur. 

Kurum, bankalardan ve sair müesseselerden 
kısa vadeli krediler almaya, yukardaki kayda 
tabi olmadan re'sen salahiyetlidir. 

BÖLÜM : V 

Müteferrik hükümler 

MADDE 13. — Kurumun iştigal konularına 
giren her türlü işler için alâmeti farikalar, ihti
ra beratları alabilir, bunları satabilir veya baş
kalarına devredebilir. 

MADDE 14. — Kurumun Merkez Teşkilâtı 
ile bu teşkilâta bağlı olarak açacağı her türlü 
işletme veya fabrikalarda, işlerin icaplarından 
olarak, normal çalışma gün ve saatleri dışında 
devam etmesi zaruri görülen işler için, teknik 
personel ve memurlardan fazla çalıştırılanlara, 
idare meclisince hazırlanacak, Tarım Bakanlığın
ca tasvip olunacak yönetmelik esaslları dâhilin
de, fazla mesai ücreti verilebilir. 

MADDE 15. — Bu kanunda derpiş edilmiyen 
hususlarda 3460 sayılı Kanun ile tadil ve ekleri 
hükümleri uygulanır. 

MADDE 16. — 3460 sayılı Kanunun 12, 13, 
21, 23, 24, 27, 28, 34, 36, 42 nci maddelerindeki 
İktisat Vekâletine ait salâhiyetler, Kurumun iş
lerinde yalnız Tarım Bakanlığı tarafından kul
lanılır. 

9 — 
I Geçici Ko. 

MADDE 11. — Kanun teklifinin 11 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Kanun teklifinin 12 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

BÖLÜM — V 

Müteferrik hükümler 

MADDE 13. — Kanun teklifinin 13 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Kanun teklifinin 14 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Kanun teklifinin 15 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Kanun teklifinin 16 nci mad-
[ desi aynen kabul edilmiştir. 
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Teklif 

MADDE 17. — Kurum sermayesi, yapacağı 
yatırım plânına ve diğer ihtiyaçlarına göre her 
yıl muayyen miktarlarda para ve gayrimenkûl-
lerle Hazinece ödenir. 

MADDE 18. — Bu kanun neşri tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 19. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Geçici Ko. 

MADDE 17. — Kanun teklifinin 17 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Kanun teklifinin 18 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Kanun teklifinin 19 ncu mad
desi aynen kabul edilmiştir. 
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Toplantı : 2 M l L L E T M E C L l S l S. Sayısı : 

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu kurulması hakkında 
kanun tasarısı ile C. Senatosu Tabiî Üyesi Sami Küçük ve 12 arkada
şının Türkiye İlmî ve Teknik Araştırma Konseyi kanunu teklifi ve 

Geçici Komisyon raporu (1/219, 2/220) 

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu kurulması hakkında kanun tasarısı (1/219) 

T. C. 
Başbakanlık 11 . 6 . 1962 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı: 71/1675 -1813 

MlLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 6 . 6 . 1962 tarihinde kararlaştırılan 
«Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu kurulması hakkında kanun tasarısı» gerekçesiyle 
birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 

İsmet İnönü 

GEREKÇE 

1. Giriş : Bugün Türkiye'de müspet bilimler alanında temel ve uygulamalı araştırmaların ge
liştirilmesi amaciyle bir merkezî teşkilât kurulması gerekli görülmektedir. Bu hususu belirtmek 
üzere zamanımızda müspet bilimlerin cemiyet hayatındaki rolü, bilim için araştırmanın önemi, 
harb sonrası cemiyetlerinde bilimsel araştırmanın Devlet tarafından teşkilâtlandırılması ve mem
leketimizdeki durum hakkında bâzı açıklamalarda bulunmak faydalı olacaktır. 

a) Çağdaş cemiyetlerde müspet bilimlerin rolü : 
Son üç yüzyıl içinde görülen başdöndürücü gelişme sonunda bugün artık milletlerin hayatın

da müspet bilimlerin ya doğrudan doğruya, ya da dolayısiyle tesirlerini göstermedikleri hiçbir 
yer kalmamıştır. Kısaca ifade etmek gerekirse, bir milletin, bir yandan medeniyet seviyesindeki 
üstünlüğün belirtilmesi gibi en önemli mânevi dâvasında, öte yandan iktisadi kalkınmasının sağ
lanması, sağlık ve refah seviyesinin yükseltilmesi ve millî savunma gücünün artırılması gibi en 
önemli maddi dâvalarında müspet bilimlerde ileri olup olmamak birinci derecede rol oynamakta
dır. (*) Milletler ailesi içinde itibarlı bir üye muamelesi görebilmek için her şeyden önce gelen 
şart bilimde ve sanatta çağdaş seviyede olduğunu bütün dünyaya göstermiş olmak, yani gerek mâ
nevi ve müspet bilimlerde, gerek güzel sanatlarda insanlığın müşterek mânevi hazinesine devamlı 
olarak bir şeyler katabilmektir. (**) Bu şart yerine getirilmedikçe hiçbir jeopolitik mülâhazası 
bir milleti askerî ve iktisadi bağlarla bağlı bulunduğu milletler topluluğunda ikinci sınıf bir üye 

( * ) Doç. Dr. Orhan İçen : Türkiye'de matematikçi yetiştirilmesi hakkında bâzı düşünceler. 
(**) Prof. Dr. Nazım Terzioğlu : Bir millî araştırma teşkilâtı kurulması hakkında düşünceler. 
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kalma kaderinden kurtaramaz, şurasını da (belirtmeliyiz iki, yirminci yüzyılda müspet bilimlerin geçir
diği olağanüstü 'gelişme millî şeref 've itibarın kazanılması bakımından onları mânevi bilimler ve gü
zel sanatlara ıgöre daiha da imtiyazlı (bir yere çıkarmıştır. iBuigün (meselâ (bir nobel mükâfatı kazanmış 
bir ilim adamı yetiştirmiş olmak bir (milleti dünyanın en itilbarh milletleri arasına sokmaya yetmekte, 
İbir Ihamlelde ona bütün insanlığın (hayranlık ve imrenme duygularını hediye etmektedir. 

ö te yandan zamanımızda müspet bilimler alanında çağdaş seviyeye erişmiş bir memlekette ikti
sadi kalkınma /veya millî savunma dâvalarının istendiği ıgijbi çozülemiyeceği de bir .gerçektir. (*) 
«İBujgün ne ıBatı, ne de demirperde irnemleketleri arasında endüstriye tarım sahasında ileri olduğu 
halde (müspet bilimler alanında geri kalmış bir memleket gösterilemez. (Bilime dayarumıyan İbir endüs
tri kopyacılıktan ibarettir, milleltlerarası rekabette benzerleri ile rekalbetten âcizdir. Aynı şey tarım 
için de doğrudur.» (Memleketin ihtiyaçları göz önünde ItutularaJk plânlanmış uygulamalı araştırmalar
la devamlı olarak desiteklenmiyen bir tarım programının 'memleketin tabiî ikaynaklarrııı gereği gibi 
değerlendirebilmesi, yüksek verimli bir istihsal yapabilmesi beklenemez. (Meselâ İsrail'de bir tarım 
işçisinin elde ettiği mahsulle 13 kişiyi besliyebilmesine karşılık, Türkiye'de bu ısayının 1,25 i •geçme
mesinde (**) başka âmillerle birlikte müspet bilim .seviyesinin de büyük rol 'oynadığımı şüphe yok
tur. Nihayet bir devletin muhtemel düşmanlarına karşı kendisini koruyabilmesinin ancak ordusunu 
çağdaş bilimin en yeni buluşlarına dayanan ve hattâ doğrudan doğruya iharb esnasında geliştirilen 
teknik silâhlarla donatmasiiyle mümkün olabileceği İkinci Dünya (harbinde fiilen ispat edilmiştir. Şüp
hesiz, küçük bir devletin çağdaş tekniğin roketler ve nükleer silâhları gibi en yeni ve en kudretli si
lâhlarını kendisi yapması ımümlkün değildir. Ama onun büyük mıürttefiklerinden alabileceği bu silâh
ları ıgereği ıgibi kullanabilmesi ive ıhattâ bunları iyi kullanılabileceği 'hakkında müttefiklerine güven 
verebilmesi için müspet bilim seviyesinin ileri olması şarttır. 

b) Bilim içi araştırmanın önemi : 
Müspet bilim alanında geri kalmış memleketler umumi efkârında yaygın bir kanaat vardır. Sa

nılır ki bir bilim dalında sadece başka ileri memleketlerde yapılmış oilanları meselâ birçok kitap 
okuyarak öğrenmekle bilimde çağdaş seviyeye varılmış olur. 'Bu yanlıştır. Bir defa hiç olmazsa 
bâzı 'küçük araştırma temrinleri yapılmadıkça bir kitabın içindekilerinin veya bir hocanın anlat
tıklarının iyice öğrenilmesine imkân yoktur. Sonra bu çeşit temrinlerle kitapların veya derslerin 
iyice hazmedildiği anlaşılsa, bile gene çağdaş 'seviyeye varılmış olamaz. Çünkü ders kitaplarına 
geçen bilgiler artık herkesin bildiği, klasikleşmiş tâbir caizse tarfhe ınalolmuş birtakım gerçek
lerdir. Bu bilgilerin kütüpanelerde sağlanması ile yeni yeni hafızalara geçirilmesi sırasında in
sanların bilgi hazine'sinin renginieşmesi bakımından hiçbir fark yoktur. Müspet bil'imle daima 
değişen, gelişen, büyüyen bir organizmaya veya! daha iyisi, bilinmiyen bir toprakta daima 
genişliyerek, irili ufaklı kollara ayrılarak ilerliyen bir ne'hire benzetilebilir. Her hangi bir za
manda yazılan bir (kitap ancak bu nehrin o anda bulunduğu yeri 'anlatabilir. Daha 'kitabın ya
zılması bittiği anda nehir çoktan bu bölgeyi aşmış gerilerde bırakmıştır. (Böylece çağdaş sevi
yeye erişmek ancak araştırmalarla henüz bilinmiyen 'küçük büyük bâzı gerçekler bulup bunları 
başka milletlerin bilim adamlarına öğreterek bilim nehrinin akışına katılmakla olur. Bilimin 
yaratılma safhasındaki bu bilgi alış - verişi ders kitaplarında değil, fakat bilimsel dergilerde, 
kongrelerde, bilim adamlarının araştırmalarını anlattıkları ve tartıştıkları seminerlerde, 'ktollok-
yumlarda tâkibedilebilir. Ancak bu çalışmalara katılan bilim adamları çağdaş seviyeye erişmiş 
sayılabilirler. (Bir milletin çağdaş seviyede olduğu da başka ileri memleketlerdeki bilim adam
larının bu memlekette yapılan bilim ve araştırmaları taki'betmeleri ve sonuçlarından faydalan-
malariyle anlaşılır. 

( * ) Doçent Dr. Fikret Kartal : «Türkiye'de müspet bilimlerin ve bunlarla ilgili bilim adamlarının 
az bir zamanda cfeliştirilmesi için neler yapılmalıdır.» 

(**) Süleyman Demirci (İsrail seyahati intibaları) 
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Burada müspet bilimlerin (cemiyetteki rolü bakımından temel ve uygulamalı araştırmaların 

karşılıklı değeri üzerinde de durmalıyım. Bugün 'endüstri ve tarımda, tıpta ve askerlikte kulla
nılan ve îbir yirminci yüz yıl cemiyetini »bir Ortaçağ 'cemiyetinden bu 'kadar derinden ayıran tek
nik buluşlar hep uygulamalı araştırmalarla geliştirilmiştir. Bu bakımdan uygulamalı araştır
maların millet hayatı için daha lönemli olduğu «anılabilir. Ancak unutulmamalıdır ki bu çalış
malar !hep temel araştırmalarla daha önceden bulunmuş tabiat 'kanunlarının işimize yarayacak 
bâzı sonuçlanın ıgeliştirmek şeklinde olur. 

önce temel araştırmalar bilimde İlerlemeyi sağlar. Sonra uygulamalı araştırmalar bu ilerle
menin cemiyet için faydalı yeni uygulamasını ortaya çıkarmaya çalışır. (Bu 'bakımdan temel araş
tırmalar cemiyet hayatı için en faydalı bir yatırımdır. (*) Şu moktayı da iyice belirtmeliyiz ki 
bir temel araştırmanın amacı sadece henüz hilinmeyen bir tabiat kanunu ortaya çıkarmaktadır. 
Bu bilginin ilerde pratik bir faydası olup oknıyacağını temel araştırıcı düşünmez çünkü hangi 
konunun incelenmesi insanlık için daha faydalı olacaktır. Bu 'önceden kesin olarak kestirile
mez. Bir ol'ay .grupunun kanunlarını iyice bilmeden bu olaylardan pratük faydalar sağlamaya 
çalışmanın pek verimli bir usul olmadığı buna karşılık hiçhir faydası 'olmıyacağı sanılan konu
lardaki çalışmalarda, igünün birinde öğrenilen bir ıgerçekten insanlığın çok faydalandığı bilim 
tarihinden sayısıız 'Örnekle ispat edilebilir. Böylece insanlığa en fazla fayda sağlıyan yolun yine 
temel araştırıcıları kendi meraklanılın araştırma isteklerinin götürdüğü istikametlerde çalış
makta serbest bırakmak ve ancak bir fayda sağlanacağı açıkça helli olan bir kanun 'bulunduğu 
zaman bu kanunla ilgili bir tekniği 'geliştirmek maksadiyle uygulamalı araştırmalar tertiple
mek olduğu ibu'gün medenî memleketlerde kabul edilmektedir .Amerika'dan Rusya'ya kadar çe
şitli idare sistemlerine sahip fakat bilim seviyesi ileri olan memleketlerin hepsinde temel araş
tırıcılara bilimsel çalışmalarında tam bir 'hürriyet verilmekte, /gerek konularını seçişte, gerek hu 
konuyu işleyişlerinde tamamen serbest bırakılmaktadırlar. Uygulamalı araştırıcıları bağlı bulun
dukları kurumların cinsine 'göre kionulanııı seçmekte daha az hürdürler. Fakat onlar da konu
larında istedikleri igibi c/alişırlar, 'özet olarak olarak şunu söyliyebiliriz ki 'bugün, malî imkânlar 
ne olursa olsun 'bütün ileri 'memleketlerde uygulamalı araştırmalar yanında temel araştırmaları 
da önemli bir yeı* verilmekte, hu iki çeşit araştırmanın bir bütün teşkil ettiğine inanılmaktadır. 

o) Harb sonrası devresinde bilimsel araştırmanın Devlet tarafından teşkilâtlandırılması, Millî 
Araştırma Kurumları : 

'Müspet bilimlerdeki gelişmelerin millet hayatına ne .kadar derinden tesir ettiğinin ibilihassa 
İkinci Dünya 'Harbinde a'çıkca 'görülmesi Avrupa ve Amerikalı 'Devlet adamlarını şu kanaate 
vardı rmıştır. 

«Müspet Ibilimleri .geliştirmeye çalışmak» Devletin görevleri arasındadır. (*) Müsbeıt bilimlerdo 
araştırmalar yapmak yalnızca Üniversitelerin ve başlıca münferit araştırma enstitülerinin kendi 
gayretlerine bırakılmamalıdır. Devlet aynca malî ve idari imkânlar sağlıyarak mevcut araştırıcıla
ra yardım etmeli, sadece yardımın yetmediği sahalarda kendisi araştırma lâlboratuvarları veya 
enstitüleri kurarak araştırma faaliyetine katılmalı ve bütün memlekette yapılan araştırmaları, 
araştıncının fikir istiklâline ve çalışma hürriyetine dokunmadan mümkün okluğu kadar koor-
dine etmelidir. 

Bu anlayışla Ihaubten sonra hemen 'bütün Batı devletlerinde merkezî ilmî araştırma teşki
lâtları kurulmuştur. Meselâ Norveç'te 1946 da bilimsel ve endüstriyel araştırmalar için 'Nor
veç Kırallık Konseyi «adı ile yüksek seviyeli bir teşkilât kurulmuş ve bu konsey ıo zamandan 
beri gerek araştırıcı ilim adandan yetiştirerek gerek üniversitelerde seçilmiş 'bâzı araştırıcı 
projelerini destekMyerek ve yeni araştırma enstitüleri! açarak (Şimdiye kadar 11 tane açılmış) 

(*) Prof. Dr. Hikmet Binark : «Üniversitelerde ilmî araştırma.» 
{*) Uush : Beport to President Boosevelt, (Science, The Endless Frontier 1945). 
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Norveç'te müspet ilimlerde temel ve uygulama araıştımaları geniş ölçüde geliştirmiştir. Gene 
Norveç'te 1949 da bir tarım araştırmaları Korseyi», bir de «Müspet (Temel) ve Mânevi bilim
ler için Araştırma Konseyi» kurulmuş ve bu konseyler de kendi alanlarımda faaliyet göstermiş
lerdir. 

İsveç'te daha harbten önceki devirde, tıp mânevi bilimleri sosyal birimler, tabiat bilim
leri ve atom enerjisi için ayrı ayrı araştırma 'konseyleri kurulmuştur. Danimarka'da son za
manlarda bir biliim ve araştırıma konseyi faaliyete geçmiştir. Hollanda'da 'birisi üniversitelerde 
temel araştırmalara yardım eden, öteki uygu! imalı aı aştırmalarla ilgilenen ve bu maksatla 
birçok enstitü açmış olan başlıca iki araştırma teşkilâtı (ZW : ve TNO) vardır. 

Batı Almanya'da Mahallî idarelere bağlı bilimsel teşekküllerden başka başlıca üç federal teşki
lât vardır. Bunlar içimde «DeuJtesche Forschungs geraeınscfat» bilhassa Üniversitelerdeki araştırma 
faaliyetlerine yardım eder ve araştırma bursları verir, «Max Plânek Gsclschaft» birçok yerlerde 
kendi araştırma enstitüleri olan Sbir teşkilâttır. «Deu tsehe Stiflterver'band» ise endüstrinin araş
tırmalara yardım etmesini sağlar : 

Fransa'da harbdcn sonra «Cem*.2 National de Reoherehes Soiontifiipues» adiyle, üniversite
lerden ayrı büyük bir araştırma teşkilâtı kurulmuştur. Bu teşkilât hem üniversitelere yar
dım etmeikte hem de kendi 'enstitülerinde araştırma yaptırmaktadır. Son zamanlarda ayrıca 
bakanlar seviyesinde bir «Bilim Politikasını Tanzim. Komisyonu» kurulmuştur. 

İtalya'da, Fransa'daki teşkilâta benziyen bir millî araştırma konseyi vardır. 
Kanada Millî Araştırma Konseyi de gerek üniversitelere yardım ve gerek kendi enstitülerin

de araştırma suretiyle çalışan çok fi al bir teşkilât olarak gözükmektedir. 
İngiltere'de 1951 de kurulmuş olan bir «Bilimsel ve Endüstriyeli Araştırma Dairesi» vardır. 

Endüstriyle sıkı iş birliği halinde çalışan bu teşkilât bugüne kadar muhtelif endüsiri kolların
da 50 kadar müşterek araştırma grupu kurmuştur. Ayrıca gene harbdcn sonra İngiltere'de 
bilimsel araştırma ile ilgili genel problemlerle uğraşmak üzere yükslek seviyede, bir «Danışma 
Kurulu» meydana getirilmiştir. 

Amerika Birleşik Devletlerinde 1950 de «National Science Foundation» adlı merkezî bir teş
kilât kurulmuştur. Teşkilâtın başlıca görevleri müspet bilimlerde temel araştırmaları ve eği
timi geliştirecek bir millî politikayı tanzim ve teşvik etmek; matematik ve tabiî bilimler, tıp 
ve mühendislikte bilimsel araştırma potansiyelini artıracak araştırmaları ve programları des
teklemek, millî savunma ile ilgili araştırmaları teşvik «tmek, bu bilimler allanmda da her çeşit 
burslar vermek, federal hükümete bağlı çeşitli kurumlarda yapılan araştırmaların kritiğini 
yapmak, v. s. gibi şeylerdir. 

Görülüyor ki, bugün hemlen bütün Batı dünyası devletlerinde müspet bilimlerdeki araştırma
lara Devlet yardımını sağlıyan birçok mierkezî teşkilât bulunmaktadır. İki büyük milletlerara
sı kuruluşa ait iki yeni vesikada da bu husus belirtilmekte ve bütün devletlerin gecikmeden bu 
yola gitmıeleri tavsiye edilmektedir. Bunlardan birisi: 

1960 da yayınlanan NATO Fen Komitesi raporu (*) öteki de Aralık 1960 ,da Kahire'de 
toplanan UNESCO Rejiyonal Konferansının raporudur. (**) 

NATO devletlerinde müspet bilimlerin gelişmesini hızlandıracak çare ve tedbirleri düşün
mek için toplanan ve birçok tanınmış Avrupalı vo Amerikalı bilim adamlarını içine alan 
NATO Fen Komitesi inceleme grupu verdiği raporda ilk olarak şunu tavsiye etmektedir. «Bü
tün Batı devletlerinde temel ve uygulamalı bilimlerin desteklenmesi ve müspet bilim eğitimin
de istenen nitelik ve niceliğin sağlanması ile meşgul olacak bir veya birkaç bilim konseyi 
veya teşkilâtı bulunmalıdır. Bu kuruluşları yöneten kurulların yürütme yetkileri olmalı ve 
içlerinde icra kabiliyeti bilinen bilim adamları bulunmalıdır.» 

(*) «înercasing the fefectiveness of Westem Science.» Fondation Unuversitaire, Bruss<us, 
1962 

(**) «Kadire Konferansına ait rapor», UNESCO Türkiye Millî Komisyoncu, 1961 
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Orta - Doğu'da bilimsel iş birliğini ve araştırmaları kolaylaştırmak amaciyle Aralık 1960 

da Kahire'de toplanan ve Türkiye ile Orta - Doğu memleketlerinin katıldığı UNESCO Rajiyo-
nal Konferansı da, hükümetlere tavsiye etmeye karar verdiği hususlar arasında ilk olarak «Üye 
devletlerin her birinde temel ve uygulamalı bilimsel araştırmaları teşkilâtlandırmak, kuvvetlen
dirmek ve koordine etmek amaciyle ve milletin ekonomik, sosyal ve entellektüel bakımdan ge
lişmesini sağlamak maksadiyle yapılacak araştırmaları teşvik etmek için merkezî bir organiz
manın kurulmasını söylemiştir. Bu teşkilâta tüzel kişiler ve malî özellik verilerek Başbakan
lığa bağlanmasını, esas ittibariyle bilim adamlarından ve mütehassıslardan teşekkül» etmesini, 
görevini yerine getirmeye yetecek bir bütçesi olmasını tavsiye etmiş; başlıca görevleri arasın
da da hem mevcut araştırma kurullarına yardım, hem de millî ihtiyaç için gerekli alanlarda yeni 
araştırma enstitüleri açmayı göstermiştir. Ayrıca üye devletlerin her birinde temel ve uygula
malı bilimsel araştırmalar için sarf edilen paranın sürekli bir şekilde artırılarak kısa zaman
da millî gelirin hiç. olmazsa % 1 ine çıkarılmasını tavsiye etmiştir.» NATO İnceleme Grupunun 
bu maksatla teklif ettiği oran ise % 2 dir. 

Burada UNESCO Türkiye Millî Komisyonunun 1953 senesinden beri Konsey konusu üze
rinde durduğunu (*) ve o tarihten beri muhtelif vesilelerle hazırladığı raporlarda Türkiye'de bir 
Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu kurulması lüzumunu belirttiğini de ifade etmeliyiz. 

Profesör Besin Tanyeli'in (**) 1964 te ve Prof. Hikmet Binak'm (***) yine bu konuda 1960 ta 
yayınlanmış yazılarında benzer şekilde birer teşkilâtın kurulması lüzumu savunulmaktadır. Keza 
Prof. Dr. Cengiz Ulııçay ile Prof. Dr. Baihattin Baysal'm bir yazısında da ibir merkezi teşkilâtın 
benzer görevleri olması ileri sürülmektedir. (****) 

Sonuç olarak söyliyeibiliriz ki, gerek Batı devletlerindeki mevcut teşkilâtın gözden geçirilmesi, 
gerek NATO ve UNESCO gibi milletlerarası kuruluşların raporlarının incelenmesi memleketimiz
de müspet bilimler sahasında temel ve uygulamalı araştırmaların geliştirilmesi ile uğraşarak bir 
merkezî teşkilâtın kurulması zamanının geldiğini göstermektedir. 

d) Türkiye'de müspet bilimler alanındaki araştırma çalışynalarının yakın geçmişteki ve bugün
kü durumu : \"?7 \ 

Bir bilimsel araştırma kurumunun Türkiye'de en tesirli, bir şekilde nasıl çalışabileceğini düşün
mek için önce memleketimizde 'bilimsel araştırmanın bugünkü durumu ve bilhassa araştırıcılarımı-, 
zın karşılaştığı güçlükler üzerinde bir parça durmak muhakkak ki, lüzumludur. 

Bilimsel araştırmalar her memlekette başlıca üniversitelerde ve 'bâzı özel veya resmî kurumlar
da yapılmaktadır. Memleketimizde müspet 'bilimlerde araştırma yaptıran ilk kurumun 1934 te İs
tanbul'da eski Darülfünun yerine kurulan Üniversite ile ortaya çıktığını söylemek bir mübalâğa 
sayılmaz. Bilim tarihimizi en iyi incelemiş olanlardan biri olan Dr. Adnan Adıvar'ın -bir yazısında 
belirttiği (*****) gibi, 1934 ten önce faaliyette bulunan yüksek öğretim kurumlarımızı sadece Öğ
retim yapan birer meslek okulu, şeklinde kabul etmek gerektir. İstanbul Üniversitesi kurulduk
tan sonra ise burasını kısa zamanda milletlerarası ölçüde temel araştırmalar yapılan 'bir merkez 
haline getirmek için ciddî gayret sarf 'edilmiştir. Bu maksatla foir yandan müspet 'bilimlerde dok
tora yapmak üzere dış memleketlere imtihanla öğrenci gönderilmiş, öte yandan milletlerarası şöh
reti olan bâzı bilim adamları Üniversiteye profesör olarak çağrılmış. Bilhassa Nazi Almanyasın-
dan kaçan çok değerli bâzı (bilginler bu daveti kabul ederek Türkiye'ye gelmişler İstanbul Üniver-

(*) : «Türkiye'de bir Bilimsel ve Teknik Araştırma Konseyi kurulması hakkında rapor» : 
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, 1960. 

(**) : Prof. Dr. Besin Tanyel: «Müspet bilimlerde bir hamle yapmak zorundayız.-» Bilgi Der
gisi, Eylül 1954. 

(***) : Prof. Dr. Hikmet Birank : 
(****) : Prof. Cengiz TJluçay - Prof.. Dr. Bahattin Baysal : 
(*****): Dr. Adnan Adıvar: «Yeni Türkiye'de Bilim», Yeni Ufuklar Dergisi Aralık - Ocak 1961. 
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sitesinde serkeşçe araştırmalarına devam 'etmişlerdir. Yabancı memleketlerde doktora yaptıktan 
sonra dönen genç Türk bilim adamlarının ;bu öğretmenlerle birlikte çalışmaları, araştırma yapma
ları ile İstanbul Üniversitesinde birkaç yıl içinde çağdaş seviyeye hiç olmazsa bâzı konularda eriş
miş bir bilim muhiti ortaya çıkmıştır. 10 - 15 sendik bir devreye sığan bu araştırmalar büyük 
keşifler doğurmamışlarsa da meselâ matematikte ve tıpta dünya bilim efkârının bir dereceye ka
dar ilgisini çeken bâzı buluşlara yol açmışlar, orijinal yazılar ihtiva eden muntazam bilim dergile
rinin yayınlanmasına imkân vermişler ve en önemlisi, bu çalışmalara artan bir hızla devam edildi
ği takdirde kısa zamanda Türkiye'de müspet bilimler alanında büyük keşifler yapılabileceğine her
kesi inandırmışlardır. İlk önce İstanbul Üniversitesinde uyandırılan! bu araştırma havası sonradan 
İstanbul Teknik Üniversitesine ve Ankara Üniversitesine de geçmiş, bu Üniversiteler de gerek te
mel, gerek uygulanacak konularda orjinal yayınlar yapmaya başlamışlardır. Ne yazık ;ki, yeni 
uyanan bu araştırma,zihniyeti yetişmiş eleman azlığı sebebiyle, Üniversite idarelerine hâkim ola
cak kadar genişliyememiştir. Bugün gerek Üniversitelerimizde ve ıgerek MTA Enstitüsü, Hıfzıs-
sıhha Enstitüsü gibi Devlet enstitülerinde yapılan temel ve uygulamalı araştırmaların Türkiye 
gibi nüfusu 30 milyona yaklaşan, gayılsâfi millî geliri 50 milyarı bulan bir Avrupa Devleti için 
beklenen ve istenen genişlikte ve derinlikte olmadığı açıktır. 

Bugünkü acıklı durumu bir an önce değiştirmek için uğraşacak bir Araştırma. Kurumu teşkili 
çareleri düşünürken, hem mânevi, hem de, maddi sebepler üzerinde durmalıdır : 

A) Mânevi sebepler : 
Araştırma yapılmasını teşvik eden ve kolaylaştıran bir mânevi iklimin yokluğu. 
İtiraf etmek gerekir ki, memleketimizde (Üniversiteler dâhi!) halen ilmî araştırma atmosferi 

yeteri kadar gelişmiş değildir. 
Memlekette bir araştırma atmosferinin gelişmesi Araştırma Kurumunun faaliyeti ile gerçekle

şebilir. Bu bakımdan kurumun bâzı araştırma enstitüleri açması bilhassa önemlidir. Bütün 
vakitlerini araştırma ile geçiren bilim adamlarının toplandığı böyle enstitülerin Türkiye'de de 
faaliyet göstermesi gerek umumi efkâr ve gerek üniversite idarecileri üzerinde başka hiçbir şekil
de elde edilemiyecek uyarıcı ve uyandırıcı bir tesir yapacaktır. 

B) Maddi sebepler : 
Araştırıcı eleman azlığı, yetişmiş elemanların da geçim sıkıntısı yüzünden çalışamamaları. 
Memleketimizde üniversitelerde ve başka araştırma enstitülerinde bulunan mütehassıs araş

tırıcı sayısı son derece azdır. Meselâ matematik dalında doktora yapmış elemanlarımızın sayısı 
iki düzineyi aşmaz. (*) Bu sayı aynı nüfuslu bir Batı (ülkesindeki matematikçi sayısının 20 - 30 
da biri kadardır. Fizik, kimya, biyoloji de ve tıp, mühendislik ve tarım gibi uygulamalı alanlarda da 
araştırıcı eleman sayısı bu oranı aşmaz. Bugünkü durum yetersiz olduğu gibi, tutumumuz de
ğişmediği takdirde yakın gelecekte daha da fen al a saçaktır. 

Gençlerin temel bilim dallarına rağbet etmemesinin en önemli sebebi şüphesiz bu dallardan 
mezun olanlara bugün Türkiye'de iyi bir hayat seviyesi sağlanamamasıdır. Bir temel bilim da
lından lisans hattâ doktora yapmış olan bir gencin eline geçen ücret mühendislik veya tıp gibi 
bir meslek tahsili yapmış olan bir arkadaşının aldığı ücretin üçte birinden ibarettir. 

Son senelerde, yüksek öğrenim için dış memleketlere gönderilen öğrenciler arasında, mühen
dislik yanında temel bilim dallarında da yer ayırmak gerektiği kısmen ihmal edilmiştir. Ne içer
de ne dışarda yeteri kadar yeni eleman yetiştirmediğimize göre, müspet bilimlerdeki seviyemi
zin yükselmesini beklemek hayal olur. 

Sayıları bu kadar az olan yetişmiş elemanlar son senelerde geçim sıkıntısı yüzünden kendi iş
lerinde çalışamaz hale düşmüşlerdir. Doç. Dr. Orhan İçen'in pek güzel ifade ettiği gibi İkinci Dün-

(*) Doçent Dr. Orhan İçen : Adı geçen yazt. 
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ya Harbi içindeki hayat pahalılığı bir müddet geçim sıkıntısı doğurmuşsa da 1946 tarihli Üniver
siteler Kanununun getirdiği tazminatlar o zamanki ıhayat pahalılığının tesirlerini hafifletmiş 
ve 1946 - 1955 «arasında bir bilimsel araştırma atmosferi kurulmaya başlamıştır. Fakat ondan 
sonra gelen ve 1958 de büsbütün artan pahalılık dalgası belki de en yüksek maaş alanlar 
müstesna geri kalanları had bir geçim sıkıntısı içine sokmuştur^ Bu yüzden (birçok öğretim 
üyeleri ikinci bir iş almak ve araştırmalara zaman ayıramamak zorunda kalmışlardır. Üniver
site tazminatına ve maaşlara yapılan son zamlar ise geçim sıkıntısını ıbiraz hafifletmiş fakat 
ortadan kaldırmaya yetmemiştir. Bundan dolayı bilim adamlarımızın 'araştırıma faaliyetleri 
düşmüştür. 

Yukarda kısaca bahsettiğimiz bu güçlükler bugün Türkiye'de her hangi bir konuda araş
tırma yapılmasın* engelliyen temel güçlüklerdir. Tablonun tamamlanması için bunlara l&bo-
ratuvar çalışmalarında karşılaşılan sayısız maddi eksikleri ve gümrük ve kırtasiye problemleri 
gibi idari güçlükleri de eklemek gerekir. 

özet olarak söylemek gerekirse, bugün müspet ilimler alanında pek az (araştırıcımız vardır ve 
bunlar da rahat çalışamamaktadırlar. Gerek yem araştırıcıların yetiştirilmesi, gerek mevcut ele
manların iyi kullanılması için imkân ve şartların hazırlanmasında bir Araştırma Kurumu tesirli bir 
rol oynıyaeaktır. 

II - Maddelerin izahı: 
1 nci madde — Memleketimizde müsbet (bilimler alanında temel ve uygulamalı araştırmaların 

geliştirilmesi ve teşviki amaciyle, tüzel kişiliği, ticari ve malî özerkliği haiz olmak üzere bir Ku
rum vücuda getirilmektedir. Kurum Başbakana bağlı olarak faaliyette bulunacaktır. Başbakanlık 
yerine Başbakana bağlı olmak, tatbikatta Kurumla bizzat Başbakan veya ıonun tevkil edeceği 
Devlet Bakanının meşgul olmasını sağlıyacaktır ki, birçok memleketleride de İlmî Araştırma Ku
rumları bu şekilde en yüksek icra organına bağlıdırlar. Bu maddenin ikinci fıkrasiyle Kurum 
özel hukuk hükümlerine tâibi olmaktadır. Bu husus Kurumun çalışmalarının kolay ve çabuk ya-
pıllmasını sağlayacaktır. 

2 nci madde — Kuruımun görevlerini etraflı olarak göstermektedir : 
3 ncü madde — Kurumun kuruluş şeklini belirtmektedir. Bu maddeye göre Kurum Bilim Kurulu 

Danışma Kurulu, Genel Sekreterlik, Araştırma grupları ve Enstitüler ve başka müesseselerden 
teşekkül etmektedir. Diğer müesseseler ibaresi esas itibariyle Kurumun fbâzı özel teşkilât kurma
sını sağlamak maksadiyle konulmuştur. Bir teşkilâtın verimli işlemesi için lüzumlu ilâve ve deği
şiklikler ancak bir miktar tecrübeden sonra yapılabileceğine göre tasarıda kesin olarak sınırlandı
rılmış bir teşkilât şeması verilmemiştir. 

4 ncü madde — Kurumun en yüksek organı olan Bilim Kurulunun teşkil tarzı ve görevleri be
lirtilmiştir. 

5 nci madde — Danışma Kurulunun teşkil tarzı, görev ve çalışma şeklini göstermektedir. 
6 nci madde — Genel Sekreterliğin kuruluşunu Genel Sekreterin görev ve yetkilerini vermekte

dir. Genel Sekreter Kurumun icra organıdır ve her türlü idari hizmet ve ihtiyaçlarının görülme
sinden sorumludur. 

Tasarının 7 nci ve 8 nci maddeleri — Araştırma gruplarının teşkil tarzı ve görevlerini belirtmek
tedir. Bu maddelere göre her araştırma gruplan, yürütme komitesi sekreterliği, enstitüler ve diğer 
kurumlardan teşekkül etmektedir. Yürütme komiteleri Bilim Kurulunca müsbet bilim alanında 
araştırmalariyle temayüz etmiş kimseler arasından seçilecektir. 

Tasarının 9 ilâ 15 nci maddeleri — Malî hükümleri ihtiva etmekte olup bu maddelerde Kurumun 
gelirlerinin neler olduğu, hesaplarının ne suretle denetleneceği ve malî hususlar bakımından han
gi konulara tâbi olmıyacağı gelirlerimin, ithalâtlarının ve tesislerinin hangi vergi ve harçlardan 
muaf olduğu belirtilmektedir. Bu hükümler Kurumun iyi çalışmasını sağlıyabileceği gibi, uzun za
man alan formalitelerden de Kurumu uzak tutacaktır. Vergi muafiyetleri bütün dünyada bu çe
şit faaliyet gösteren konseyler için kabul edilmiş bulunmaktadır. 
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Tasarının 16 ilâ 23 ncü maddeleri — Çeşitli hükümleri ihtiva etmektedir. 
16 ncı madde Bilim Kurulu üyeliği ile Yürütme Kurulu üyeliğinin bir kişide birleşemiyeceği-

ni göstermekte ve 17 nci madde ile de Kurumun daimî personeli özel hukuk hükümlerine tabi tu
tulmakta ve bunlar hakkında Devlet ve İktisadi Devlet Teşekkülleri memurlarının tabi olduğu 3656 ve 
3659 ve 6245 sayılı kanunlar uygulanmaktadır. Bu maddenin tasarıya konulmasının en mühim se
bebi bilhassa mahdut ve mümtaz kabiliyetli araştırıcıların geçim endişesinden uzak olarak kendile
rini tamamiyle işlerine varabilmelerini sağlamaktır. Bunlarla beraber diğer yardımcı personelin üc
retleri görülen vazifeye bağlı olarak ayarlanabileeektir. Bu madde ile Kurum personeli genel memur 
ücret konjöktürünün dışında bırakılmakta, bu suretle en mühim husus olan araştırmanın devamlılı
ğı sağlanabilmektedir. fE!S^£? ' ' 

18 ve 19 ncu maddeler — Bilim Kurulu üyeleriyle Yürütme komiteleri üyelerine ve anlaşmalı 
araştırıcı müşavirlere verilen ücretlerde 7244 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin uygulanmıyacağını 
ve bunların almakta oldukları her türlü tazminata halel gelmiyeceğini göstermektedir. Bu madde
ler Kurumun çalışması için zaruri görülmektedir. Çünkü ekseri ahvalde Kurum dışarda üniversite
lerde ve diğer kurumlarda çalışan kabiliyetli, araştırıcılara araştırma projeleri verecektir. 

7244 sayılı Kanunun tatbik edilmesi ve tazminatın kesilmesi halinde dışardaki araştırmaları teşvik 
etmek mümkün olmıyacaktır. 

20 nci madde — Kurumun mallarını Devlet malı olarak kabul etmekte, bunlara karşı suç işliyen-
lerin Devlet mallarına karşı işlenen suçlarla cezazalandırılmaları sağlanmaktadır. 

21 nci madde — ihtisası teşvik maksadiyle konulmuştur. 
22 ve 23 ncü maddeler — Etüt ve araştırmaları kolaylaştırmak ve önlemek, için konulmuştur. 
Geçici 1 nci madde — Bilim Kurulunun ilk kuruluşunun ne şekilde yapılacağını göstermekte ve 

geçici 2 nci madde ile de ilk kuruluşu takibeden ikinci yıl sonunda bir defaya mahsus olmak üzere 
ad çekme ile ayrılacak boş üyenin yerine yenilerinin nasıl seçileceğini belirtmektedir. Bundan son
ra 4 ncü madde uygulanmak suretiyle Bilim Kurulunun üyeleri seçilecektir. 

Tasarının 24 ve 25 nci maddeleri — Yayım ve meriyete dair mûtat hükümlerdir. 
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Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sami Küçük ve 12 arkadaşının, Türkiye ilmî ve Teknik 

Araştırma Konseyi kanunu teklifi (2/220) 

21 . 4 . 1962 
CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

t . . . 
«Türkiye îlmî ve Teknik Araştırma Konseyi» kanun teklifi ile gerekçesi ekte sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerinizi arz ederiz. ' 

8. Küçük S. Gürsoytrak 8. Karaman H. Tunçkanat 

E. Çelebi M. Şükran özkaya M. Ataklı K. Kaplan 

K. Karavelioğlu M. özgüneş V. Ersü 8. özgür 

8. O'Kan 

«Türkiye İlmî ve Teknik Araştırma Konseyi» kanunu gerekçesi 

1. Giriş : Bugün Türkiye'de müspet ilimler sahasında temel ve tatbiki araştırmaların hızla 
geliştirilmesi gayesiyle bir merkezî teşkilât kurulması gerektiğine inanıyoruz. Bu inancımızın kay
naklarını belirtmek üzere zamanımızda müspet ilimlerin cemiyet hayatındaki rolü, ilim için araş
tırmanın önemi, harb sonrası cemiyetlerinde ilmî araştırmanın Devlet tarafından teşkilâtlandırıl
ması ve memleketimizdeki durum hakkında birkaç söz söylemek yerinde olacaktır. 

a) Çağdaş cemiyetlerde müspet ilimlerin rolü: 
Son üçyüz yıl içinde görülen başdöndürücü gelişme sonunda bugün artık milletlerin hayatında 

müspet ilimlerin ya doğrudan doğruya, ya da dolayısiyle tesirlerini göstermedikleri hiçbir yer 
kalmamıştır. Kısaca ifade etmek gerekirse, bir milletin, bir yandan medeniyet seviyesindeki üs
tünlüğün belirtilmesi gibi en önemli mânevi dâvasında, öte yandan iktisadi kalkınmasının sağlan
ması, sağlık ve refah, seviyesinin yükseltilmesi ve millî savunma gücünün artırılması gibi en önem
li maddi dâvalarında müspet ilimlerde ileri olup olmamak birinci derecede rol oynamaktadır. (*) 
Milletler ailesi içinde itibarlı bir üye muamelesi görebilmek için her şeyden önce gelen şart ilim
de ve sanatta çağdaş seviyede olduğunu bütün dünyaya göstermiş olmak, yani gerek mânevi ve 
müspet ilimlerde, gerek güzel sanatlarda insanlığın müşterek mânevi hazinesine devamlı olarak 
bir şeyler katabilmektir. (**) Bu şart yerine getirilmedikçe hiçbir jeopolitik mülâhazası bir mil
leti askerî ve iktisadi bağlarla bağlı bulunduğu milletler topluluğunda ikinci sınıf bir üye kalma 
kaderinden kurtaramaz. Şurasını da belirtmeliyiz ki, yirminci yüz yılda müspet ilimlerin geçir
diği olağanüstü gelişme millî şıeref ve itibarın kazanılması bakımından onları mânevi ilimler 
ve güzel sanatlara göre daha da imtiyazlı bir yere çıkarmıştır. Bugün meselâ bir Nobel mükâ
fatı kazanmış bir ilâm adamı yetiştirmiş olmak bir milleti dünyansm en itibarlı milletleri ara
sına sokmaya yetmekte, bir hamlede ona bütün insanlığın hayranlık ve imrenme duygularını 
hediye etmektedir. 

( * ) Doç. Dr. Orhan içen : Türkiye'de matematikçi yetiştirilmesi hakkında bâzı düşünceler. 
(**) Prof. Dr. Nazım Terzioğlu : «Bir millî araştırma teşkilâtı kurulması hakkında düşünceler.-» 
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Öte yandan zamanımızda müspet ilimler sahasında çağdaş seviyeye erişmemiş bir memlekette 

iktisadi kalkınma ve millî savunma dâvalarının istediği gibi çözülemdyeeeği de bir gerçektir. (*) 
«Bugün ne Batı, ne die Demirperde memleketleri arasında sanayi ve tarım sahasında ileri oldu
ğu halde müspet ilimler sahasında geri kalmış bir memleket gösterilemez. İlme dayanmıyan bir 
sanayii kopyacılıktan ibarettir, milletlerarası rekabette benzerleri ille nekahetten âcizdir. Aynı 
şey tarım için de doğrudur.» Memleketin ihtiyaçları göz önünde tutularak plânlanmış tatbiki 
araştırmalarla devamlı olarak desteklenmiyen bir ziraat programının memlefeetin tabiî kaynak
larını gereği gibi değerlendirebilmesi, yüksek: verimli bir istihsal yapabilmesi beklenemez. Me
selâ İsrail 'de bir ziraat işçisinin elde 'ettiği mahsulle 13 kişiyi besliyebilmesine karşılık Türki
ye'de bu sayının 1,25 i geçmemesinde (**) başka âmillerle birlikte müspet ilim seviyesinin de 
büyük rol oynadığına şüphe yoktur. Nihayet bi r devletin muhtemel düşmanlarına karşı kendi
sini koruyabilmesinin ancak ordusunu çağdaş ilmin en yeni buluşlarına dayanan ve hattâ doği-
rudan doğruya harb esnasında geliştirilen teknik silâhlarla teçhiz etmesiyle mümkün olabile
ceği İkinci Dünya Harbinde fiilen ispat edilmiştir. Şüphesiz, küçük bir devletin çağdaş tek
niğin roketler ve nükleer silâhlar gibi .en yem ve en kudretli silâhlarını kendi imâl .etmesi 
mümkün değildir; ama onun büyük müttefiklerinden alabileceği bu silâhları gereği gibi kulla
nabilmesi ve hattâ bunları iyi kullanabileceği hakkında müttefiklerine güven verebilmesi için 
müspet ilam seviyesinin -ileri olması şarttır. 

b) İlim için araştırmanın önemi : 
Müspet ilini sahasında geri kalmış memleketler umumi efkârında yayığın'bir kanaat vardır. Sanı

lır ki, ıbir ilim dalında sadece başka ileri memleketlerde yapılmış olanları meselâ birçok kitap okuya
rak öğrenmekle o ilimde çağdaş seviyeye varılmış olur. Bu yanlıştır. Bir defa hiçolmazsa (bâzı küçük 
araştırma temrinleri yapılmadıkça bir kitabın içindekilerinin veya bir Ihoeanm anlaıttılklarının iyice 
öğrenilmesine imkân (yoktur. Sonra !bu çeşit temrinlerle kitapların veya derslerin iyice hazanedildiği 
anlaşılsa ibile gene çağdaş seviyeye varılmış olama1/. Çünkü ders (kitaplarına geçen bilgiler antik her
kesin (bildiği, klasikleşmiş, tâbir caizse tarihe malolmuş birtakım gerçeklerdir. Bu bilgilerin kütüp
hanelerde saklanması ile yeni yeni hafızalara geçirilmesi arasında insanlığın Ibilıgi hazinesinin zengin
leşmesi bakımımdan hiçbir fark yoktur. Müspet ilimler daima değişen, gelişen, büyüyen bir organizma
ya veya ıdalha iyisi, Ibilinmiyen Ibir arazide daima genişliyerek, irili ufaklı (kollara ayrılarak ileri iyen bir 
nehire benzetilebilir. Her (hangi bir zamanda yazılan bir kitap ancak Ibu nehrin o anda bulunduğu 
yeri anlatabilir. Daha kitabın yazılması (bittiği anda nehir çoktan bu bölgeyi aşmış, gerilerde bırak
mıştır. Böylece çağdaş seviyeye erişmek ancak araştırmalarla henüz Ibilinmiyen küçük büyük bâzı ger
çekler bulup bunları başka ımilletlerin ilim adamlarına öğreterek ilim nehrinin akışına katılmakla 
olur. İlmin yaratılma safhasındaki Ibu bilgi alış verişi ders kitaplarında değil fakat ilmî dergilerde, 
kongrelerde, ilim adamlarının araştırmalarını anlattıkları ve tartıştıkları seminerlerde, feollokyumlarda 
takibedildbilir. Ancak bu çalışmalara katılan ilim adamları çağdaş seviyeye erişmiş sayılabilirler. Bir 
milletin çağdaş seviyede olduğu da başka ileri memleketlerdeki ilim. adamlarının bu memlekette yapı
lan ilim araştırmaları takibeltmeTeri ve sonuçlarından istifade etmeleri ile anlaşılır. 

Burada, müspet ilimlerin cemiyetteki rolü bakımından temel ve tatbiki araştırmaların karşılıklı 
değeri üzerinde de durmalıyız. Buıgün sanayide, ziraatte, tıpta ve askerlikte (kullanılan ve bir yirminci 
yüzyıl cemiyetini bir orta çağ cemiyetinden bu kadar derimden ayıran teknik buluşlar ihep tatbiki 
araştırmalarla geliştirilmişlerdir. Bu bakımdan tatbiki araştırmaların millet hayatı için daha önemli 
olduğu ısanılalbilir. Ancak unutulmamalıdır ki, bu çalışmalar hep temel araştırmalarla daha önceden 
bulunmuş tabiat kanunlarının işimize yarıyaea.k bâzı sonuçlarını geliştirmek şeklinde yapılmaktadır. 

( * ) Doçent Dr. Fikret Kartel: «Türkiye'de müspet ilimlerin ve bunlarla ilgili ilim adamları
nın az bir zamanda geliştirilmesi İQİn neler yapılmalıdır.» 

(**) Süleyman Demir el (İsrail seyahati intibaları) 
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Önce temel araştırmalar ilimde ilerlemeyi sağlar. Sonra tatbiki araştırmalar 'bu ilerlemenin cemi

yet için faydalı yeni tatbikatını ortaya çıkarmaya çalışır. Bu ibakımdan temel araştırmalar cemiyet 
ihayatı isçin en faydalı (bir yatırımadır. (*) Şu noktayı da iyice (belirtmeliyiz İki ibir temel araştırmanın 
(gayesi sadece ıhenüz (bilinmiyen îbir tabiat kanunu 'ortaya çıkarmaktır. Bu (bilginin ilende pratik ibir 
faydası olup olnuyacağmı temel araştırıcı düşünmez. ıÇünkii hangi (konunun incelenmesi insanlık 
için daha faydalı olacaktır, Ibu önceden kesin olara/k kestirilemez. Bir lolay grupunun kanunlarını 
iyice (bilmeden ibu olaylardan pratik faydalar sağlamaya çalışmanın pek verimli bir usul olmadığı, 
fbuna (karşılık hiçbir faydası oLmıyacağı sanılan konulardaki çalışmalarda günün (birinde öğrenilen ibir 
.gerçekten insanlığın ıçok faydalandığı ilim tarihinden sayısız örnekle ispat edilebilir. Böylece insan
lığa en fazla fayda sağlıyan yolun gene temel araştırıcıları kendi meraklarının; araştırma isteklerinin 
götürdüğü istikametlerde çalışmakta serbes bırakmak ve ancak (bir fayda sağlanacağı açıkça belli 
olan (bir kanun ibulunduğu zaman 'bu kanunla ilgili İbir teknik geliştirmek maksadiyle tatbiki araştır
malar tertiplemek olduğu bugün medeni memleketlerde kabul edilmektedir. Amerika'dan Rusya'ya 
kadar ıçeşitli idare sistemlerine sahip, fakat ilim seviyesi ileri olan memleketlerin hepsinde temel araş
tırıcılara ilmî çalışmalarında tam İbir hüviyet verilmekte, gerek konularını seçişte, gerek Ibu konuyu iş
leyişlerinde tamamen serbest (bırakılmaktadırlar. Tatbiki araştırıcılar, Ibağlı «bulundukları müessesele
rin cinsine göre konularını seçmekte daha az hürdürler, fakat onlar da konularında istedikleri gilbi ça
lışırlar. özet olarak şunu söyliyebiliriz ki, (bugün, malî imkânlar ne olursa olsun (bütün ileri memle
ketlerde taitibikı araştırmalar yanında temel araştırmalara da önemli bir yer verilmekte, Ibu iki çeşit 
araştırmanın (bir Ibütün teşkil ettiğine inanılmaktadır. 

c) Harb sonrası devresinde ilme araştırmanın Devlet tarafından teşkilâtlandırılmasiy Millî Araş
tırma Konseyleri: 

Müspet ilimlerdeki gelişmelerin millet hayatına ne kadar derinden tesir ettiğinin bilhassa İkinci 
Dünya Harbinde açıkça görülmesi Avrupa ve Amerikalı devlet adamlarım şu kanaate vardırmıştır : 
«Müspet ilimleri geliştirmeye çalışmak Devletin vazifeleri arasındadır.» (*) Müspet ilimlerde 
araştırmalar yapmak yalnızca üniversitelerin ve başka münferit araştırma enstitülerinin kendi 
gayretlerine bırakılmamalıdır. Devlet ayrıca malî ve idari imkânlar sağlıyarak mevcut araş
tırıcılara yardım etmeli, sadece yardımın yetmediği sahalarda kendisi araştırma lâiboratuvarları 
veya enstitüleri kurarak araştırma faaliyetine katılmalı ve bütün memlekette yapılan araştırma
ları, araştırıcının fikir istiklâline ve çalışma hürriyetine dokunmadan mümkün olduğu kadar 
koordine etmelidir. 

Bu anlayışla harbten sora hemen bütün Batı devletlerinde merkezî ilmî araştırma teşkilât
ları kurulmuştur. Meselâ Norveç'te 1946 da «ilmî ve endüstriyel araştırmalar için Norveç 
Kır allık Konseyi» adı ile yüksek seviyeli bir teşkilât kurulmuş ve bu konsey o zamandan beri 
gerek araştırıcı ilim adamları yetiştirerek gerek üniveristelerde seçilmiş bâzı araştırma pro
jelerini destekliyerek ve yeni araştırma enstitüleri açarak ' (Şimdiye ıkadar 11 tane açılmış) 
Norveç'te müspet ilimlerde temel ve tatbikî araştırmaları geniş ölçüde geliştirmiştir. Yine Nor
veç'te 1949 da bir «Ziraat araştırmaları Konseyi», bir de «Müspet (Temel) ve Mânevi İlimler 
için Araştırma Konseyip kurulmuş ve bu konseyler de kendi sahalarında faaliyet göstermişler
dir. 

isveç'te daha harbten önceki devirde, t ıp mânevi ilimler, sosyal ilimler, tabiat ilimleri ve 
atom enerjisi için ayrı ayrı araştırma konseyleri kurulmuştur. Danimarka'da son zamanlarda 
bir ilim ve araştırma konseyi faaliyete geçmiştir. Holânda'da birisi üniversitelerde temel araş
tırmalara yardım eden, öteki tatbikî araştırmalarla ilgilenen ve bu maksatla birçok ens
titü açmış olan başlıca iki araştırma teşkilâtı (ZWO ve TNO) vardır. 

(*) Prof. Dr. Hikmet Binark : «Üniversitelerde ilmî araştırma». 
(*) Bush : Report to President Rooservelt, (Science, the Endless Frontier 1945.) 
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Batı - Almanya'da mahallî idarelere bağlı ilmî teşekküllerden başka başlıca üç federal teş

kilât vardır. Bunlar içinde «Deutscehe Forschungs Gemeinschaft» bilhassa üniversitelerdeki araş
tırma faaliyetlerine yardım eder ve araştırma bursları verir, «Max Planck Gosselschaft» bir
çok yerlerde kendi araştırma enstitüleri olan bir teşkilâttır, «Deustche Stifterverbandj» ise en
düstrinin araştırmalara yardım etmesini sağlar. 

Fransada harbten sonra «Oentre National de Recherclhes 'Scientifiques»' adıyla Eğitim Bakanlı
ğına bağlı, fakat üniversitelerden ayrı büyük bir araştırma teşkilâtı kurulmuştur. Bu teşkilât 
hem üniversitelere yardım etmekte, hem de kendi enstitülerinde araştırma yaptırmaktadır. Son 
zamanlarda aynıca bakanlar seviyesinde bir «ilim politikasını tanzim komisyonu* kurulmuştur. 

İtalya'da da, Fransa'daki teşkilâta benziyen bir 'Millî Araştırma Konseyi vardır. 
Kanada Millî Araştırma Konseyi de gerek üniversitelere yardım ve gerek kendi enstitülerinde 

araştırma yaptırma suretiyle çalışan çok faal bir teşkilât olarak gözükmektedir. 
İngiltere'de 1'9'51 de kurulmuş olan bir «İlmî ve Endüstriyel Araştırma Dairesi» vardır. En

düstriyle sıkı iş birliği halinde çalışan bu teşkilât bugüne kadar muhtelif endüstri kollarında 50 ka
dar müşterek araştırma grupu kurmuştur. Ayrıca yine harbten sonra İngiltere'de ilmî araştırma 
île ilgili genel problemlerle uğraşmak üzere yüksek seviyede bir «Danışma Kurulu» meydana geti
rilmiştir. 

Amerikan Birleşik Devletlerinde 1950 de «National 'Science Foundation» adılı merkezi bir teş
kilât kurulmuştur. Teşkilâtın başlıca vazifeleri müspet ilimlerde temel araştırmaları ve eğitimi ge
liştirecek bir millî politikayı tanzim ve teşvik etmek; matematik ve tabiî ilemler, tıp ve mühendis
likte ilmî araştırma potansiyelini artıracak araştırmaları ve programları desteklemek, millî savun
ma ile ilgili araştırmaları teşvik etmek, bu ilimler sahasında her çeşit burs vermek, Federal Hü
kümete bağlı çeşitli müesseselerde yapılan araştırmaların kritiğini yapmak, v. s. gibi şeylerdir. 

'Görülüyor ki bugün Ihemen bütün Batı dünyası devletlerinde müspet ilimlerdeki araştırmalara 
Devlet yardımını sağlıyan merkezî teşkilâtlar bulunmaktadır. İki büyük milletlerarası teşekküle 
ait iki yeni vesikada da bu husus belirtilmekte ve bütün devletlerin gecikmeden bu yola gitmeleri 
tavsiye edilmektedir. Bunlardan Ibirisi 1960 da yayınlanan NATO Fen Komitesi raporu (*) öteki 
de Aralık 1960 da Kahire'de toplanan UNESCO Rejyonal konferansının raporudur. (**) 

NATO devletlerinde müspet ilimlerin gelişmesini hızlandıracak çare ve tedbirleri düşünmek 
için toplanan ve birçok tanınmış Avrupalı ve Amerikalı ilim adamlarını içine alan NATO Fen Ko
mitesi İnceleme Grupu verdiği raporunda ilk olarak şunu tavsiye etmektedir: «'Bütün Batı dev
letlerinde temel ve tatbikî ilimlerin desteklenmesi ve müspet ilim eğitiminde istenen nitelik ve ni
celiğin sağlanması ile meşgul olacak bir veya birkaç İlim konseyi veya teşkilâtı bulunmalıdır. 
Bu teşkilâtları idare eden heyetlerin yürütme yet'kileri olmalı ve içlerinde icra kabiliyeti bilinen 
ilim adamları bulunmalıdır.» 

Orta - Doğuda ilmî iş birliği ve araştırmaları kolaylaştırmak gayesiyle Aralık 19'60 da. Kahi
re'de toplanan ve Türkiye ile Orta - Doğu memleketlerinin iştirak ettiği UNESOO Rejyonal Kon
feransı da hükümetlere tavsiye etmeye karar verdiği hususlar arasında ilk olarak «üye devletlerin 
her birinde temel ve tatbiki ilmî araştırmaları teşkilâtâ'landırmak, kuvvetlendirmek ve koordine et-
ımek gayesiyle ve milletin iktisadi, sosyal ve entellektüel bakımdan gelişmesini sağlamak mak
sadıyla yapılacak araştırmaları teşvik etmek için merkezî bir organizmanın kurulmasını söyle
miştir. Bu teşkilâta hükmi şahsiyet ve malî muhtariyet verilerek Başbakanlığa bağlanmasını, 
esas itibariyle ilim adamlarından ve mütehassıslardan teşekkül etmesini, görevini yerine getir
meye yetecek bir 'bütçesi olmasını tavsiye etmiş; başlıca vazifeleri arasında da 'hem mevcut araş
tırma müesseselerine yardımı, hem de millî ihtiyaç için elzem olan sahalarda yeni araştırma ens
titüleri açmayı göstermiştir. Ayrıca üye devletlerin her birinde temel ve tatbikî ilmî araştır-

(*) încreasing the effectiveness of Western Science», Fondation Üniversitaire, Brussels, 1960. 
(**) «Kahire Konferansına ait rapor», UNESCO Türldye Millî Komisyonu, 1961. 
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malar için sarf -edilen paranın sürekli bir şekilde artırılarak 'kısa zamanda millî gelirin hiç olmaz
sa % 1 ine çıkarılmasını tavsiye etmiştir. NATO İnceleme Ci-rupunun bu maksatla teklif ettiği 
oran ise % 2 dır. 

Burada Unesco Türkiye Millî Komisyonunun 1953 senesinden beri Konsey konusu üzerinde dur
duğunu (*) ve o tarihten beri muhtelif vesilelerle hazırladığı raporlarda Türkiye'de bir Bilimsel 
ve Teknik Araştırma Konseyi kurulması lüzumunu belirttiğini de ifâde etmeliyiz. 

Profesör Besim Tanyel'in (**) 1954 te ve Prof. Hikmet Binar'ın (***) gene bu konuda 196G 
ta yayınlanmış yazılarında benzer şekilde birer teşkilâtın kurulması lüzumu müdafaa edilmekte
dir. Keza Prof. Dr. Cengiz Uluçay ile Prof. Dr. Bahattin Baysal'in bir yazısında da bir merkezî 
teşkilâtın benzer vazifeleri olması ileri sürülmektedir. (****) 

Sonuç olarak söyliyebiliriz ki, gerek Batı devletlerindeki mevcut teşkilâtların gözden geçiril
mesi, gerek NATO ve Unesco gibi milletlerarası teşekküllerin raporlarının incelenmesi memleke
timizde müspet ilimler sahasında temel ve tatbikî araştırmaların geliştirilmesi ile uğraşacak bir 
merkezî teşkilâtın kurulması zamanının geldiğini göstermektedir. 

d) Türkiye'de müspet ilimler sahasındaki araştırma faaliyetinin yakın geçmişteki ve bugünkü 
durumu: 

Bir ilmî araştırma konseyinin Türkiye'de en tesirli bir şekilde nasıl çalışabileceğini düşünmek 
için önce memleketimizde ilmî araştırmanın bugünkü durumu ve bilhassa araştırıcılarımızın kar
şılaştığı güçlükler üzerinde bir parça durmak muhakkak ki, lüzumludur. Burada durumu sade
ce ana hatlariyle belirtmek istiyoruz. 

ilmî araştırmalar her memlekette başlıca üniversitelerde ve bâzı hususi veya resmî müessese
lerde yapılmaktadır. Memleketimizde müspet ilimlerde araştırma yaptıran ilk müessesenin 1934 te 
İstanbul'da eski Darülfünun yerine kurulan üniversite ile ortaya çıktığını söylemek bir mübalâ-
ğa sayılmaz. îlim tarihimizi en iyi incelemiş olanlardan biri olan rahmetli Dr. Adnan Adıvar'm 
bir yazısında belirttiği (*****) gibi, 1934 den önce faaliyette bulunan yüksek öğretim müessese
lerimizi sadece öğretim yapan birer meslek okulu, şeklinde kabul etmek gerektir. İstanbul Üni
versitesi kurulduktan sonra ise burasını kısa zamanda milletlerarası ölçüde temel araştırmalar ya
pılan bir merkez haline getirmek için ciddî gayret sarf edilmiştir. Bu maksatla bir yandan müspet 
ilimlerlerde doktora yapmak üzere dış memleketlere imtihanla öğrenci gönderilmiş, öte yandan 
milletlerarası şöhreti olan bâzı ilim adamları üniversiteye profesör olarak çağrılmış, bilhassa Nazi 
Almanya'sından kaçan çok değerli bâzı bilginler bu daveti kabul ederek Türkiye'ye gelmişler. İs
tanbul Üniversitesinde serbestçe araştırmalarına devam etmişlerdir. Yabancı memleketlerde dokto
ra yaptıktan sonra dönen genç Türk ilim adamlarının bu hocalarla birlikte çalışmaları, araştırma 
yapmaları ile İstanbul Üniversitesinde birkaç sene içinde çağdaş seviyeye hiç olmazsa bâzı konu
larda erişmiş bir ilim muhiti ortaya çıkmıştır. 10 - 15 senelik bir devreye sığan bu araştırmalar bü
yük keşifler doğurmamışlarsa da meselâ matematikte ve tıpta dünya ilim efkârının bir dereceye 
kadar ilgisini çeken bâzı buluşlara yol açmışlar, orijinal yazılar ihtiva eden muntazam ilim der
gilerinin yayınlanmasına imkân vermişler ve en önemlisi, bu çalışmalara artan bir hızla devam edil
diği takdirde kısa zamanda Türkiye'de de müsbet ilimler sahasında büyük keşifler yapılabileceğine 
herkesi inandırmışlardır. İlk önce İstanbul Üniversitesinde uyandırılan bu araştırma havası sonra-

(*) «Türkiye'de bir bilimsel ve teknik araştırma konseyi kurulması hakkında rapor».: 
Unesco Türkiye Millî Komisyonu, 1960. 

(**) Prof. Dr. Besim Tanyel: «Müspet ilimlerde bir hamle yapmak zorundayız». Bilgi Der
gisi, Eylül 1954. 

(***) Prof. Dr. Hikmet Binark : 
(****) Prof. Dr. Cengiz Uluçay - Prof. Dr. Bahattin Baysal: 

(#####^ j)r Adnan Adıvar : «Yeni Türkiye'de ilim», Yeni Ufuklar Dergisi, Aralık • Ocak 1961. 
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dan İstanbul Teknik Üniversitesine ve Ankara Üniversitesine de bir dereceye kadar geçmiş, bu üni
versiteler de gerek temel, gerek tatbikî konularda orjinal yayınlar yapmaya başlamışlardır. Ne ya
zık ki, yeni uyanan bu araştırma zihniyeti yetişmiş eleman azlığı sebebiyle, üniversite idarelerine hâ
kini olacak kadar genişliyememiş, araştırmaya değer veren ve vermiyen iki zihniyet bir arada ya
şamaya devam etmişlerdir. Zamanla yeni bir neslin yetişmesiyle durumun düzeleceği beklenirken 
sor] senelerde hayat pahalılığının aşırı artışı sebebiyle üniversite mensuplarının geçim derdine düş
meleri kabiliyetli ve bilgili elemanların da araştırmaya vakit ayırabilmelerine engel olmuş ve böy
lece tam tersine bir gelişme ile üniversitelerimizin araştırma verimi tekrar 25 sene önceki seviyeye 
düşmüştür. Bugün gerek üniversitelerimizde ve gerek MTA Enstitüsü, Hıfzıssıhha Enstitüsü gibi 
Devlet enstitülerinde yapılan temel ve tatbikî araştırmaların Türkiye gibi nüfusu 30 milyona yakla
şan, gayrisâfi millî geliri 50 milyarı bulan bir Avrupa Devleti için beklenen ve istenen genişlikte 
ve derinlikte olmadığı açıktır. t 

Bugünkü acıklı duramu bir an önce değiştirmek için uğraşacak bir Araştırma Konseyi çareleri 
düşünürken kanaatimizce aşağıdaki hem mânevi hem de maddi sebepler üzerinde durmalıdır. 

A) Mânevi sebepler : Araştırma yapılmasını teşvik eden ve kolaylaştıran bir mânevi ikMmin 
yaUuğu : 

Bugün Türkiye'de halk efkârının üniversitelerimizden beklediği hissedilen başlıca vazife öğre
timdir. Araştırmalarla ilmin ilerletilmesi ancak Avrupa ve Amerika'nın yapabileceği <bir şey ka
bul edilir ve 'bizden sadece ilmin 'bu diyarlardaki gelişmelerini takip edip öğrencilerimize bu bilgi
yi nakletmemiz beklenir. Üniversite]erimizin şöhretli elemanları büyük hocalardır, pek çok talebe 
yetiştirenlerdir, değerli araştır inallar yapanlar değildir. Zaten umumi efkârda böyle «âlimlerin» 
nasıl insanlar oldukları hakkında, sadece büyük deha sahibi olmaları gerektiği gibi müplhem bir 
fikirden başka hebir belirli kanaat yoktur. Halktaki bu görüş şüphesiz kâğıt üzerinde değişmiş gö
rünmekle beraber esas itibariyle üniversite idarelerine de hâkim olan zihniyettir. Üniversitenin 
iki esas vazifesi öğretim ve araştırma olduğu kanunlarda yazılı ise de tatbikatta bu iki vazife eşit 
önem. ve değer görmez. Çok defa öğretim bir büyük kütleyi ilgilendiren bir hizmet, araştırma ise 
sadece araştırıcının kendi menfaatine yariyan bir lüks telâkki edilir. Bir -üniversite 'mensubunun 
araştırmalarına vakit ayırabilmek için ders saatleri sayısını azaltmak istemesi daima mukavemetle 
karşılanır. Meselâ araştırma yapmıyan birçok öğretim üyesi bulunmasına rağmen hiçbir ders ver
meyip yalnız araştırma yapan hiç kimse yoktur. Prensip itibariyle hem öğretim, hem araştırma 
yapması gereken bir üniversite mensubuna genel olarak «öğretim üyesi» denmesi de bahsettiğimiz 
zihniyetin başka bir işaretidir. 

Memlekete bir araştırma atmosferinin girip yerleşmesi Araştırma Konseyinin faaliyeti ile ger
çekleşebilir. Bu bakumdan konseyin bâzı araştırma enstitüleri açması bilhassa 'önemlidir. Bütün 
vakitlerini araştırma ile geçiren ilim adamlarının toplandığı böyle enstitülerin Türkiye'de de faa
liyet göstermesi gerek umumi efkâr ve gerek üniversite idarecileri üzerinde başka hiçbir şekilde 
elde »edilemiyecek uyarıcı ve uyandırıcı bir tesiryapacaktır. Mevcut müesseselerinde zaten birçok 
değerli araştırmalar yapılmakta olan bir batı ülkesinde kurulan bir araştırma konseyi sadece bu 
müesseselere yardım ederek ve aralarında koordinasyon sağlıyarak çok faydalı bir vazife ıgörebilir. 
Ancak Türkiye gilbi henüz bir araştırma geleneği yerleşmemiş bir- ülkede kurulacak bir merkezî 
teşkilât Devletin nisbeten daha bol imkânlarını kullanarak kendisi araştırmalar yaptırmalı ve öteki 
müesseselere öncülük etmelidir. 

B) Maddi sebepler : Araştırıcı eleman azlığı. Yetişmiş elemanlarım da geçim sıkıntısı yüzünden 
çalışmamaları: 

Memleketimizde Üniversitelerde ve foaşjka araştırma Enstitülerinde, İâb'oratuvarlarmdia bulunan 
mütehassıs araştırıcı sayısı ıson derece azdır. Meselâ matematik dalında doktora yapmış elemanîla-
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rımızın sayısı iki1 düzineyi aşmaz. (*) Bu sayı aynı nüfuzlu bir batı ülkesindeki matematikçi sayı
cının 20 - 30 da biri kadardır. Fizik, Kimya, Biyolojide ve tıp, mühendislik ve ziraat gibi tatbikî 
sahalarda da araştırıcı eleman «sayısı (bu oram aşmaz. Bugünkü durum böylesine yetersiz olduğu 
gibi, tutumumuz değişmediği takdirde yalkın gelecekte daha da f enalaşacaktır. Çünkü Üniversi
telerimize giren gençler tıp, eczacılık, mühendislik gibi kazançlı meslek dalları dururken mate
matik, fizik, 'kimya, biyoloji gibi temel ilimlere hiç rağbet etmemekte, ancak bu meslek dallarına 
giremiyenler yani en kabiliyetsizler sırf bir diploma almak için temel ilim dallarını denemektendir
ler. Meselâ 1960 - 1961 yılı îsıtanbul Üniversitesi giriş testlerinde 400 üzerinden Tıbbiyeye girmek 
için en aşağı 270 puvan almak gerekirken matematiğe girmek için 150 puvan yeter görülmüştür. 

Gençlerin temel ilim dallarına rağbet etmemesinin en önemli sebebi şüphesiz bu dallardan me
zun olanlara bugün Türlkiye'de iyi bir hayat seviyesi sağlanamamasıdır. Bir temel ilim dalından 
lisans hattâ doktora yapmış olan bir gencin eline geçen ücret mühendislik veya tıp gibi bir meslek 
tahsili yapmış olan bir arkadaşının aldığı ücretin üçte birinden ibarettir ve *bir insanın asgari ihti
yaçlarını dahi karşılamaya yetersizdir. (**) 

Son senelerde yüksek löğrenim için dış memleketlere gönderilen öğrenciler arasında mühendis
lik yanında temel ilim dallarına da yer ayırmak gerektiği de unutulmaktadır. Ne içerde ne dışar-
da yeni eleman yetiştirmediğimize göre bu gidişle 15 - 20 sene sonra müsbet ilimlerdeki seviyemi
zin daha da aşağı düşmesi muhtemeldir. 

Sayıları bu kadar az olan yetişmiş elemanlar son senelerde geçim sıkıntısı yüzünden kendi işle
rimde çalışamaz hale düşmüşlerdir. Doç. Dr. Orhan îçen'in pek güzel ifade ettiği gibi İkinci Dün
ya Harbi içindeki hayat pahalılığı Ibir müddet geçim sıkıntısı doğurmuşsa da 1946 tarihli Üni
versiteler Kanununun getirdiği tazminatlar o zamanki hayat pahalılığının tesirlerini hafiflet
miş ve 1946 - 1955 arasında bir ilmî araştırma atmosferi kurulmaya başlamıştı. Fakat ondan 
sonra gelen ve 1958 de büsbütün artan pahalılık dalgası belki en yüksek maaş alanlar müstes
na geri •kalanları gene had bir geçim sıkıntısı içine sokmuştur. Bu yüzden birçok öğretim üye
leri ikinci biı- iş almak ve araştırmalara zaman ayıramamak zorunda kalmışlardır. Üniversite 
tazminatına ve maaşlara yapılan son zamlar dıse geçim sıkıntısını biraz hafifletmiş, falkat orta
dan kaldırmaya yetmemiştir. Denebilir ki, durum ancak 1958 deki büyük artışlardan önceki 
hale getirilebilmiştir. Bundan dolayı ilim adamlarımızın 1955 ten sonraki verimleri düşmüş
tür. (*) 

Yukarda kısaca bahsettiğimiz bu güçlükler bugün Türlkiye'de her hangi bir konuda araştır
ma yapılmasını 'engellliyen temel güçlükleridir. Tablonun tamamlanması için bunlara lâboratuvar 
çalışmalarında karşılaşılan sayısız maddi eksikleri, ve gümrük ve kırtasiye problemleri gibi 
idari güçlükleri de eklemek gerekir. 

Özet olarak söylemek gerekirse, bugün müspet ilimler sahasında pek az araştırıcımız var
dır ve bunlar da rahat çalışamamaktadırlar. Gerek yeni araştırıcıların yetiştirilmesi, gerek 
mevcut 'elemanların iyi kullanılması için imkân ve şartların hazırlanmasında bir araştırma kon
seyi başlıca vazifeyi görecektir. 

II - Konseyin çalışma şekli hakkında düşünceler : 
Aşağıda konseyin çalışma şekli hakkında bugün için hatıra gelen düşünceler verilmiştir. 
Konsey kurulunca ilk işlerinden birisi muhakkak ki, üniversitelerde araştırma yapabilecek 

elemanlara ve enstitülere araştırma projeleri vermek olacaktır. Proje verme işleminin şu şe
kilde yürütülmesi düşünülmektedir : Bir üniversite mensubu kendi ihtisas dalında düşündüğü 
bir araştırmayı, konusunu, gayesini ve metotlarını belirterek ve gereken malî yardımı da 
tahmin ederek bir proje halinde yazacak ve projeyi konsey genel sekreterliğine gönderecek-

(*) Doçent Dr. Orhcm İçen : Adı geçen yazı. 
(**) Doçent Dır. Orhan İçen : Adı geçen yazı. 
(*) Doçent Dr. Orhan İçen : Adı geçen yazı. 
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tir. Belirti zamanlarda 'konseyin araştırma grupları icra komiteleri toplanacaklar, kendi ihti
saslarına giren projeleri Genel Sekreterlikten alarak her projeyi komite içinden veya dışından kim
lerin inceleyeceğini tesbit edeceklerdir, icra komiteleri devamlı olarak merkezde bulunmıyacakları 
için her üye aldığı projeleri vazifesi başına döndüğü zaman inceliyecek ve bir rapor yazacaktır. 
Kısa bir zaman sonra yapılacak ikinci bir toplantıda icra komitesi bu raporlara dayanarak pro
jelerin kabul veya reddine karar verecektir. Bundan sonra Genel Sekreter bu kararların yürütül
mesini yapacaktır. Kabul edilen projelerin nasıl ilerlediği de benzer şekilde icra komitelerinin 
araştırıcılardan alacağı 3 aylık, 6 aylık veya senelik raporlarla kontrol edilecektir. 

Konseyin ilk olarak ele alacağı ba§ka bir iş kendisine bağlı araştırma enstitüleri kurmak ola
caktır. Bu işi de araştırma gruplarının icra komiteleri plânlıyaeaklar, yönetim kurulunca tasdik 
edildikten sonra bu plânlar Genel Sekreter tarafından tetkik edilecektir. Enstitülerin idare şekli
ni gösteren yönetmelikleri de icra komiteleri hazırlıyacaktır. Bu yönetmeliklerin hazırlanmasında 
enstitüleri kendi idarelerinde mümkün olduğu kadar serbest bırakmak prensibine uyulacaksa da 
icra komitelerinin meselâ müstakil araştırıcıların tâyinini idare meclisine teklif etme gibi bâzı 
kontrol yetkileri bulunacaktır. 

Burada bahis konusu edilen iki önemli vazifesini yapabilmek için konseyin hemen önümüzdeki 
senelerde ne büyüklükte bir bütçeye ihtiyacı olacağı hakkında bir tahmin yapmak da faydalı olabi
lir. Şüphesiz projelerin sayısı ve mahiyeti ve enstitülerin çalışma programları belli olmadan bir 
rakam verilemez ama kaba bir fikir vermek mümkün olabilir. Bütün üniversitelerimizde temel ve 
tatbikî konularda araştırma projeleri istiyecek 100 kadar araştırıcının çıkacağını taıhmin edebiliriz. 
Her proje, ücret ve alet masrafı olarak senede 30 000 liraya mal olsa Konseyin senelik proje büt
çesi 3 milyon liradan ibaret kalacaktır. Araştırma enstitülerine gelince Konseyin ilk adımda ma-
tamatik, fizik, kimya ve biyoloji dallarını içine alacak bir temel araştırmalar enstitüsü, bir de sa
nayimiz için önemli mühendislik problemleri ile uğraşacak bir tatbikî araştırmalar enstitüsü kur
ması düşünülebilir. Bu enstitüler her sene 20 milyon T. L. lık bir yatırım yaparak 4 - 5 senede ku
rulabilir. 

Enstitüler kurulurken hiç gösterişe kapılmamak, düşünülen araştırmalar için en elverişli, müte-
vazi fakat kullanışlı binalar yapılmalıdır. Konular seçilirken de memleketimizin bugünkü duru
munda araştırmaya en fazla ihtiyaç gösteren ve kısa zamanda netice almaya imkân veren dallar göz 
önünde tutulmalıdır. Meselâ temel araştırmalar enstitüsünü teorik ve tecrübi olarak iki kısma 
ayırmak, çok daha az masrafa ve hazırlığa ihtiyaç gösteren teorik ilimler kısmını önce kurmak ve 
derhal araştırmalara başlamak tercih edilecek bir yoldur. (*) Konseye ait bir araştırma enstitüsü 
bir defa faaliyete geçtikten ve araştırmaların yayınlamaya başladıktan sonra bu enstitüye dış mem
leketlerdeki özel yardım kurumlarından ve milletlerarası teşekküllerden yardım sağlamak güç ol-
mıyacaktır. Bu bakımdan ve her bakımdan .enstitüler kurulurken daima göz önünde tutulacak 
prensip bir an önce araştırmalara başlıyabilnıek olmalıdır. Bir enstitü kurulmasına bir defa karar 
verildikten sonra yönetmeliklerin hazırlanması, binaların yapılması gibi hazırlıkların bitmesini bek
lemeden derhal küçük gruplar teşkil edip onları nerede mümkün olursa orada araştırmaya başlat
malıdır. Milletlerarası ilmî araştırma yarışında başarı kazanabilmek gayesi en birinci prensip ola
rak Konseyin ve özel olarak enstitülerin bütün çalışmalarına daima ışık tutmalıdır. 

Araştırıcı yetiştirilmesi işi konseyin önemli vazifelerinden biri olacaktır, bu vazifenin ifası için: 
a) Konseyin orta öğretim yüksek öğretim ve yüksek öğretim sonrası için içerde ve dışarda 

burslar vermesi, ilerde araştırma yapacak kabiliyetli elemanların meydana çıkması için muhtelif 
zamanlarda orta öğretim kademesinde müsabaka imtihanları yapması, bu şekilde seçilen elemanlara 
memleket içinde veya dışında müspet ilimler sahasında en iyi bir şekilde yetiştirme imkânları sağ
laması gerekmektedir. Böyle elemanların ufak yurtlarda bir araya getirilerek bir ilim ve yarışma 
havası içinde yetiştirilmesi çok faydalı neticeler verecektir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 41) 



- 17 -
Tabiatı ile şimdiye kadar izaJh «dilmiş bulunan çalışıma şekli zamanla fonksiyonları daha iyi ifa 

edecek şekilde bir ayarlamaya tabi tutulacaktır. 

III - Kanunun hazırlanmasında esas olarak kabul edilen prensipler ve maddelerin izahı: 
Kanunun 'hazırlanmasında esas olarak kabul edilen prensipleri şu şekilde hulâsa etmek mümkün

dür. 
1. Konsey müspet ilimlerin terakkisi, yurdun kalkınması için gerek temel ilimlerde ve gerek

se sanayi, ziraa't, tıp, veteriner ve başka sahalarda araştırmalar yapmalı ve bu sahada yapılan çalış
malara yardım edebilmelidir. 

2. Müspet ilimlerde araştırıcıların yetiştirilmesi temin ve teşvik etmeli ve bu sahada takibedile-
cek millî politika hakkında tavsiyelerde bulunabilmelidir. 

3. Sanayimizin, ziraatimizin muhtaçolduğu masrafı ilmî araştırmaları kendiliğinden devamlı 
olarak yapabildiği gibi bu sahada gerek Hükümetin ve gerekse müesseseler ve özel şahısların istek
lerini de konunun önemine göre ele almalı ve yardım etmelidir. 

4. Araştırma fikrini yaymalı, müspet ilim sahasında daha çok eleman yetiştirilmesini teşvik 
etmelidir. 

5. Konsey Türkiye'de yapılacak araştırmaları, tavsiyeleri ile koordine edebilmek için mânevi 
bir otoriteye sahibolmalıdır. 

6. Bu vazifelerin başarılabilmesi için Konseyin Kuruluş Kanunu, araştırmanın istediği : 
a) Hareket kabiliyeti yüksek bir teşkilât; 
b) Malî ve idari muhtariyete; 
c) Araştırıcıların geçim sıkıntısından uzak olarak rahat çalışmalarını temin edecek, bir statüye 

bugün ve gelecek için imkân verecek esasları ihtiva etmelidir. 

MADDELER : 
Bu prensipler dâhilinde hazırlanan tasarının 1 nci maddesine göre Konsey tüzel kişiliği, idari ve 

malî özerkliği haiz olup Başbakana bağlı olmaktadır. Başbakanlık yerine bu bakana bağlı olmak 
tatbikatta Konseyde bizzat Başbakan veya onun tevkil edeceği Devletvekilinin meşgul olmasını 
sağlıyacaktır ki, birçok memleketlerde de ilmî araştırma konseyleri bu şekilde en yüksek icra orga
nına bağlıdırlar. Bu maddenin ikinci fıkrası ile Konsey özel hukuk hükümlerine tâbi olmaktadır. 
Bu husus Konseyin çalışmalarının kolay ve çabuk yapılmasını temin edecektir. 

2 nci madde Konseyin vazifelerini etraflı olarak vermektedir. 
Tasarının 3 ncü maddesi Konseyin kuruluş şeklini belirtmektedir. Bu maddeye göre Konsey İl

mî Kurulu, Danışma Kurulu, Genel Sekreterlik, Araştırma grupları ve enstitüler ve diğer mües
seselerden teşekkül etmektedir. Diğer müesseseler ibaresi esas itibariyle Konseyin bâzı özel teşki
lâtlar kurmasını sağlamak maksadiyle konulmuştur. Diğer taraftan bir teşkilâtın verimli işlemesi 
için lüzumlu ilâve ve tadiller ancak bir miktar tecrübeden sonra yapılabileceğine göre kanunda 
katî olarak sınırlandırılmış bir teşkilât şeması verilmesinden de kaçınılmıştır. 

4 ncü madde Konseyin en yüksek organı olan İlim Kurulunun teşkil tarzı, vazifeleri ve çalışma 
şeklini vermektedir. Bu maddeye göre 11 üyeden 9 u müsbet ilimlerde araştırmaları ile temayüz 
etmiş kimseler arasından olacak diğer iki üye ise bir tanesi İktisadi Devlet Teşekküllerinden bir 
tanesi de özel sanayi sektörünün araştırmaları ile temayüz etmiş, bu evsafta bulunmadığı takdirde, 
bu faaliyetleri desteklemiş kimseler arasında olacaktır. Gene sözü edilen maddeye göre 9 üyenin 5 i 
matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi temel ilimlerden dördü mühendislik, tıp, ziraat ve veteriner 
gibi tatbikî ilimler sahasından gelecektir. 9 üye bu maddeye göre sadece temel ve tatbikî ilimler 
diye ayrılmaktadır. 

Tasarının 5 nci maddesi Danışma Kurulunun teşkil tarzı vazife ve çalışma şeklini vermektedir. 
Danışma Kurulu; ilgili bakanlıklar, üniversiteler, Devlete ait etüt ve araştırma müesseseleri (M. 

T. A., E. I. E. gibi), İktisadi Devlet Teşekkülleri, Sanayi Odaları ve basın temsilcilerinden ibaret
tir. Burada bugün memleketimizde temel ve tatbikî araştırmalarla ilgili başka müesseselerin danış-
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ma kurulunda temsil edilerek Konseyin çalışmalarına ışık tutmalan göz önünde tutulmuştur. İlim 
Kurulu ileride belirecek ihtiyaçlara göre Danışma Kurulunda yeni üyelikler açabilecektir. 

Tasarının 6 ncı maddesi Genel Sekreterliğin kuruluşunu, Genel Sekreterin görev ve yetkilerini 
vermektedir. Genel Sekreter Konseyin icra organıdır, ve her türlü idari hizmet ve ihtiyaçlarının gö
rülmesinden sorumludur. Genel Sekreterin Konseyin vazifelerini yürütecek şekilde araştırmanın 
icaplarını bilen organizatör ve kabiliyetli bir şahıs olması icabetmektedir. 

Tasarının 7 nci ve 8 nci maddeleri araştırma gruplarının teşkil tarzı ve vazifelerini vermekte
dir. Bu maddelere göre her araştırma grupları : İcra Komitesi, İcra Komitesi Sekreterliği, ensti
tüler diğer müesseselerden teşekkül etmektedir. İcra komiteleri İlim Kurulunca ilgili müsbet ilim 
sahasında araştırmaları ile temayüz etmiş kimseler arasından seçilir. İcra komiteleri araştırma gru-
puna dışardan verilen araştırma projelerini kabul veya reddedebilirler. Yalnız İlim Kurulunca 
verilen konular hakkında mütalâa verirler bu hususta son karar İlim Kuruluna aittir. 

Tasarının 9 ilâ 15 nci maddeleri malî hükümler olup, bu maddelerde Konseyin gelirlerinin 
neler olduğu, hesaplarının ne suretle denetleneceği, denetleme ve malî hususlar bakımın
dan hangi kanunlara tabi olmıyaeağı, gelirlerinin, ithalâtlarının ve tesislerinin hangi vergi 
ve harçlardan muaf olduğu belirtilmektedir. Bu hükümler Konseyin iyi çalışmasını temin edebi
leceği gibi, uzun zaman alan formalitelerden de Konseyi uzak tutacaktır. Vergi muafiyetleri 
bütün dünyada bu çeşit faaliyet götseren konseyler için kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Tasarının 16 ilâ 25 nci maddeleri müteferrik hükümler olup, 
16 ncı madde Yönetim Kurulu üyeliği ile icra komitesi üyeleğinin bir kişide birleşemiyeceği, 
17 nci madde ile Konseyin daimî personeli ö^el hukuk hükümlerine tabi olmakta ve bunlar 

hakkında Devlet veya İktisadi Devlet Teşekküller memurlarının tabi olduğu 3656 ve 3659 ve 
6245 sayılı kanunlar tatbik edilmemektedir. Bu maddenin tasarıya konmasının en mühim 
sebebi : Bilhassa mahdut ve mümtaz kabiliyetli araştırıcıların geçim endişesinden uzak olarak 
kendilerini tamamiyle işlerine verebilmesini temin etmektir. Bunlarla beraber diğer yardımcı 
personelin ücretleri görülen vazifeye bağlı olarak ayarlanabilecektir. Bu madde ile Konsey per
soneli umumi memur ücret konjonktürünün dışında bırakılmakta bu suretle >en mühim husus 
olan araştırmanın devamlılığı temin edilebilmektedir. 

18 ve 19 ncu maddeler İlim Kurulu İcra komiteleri üyeleri ve mukaveleli araştırıcı ve müşa
virlere verilen ücretlerde 7244 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin tatbik 'edilmiyeoeğini ve 
bunların almakta oldukları her türlü tazminatlara halel gelmiyeceğini âmirdir. Bu maddeler 
Konseyin faaliyeti için elzem görülmektedir. Çünkü ekseri ahvalde Konsey dışarda üniversi
telerde ve diğer müesseselerde çalışan kabiliyetli araştırıcılara araştırma projeleri verecektir. 
Bu takdirde 7244 sayılı Kanunla 1 200 lirayı geçen ücret veremez ve bunların aldıkları sair taz
minatlar da kesilir. Bu şartlar altında dışardaki araştırmaları teşvik etmek imkânsız olacak
tır. Buna mâni olmak için bu hükümler konulmuştur. 

21 nci madde ihtiraı teşvik maksadiyle konulmuştur. 
22 ve 23 ncü madde etüt ve araştırmaları kolaylaştırmak ve duplikasyonları önlemek için ko

nulmuştur. 
25 nci madde kanunun hükümlerini icraya Bakanlar Kurulunu memur etmektedir, 
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C. S. TABİÎ ÜYESİ SAMÎ KÜÇÜK VE 12 

ARKADAŞININ TEKUÎFt 

İlmî ve Teknik Araştırma Konyesi Teşkili 
hakkında Kanun 

Kuruluş amacı 
MADDE 1. — Türkiyede müspet ilimler sa

hasında temel ve tatbikî araştırmaların teşvi
ki, geliştirilmesi ve hızlandırılması maksadiyle 
tüzel kişiliği idari ve malî özerkliği haiz olmak 
ve Başbakana bağlı bulunmak üzere bir îlmî 
ve Teknik Araştırma Konseyi kurulmuştur. 

Konsey bu kanunda açıkça belirtilmiyen 
hallerde özel hukuk hükümlerine tabidir. 

Görev 

MADDE 2. — îlmî ve Teknik Araştırma 
Konseyinin vazifeleri şunlardır : 

a) Müspet ilimlerde temel ve tatbikî araş
tırmaların yapılmasını temin ve bu sahalarda 
öğretimi teşvik maksadiyle takibedilecek millî 
politika hakkında tavsiyelerde bulunmak, 

b) Kamu idare ve müesseseleri özel idare 
ve belediyeler ve diğer gerçek ve tüzel kişiler 
tarafından îlmî ve Teknik Araştırma Konseyi
nin görevleri ile ilgili konularda yapılacak is
temler hakkında mütalâa vermek. (Hükümet 
tarafından yapılacak istemler öncelikle ele alı
nır.) 

c) Üniversitelerde ve diğer özel ve resmî 
teşekküllerde ilmî araştırmaları teşvik etmek. 
Her türlü temel ve tatbikî araştırmaları yap
mak ve yaptırmak; bu maksatla, enstitüler 
kurmak, mevcutlara yardım etmek, şahıslara, 
üniversitelere ve diğer müesseselere araştırma 
projeleri vermek, 

d) Temel ve tatbikî ilim alanlarında ilim 
adamlarının ve araştırıcıların yetiştirilmesini 
teşvik etmek; bu maksatla orta öğretim, yük
sek öğretim ve yüksek öğretim sonrası için 
memleket içinde ve dışında burslar vermek, 
mevcut eğitim müesseselerine yardımlarda bu
lunmak, yarışmalar tertibetmek, neşriyat ve 
propaganda faaliyetlerinde bulunmak; ilim 
adamları ve araştırıcıların yetiştirilmesi için 
tavsiyelerde bulunmak. 

e) îlmî ve Teknik Araştırma Konseyinin 
görevleri ile ilgili kamularda aktedilecek mil

letlerarası anlaşmaların müzakeresi için lüzum
lu bilgiyi Hükümete vermek, 

f) Araştırma faaliyetlerinde yerli ve ya
bancı araştırma müesseseleri ile temas ve iş 
birliğinde bulunmak, 

g) Araştırma fikrini yaymak maksadiyle 
seminerler, konferanslar, kurslar tertibetmek 
ve ettirmek, 

h) Faaliyetleri ile ilgili sahalarda yayın
lar yapmak, bir dokümantasyon merkezi kur
mak, 

i) Yukardaki vazifelerin yapılabilmesi için 
icabeden her türlü faaliyetlerde bulunmak. 

Kuruluş 

MADDE 3. — îlmî ve Teknik Araştırma 
Konseyi aşağıdaki organ ve müesseselerden te
şekkül eder : 

îlim Kurulu, Danışma Kurulu 
Genel Sekreterlik 
Araştırma grupları 
Enstitüler ve sair diğer müesseseler. 

MADDE 4. —- îlim Kurulu : 
a) Kuruluş şekli : 
îlim Kurulu 11 üyeden müteşekkildir. Bun

lardan dokuzu müspet ilimlerde araştırmaları 
ile temayüz etmiş kimseler arasından seçilir. 
îki üye ise, 1 tanesi İktisadi Devlet Teşekkül
lerinden, 1 tanesi özel sanayi sektöründen araş
tırma faaliyetleri ile temayüz etmiş veya bu 
faaliyetleri desteklemiş kimseler arasından se
çilir. 

îlk dokuz üyeden beşi matematik, fizikî ve 
tabiî ilimler, dördü tatbikî ilimler mensupları 
arasından seçilir. 

Üyelerin müddetleri dört senedir. Üyeliği 
sona eren bir kimse mütaakıp dört yıl içinde 
tekrar seçilemez. Seçilecek onbir üyenin seçi
mi şöyle yapılır : 

Üniversiteler tarafından gösterilecek 3 er 
aday veya bunlar dışındaki kimseler arasından 
beş üye bir defaya mahsus olmak üzere Başba
kan tarafından seçilir. Bu seçilen beş kişi ekse-
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riyetle geri kalan altı üyeyi seçerler. Bir defa
ya mahsus olmak üzere ilk seçimden dört sene 
sonra üyeler arasında kur'a çekilir. Kendilerine 
kur'a isabet etmiyen beş üye tarafından yeni
den altı üye seçilir. Bundan sonra her iki sene
de bir müddeti tamamlananlar yerine müddeti 
tamamlanmıyanlar tarafından yani üyeler aynı 
şekilde seçilir. Başbakan tarafından bir ay zar
fında tasdik edilir. 

îstifa, ölüm ve sair sebeplerle boşalan üye
likler için yukardaki esaslar dâhilinde yeni üye 
seçilir. Bu şekilde seçilen üyeler yerine seçildik
leri üyenin müddetini tamamlarlar. 

îlim kurulu kendisine 2 sene süre ile bir 
başkan seçer. 

Başkan Konseyi temsil eder. 
Başkan ve üyeler miktarı tüm Kurulunca 

tesbit edilecek miktarlarda yolluk ve huzur 
hakkı alırlar. 

b) Görevleri : 
1. Konseyin faaliyet prensiplerini tesbit et

mek ve promlarmı yapmak, 
2. Araştırma grupları, enstitüler ve diğer 

müesseseler kurmak, 
3. Araştırima grupları icra komiteleri üye

lerini seçmek, 
4. Genel sekreteri tâyin etmek, 
5. Konseyin çalışmalarını tanzim edecek 

yönetmelikleri yapmak, 
6. Bütçeyi hazırlamak, 
7. Merkezi sevk ve idare etmek. 
c) Çalışma şekli : 
ilim Kurulu ayda en az 1 defa toplanır. 

MADDE 5. — Danışma Kurulu : 
a) Kuruluş şekli : 
Danışma Kurulu üyeleri aşağıdaki şekilde 

tesbit edilir. 

Millî Savunma, Millî Eğitim, Sanayi, Tarım, 
Ulaştırma, Sağlık Bakanlıklarından birer üye, 

Devlet Plânlama Teşkilâtından 2 üye, 
Üniversitelerden birer üye, 
M. T. A. Enstitüsünden 1 üye, 
E. î. E. İdaresinden 1 üye, 
Ticaret ve sanayi odalarından 2 üye. 
Konsey, yukarıki üyelikler dışında ihtiyaca 

göre yeni üyelikler teşkil edebilir. 
Üyeliklerin müddeti iki yıldır. 
b) Görevleri : 

1. İlmî ve Teknik Araştırma Konseyinin 
faaliyet prensipleri hakkında tavsiyelerde bu
lunmak, 

2. Faaliyet raporu, bütçe ve çalışma prog
ramları hakkında mütalâa vermek. 

c) Çalışma şekli : 
Danışma Kurulu yılda 2 defa toplanır. Top

lantılara îlim Kurulu Başkanı başkanlık eder. 

MADDE 6. — Genel Sekreterlik : 
Genel Sekreter ve lüzumlu sayıda personel

den teşekkül eder. Genel Sekreter îlim Kurulu 
tarafından tâyin edilir. Genel Sekreterin îlmî 
ve Teknik Araştırma Konseyinin vazifelerini 
yürütecek evsafta olması şarttır. Genel Sekre
ter Teşkilâtın icra organıdır. îlim Kurulunca 
ve îcra komitelerince alman kararların yürü
tülmesi için gerekli tedbirleri alır, programla
rın ve bütçenin tatbikatından îlim Kuruluna 
bilgi verir. Teşkilâtın çalışmasını sağlıyacak 
her türlü yönetmelik taşanlarını hazırlar, îlim 
Kurulu ve Araştırma grupları icra komiteleri 
arasındaki irtibatı sağlar. 

Teşkilâtın her türlü idari hizmetlerinin ve 
ihtiyaçlarının görülmesinden sorumludur. 

Genel Sekreterin vazife ve salâhiyetleri bir 
yönetmelikle belirtilir. 

MADDE 7. — Araştırma grupları : Başlan
gıçta ilmî ve Teknik Araştırma Konseyi : 

a) Matematik ve tabiî ilimler, 
b) Mühendislik, 
c) Tıp, 
d) Ziraat ve veteriner, 
e) İlim adamı yetiştirme, 
Gruplarını ihtiva eder. Konsey îlim Kurulu 

lüzum gördüğü takdirde yeni gruplar teşkil 
eder. 

MADDE 8. — Araştırma grupları 5 kişiden 
raütsşekkil bir îcra Komitesi, îcra Komitesi Sek
reterliği, lüzumlu sayıda enstitüler ve diğer 
müesseselerden teşekkül eder. 

îcra komiteleri İlim Kurulunca seçilir. îcra 
komiteleri araştırma projelerini inceler, incele
tir kabul veya reddeder. İlim Kurulu tarafın
dan tetkiki istenilen kanunlar hakkında mütalâa 
bsyan eder, bütçe ve yönetmelik taslaklarını 
hazırlar, enstitülerin kurulmasını, kaldırılması 
ve birleştirilmesini müstakil araştırıcıların tâ
yinlerini îlim Kuruluna teklif eder. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 41) 



İcra komiteleri devamlı veya geçici müşavir
ler tutabilir. îcra komiteleri üyelerinin hizmet 
süreleri ve ücretleri ilim Kurulunca tesbit edi
lir. 

Enstitüler ve diğer müesseseler İlim Kuru
lunca hazırlanacak yönetmeliklere göre çalışır
lar. 

Alalı hükümler 

MADDE 9. — İlmî ve Teknik Araştırma 
Konseyinin gelir ve kaynakları şunlardır : 

a) Her yıl Başbakanlık bütçesine konulacak 
ödenek, 

b) Konseye yapılacak her türlü yardımlar, 
bağışlar ve vasiyetler, 

c) Konseye yaptırılacak olan araştırma, da
nışma ve sair her türlü hizmetler karşılığında 
alınacak olan paralar (Bu ücretlerin tabi olaca
ğı esaslar İlim Kurulunca bir yönetmelikle tes
bit olunur.) 

d) Yayın giderleri, 
e) Konseye ait menkûl ve gayrimenkul hak

ların gelirleri, 
f) Bu gelirden hesap yılı sonuna kadar sarf 

edilmiyen Konseyin ertesi yıl gelir hesabına nak
ledilir. 

MADDE 10. — İlmî ve Teknik Araştırma 
Konseyi 1050, 2490 ve 3460 sayılı kanunlarla 
bunların, ek ve tadilleri ile yerlerine kaim ola
cak kanunlara ve Sayıştaym vize ve denetimine 
tabi değildir. 

Artırma, eksiltme ve ihale işleri ile hesap ve 
sarf işlerinin ne suretle yürütüleceği ve müsbit 
evrakın şekil ve çeşitleri İlim Kurulunca hazır
lanacak bir yönetmelik ile tesbit olunur. 

MADDE 11. — İlmî ve Teknik Araştırma 
Konseyinin hesapları Başbakanlıkça iki yıl için 
tâyin olunacak üç murakıptan mürekkep bir 
Murakıplar Heyeti tarafından denetlenir. Mura
kıplar, yüksek tahsil görmüş, Devlet muhasebesi j 
ile sınai ve ticari müesseseler muhasebesine vâ
kıf ve bu kanunun kendilerine yüklediği vazife
leri hakkiyle başarmaya muktedir kimseler ara
sından seçilir. Murakıplara verilecek ücret her 
yıl Yönetim Kurulunca tesbit olunur. Murakıp
lar Konseyin gelir ve giderini ilgilendiren mua
melelerini tetkik ve bunların vaz'edilmiş esasla
ra uyup uymadığını denetlemekle görevlidir. 
Murakıplar her yıl sonunda bir rapor tanzim I 

edip bir suretini İlim Kuruluna bir suretini Baş
bakanlığa tevdi ederler. 

MADDE 12. — İlmî ve Teknik Araştırma 
Konseyinin hesap yılı malî yıldır. Konsey her he
sap yılından en az beş ay önce gelecek yjl için
de yapacağı işlerin programını ve masraflarına 
karşılık olmak üzere umumi bütçeden verilmesi 
lâzımgelen meblâğı Başbakana bildirir. 

İlim Kurulu her yıl bir faaliyet raporu ha
zırlar ve bunu Başbakana verir. 

Murakıpler Heyeti oraporu ile İlim Kurulu 
raporu ve senelik bilanço Başbakanlıkça Yüksek 
Murakabe Heyetine tevdi olunur. Bu Heyetçe 
hesaplar ve bilançonun tasvibi Konsey İlim Ku
rulu ve Genel Sekreterin ibrasını tazammun 
eder. 

MADDE 13. — İlmî ve Teknik Araştırma 
Konseyine yapılacak her türlü bağışlar ve va
siyetler, yardımlar, vergi, resim ve harçlardan 
muaftır. Gelir veya Kurumlar Vergisine tabi mü
kellefler tarafından bu Konseye makbuz muka
bilinde yapılacak nakdî bağışlar yıllık beyanna
me ile bildirilecek gelirlerden ve Kurum kazan
cından indirilir. s 

MADDE 14. — İlmî ve Teknik Araştırma 
Konseyinin vazifelerinin görülmesi için Konse
yin : 

Her türlü eşya ve nakil vasıtaları, Türkiye'
ye ithalinde her nevi ithalât tahditlerinden müs
tesna olduğu gibi Giriş Gümrük Vergisi ile özel 
idare ve belediyelere ait her türlü vergi, resim, 
hare ve zamlardan, belediye hissesinden, sündür-
me ve antrepo ücretleri ile Rıhtım Resminden ve 
Türkiye Cumhuriyeti Demiryolları ve Limanları 
İşletme Umum Müdürlüğünce alınan rıhtım üc
retinden ve ithal esnasında alınan sair bilûmum 
vergi, resim, hare ve ücretlerden; 

Her türlü tesislerinin inşa ve işletilmesinde 
istihlâk olunacak Elektrik ve Havagazı İstihsâl 
Vergisinden ve Belediye Resminden; 

İhaleleri, ilânları ve sair evrak ve vesikaları 
Devlet ve belediyelere ait her türlü resim ve 
harçlardan; ' 

Tesislerinde kullanılacak motor kazan ve im
bikler Belediye Resminden ve yine bu tesisler
de kullanılacak akar yakıtlar Hazine hissesin
den muaftır. 
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MADDE 15. — 9 ncu maddenin b, c, d, fık

rasındaki gelirler, Gelir ve Kurumlar vergileri 
ile bu vergiler yerine kaim olacak diğer vergi
lerden, Konseyin her türlü tesis, bina ve arazi
leri Bina ve Arazi vergilerinden muaftır. 

Müteferrik hükümler 

MADDE 16. — ilmî ve Teknik Araştırma 
Konseyinde îlim Kurulu üyeliği ile İcra Komi
tesi üyeliği bir kişide birleşemez. 

MADDE 17. — ilmî ve Teknik Araştırma 
Konseyinin Genel Sekreteri, müşavirleri, araş
tırıcıları, idarecileri ve her türlü personeli 
hususi hukuk hükümlerine tâbi olup bunlar 
hakkında 3656, S659 ve 6245 sayılı kanun
larla bunların ek ve tadilleri ile bunların ye
rine kaim olacak kanunların hükümleri uy
gulanmaz. 

Konsey ihtiyaca uygun teşkilât ve kadro 
statülerinin tertip ve tanziminde serbesttir. 

MADDE 18. — Üim kurulu üyeleri ile ic
ra komiteleri üyelerinden üniversiteler genel, 
katma bütçeli dairelerle Özel idareler ve be
lediyeler ve 3659 sayılı Kanuna tâbi müesse
seler mensuplarına verilecek huzur hakları ve 
ücretler 7244 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi 
hükmüne tabi bulunmıyacağı gibi bunların al
makta oldukları her türlü tazminata halel gel
mez. 

MADDE 19. — İlmî ve Teknik Araştırma 
Konseyi mukaveleli araştırıcı ve müşavir tu
tabilir. Müstahdem veya mukaveleli araştı
rıcılar ve müşavirler yabancılar arasından da 
seçilebilir. 

Mukaveleli araştırıcılar ve müşavirler üni
versiteler genel ve katma bütçeli dairelerle özel 
idare ve belediyeler ve 3659 sayılı Kanuna tabi 
müesseseler mensupları arasından da seçilebi
lir. 

Bu takdirde bunların esas görevlerine ait 
bütün haklar mahfuz kalır ve her türlü taz
minatlarına halel gelmez. İstihdam tarzları 
ve mukavelelerine göre verilecek ücretleri 
konseyce tesbit olunur. Bu ücretlerin veril
mesinde 7244 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi 
hükmü tatbik olunmaz. 

MADDE 20. — Ünü ve Teknik Araştırma 
Konseyine ait mallar Devlet malı hükmünde
dir. Bunları çalanlar, ihtilas edenler, zim
metine geçirenler ve her ne suretle olursa ol
sun suistimal edenler hakkında Devlet mal
larına karşı işlenen bu çeşit suçlara ait cezai 
takibat yapılır. 

MADDE 21. — Patent ve ihtira hakkı : 
İlmî ve Teknik Araştırma Konseyince ele 

alman projelerin patent hakkının % 30 dan 
aşağı ohnıyan bir nisbeti ihtiraz yapana aittir. 
Geri kalan haklar yönetmelikler ve anlaşma
larla tesbit edilir. 

MADDE 22. — îlmî ve Teknik Araştırma 
Konseyi araştırma ve etüt mevzuları için lü
zumlu gördüğü bilgileri her türlü âmme idare 
ve müesseselerinden ve diğer hakiki ve hükmi 
şahıslardan doğrudan doğruya istemeye yetki
lidir. Kendilerinden bilgi istenen her türlü 
âmme idare ve müesseseleri ile diğer hakiki ve 
hükmi şahıslar bu bilgileri mümkün olan en 
kısa zamanda vermekle mükelleftir. 

Bu suretle elde edilen bilgilerden sır mahi
yetinde olanların gizliliğine riayet edilir. 

MADDE 23. — ilmî ve Teknik Araştırma 
Konseyi yapacağı araştırma ve etütler için 
hiçbir ilmühaber, ruhsatname veya imtiyaz al
mak mecburiyetinde değildir. 

MADDE 24. — Bu kanun yayını tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 25. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 41) 



— 23 — 
Geçici Komisyon aporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu 11 . 1 . 1963 

Esas No. : 1/219, 2/220 
Karar No. : 2 

Y'ÜKiSiETC BAŞKANLIĞA 

Başkanlığınız tarafından komisyonumuza havale edilen «Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma 
Kurumu kurulması hakkındaki kanun tasarısı» ile Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sami Kü
çük ve 12 arkadaşının aynı mahiyetteki kanun teklifi, ilgili Hükümet temsilcisinin iştirakiyle tet
kik ve müzakere edildi. 

Aynı mahiyette olan bu iki kanun tasarı ve teklifinin tevhiden görüşülmesine komisyonumuz
ca karar verilmiş ve müzakereye esas olarak da Hükümet tasarısı alınmıştır. 

Hükümet tasarısının gerekçesi komisyonumuzca da uygun mütalâa edilerek tasarının metninin 
müzakeresine geçilmiştir. 

Kanun başlığı aynen kabul edildiğinden, kanun metninin içerisinde bulunan «Bilimsel ve 
Teknik Araştırma Kurumu» ibaresinin başına «Türkiye» kelimesinin konulması daha uygun gö
rülmüştür. 

Metnin birinci maddesinde «Başbakanlığa» kelimesi kurumun teşkili işinin Başbakan adına 
müsteşar veya her Ihangi ikinci derecede bir şahsa emanet edilmemesi ve Barbakanın bizzat meş
gul olması amacı ile «Başbakan» a şeklinde düzeltilmiştir. Aynı maddenin sonuna kurumun 
merkezinin bulunacağı yeri belirtmek maksadiyle «Kurumun Merkezi Ankara'dadır» cümlesi 
eklenerek madde aşağıdaki şekilde kabul edilmiştir. 

«Madde 1. — Türkiye'de müspet bilimler alanında temel ve uygulamalı araştırmaların geliş
tirilmesi ve teşviki amaciyle, tüzel kişiliğin, idari ve malî özerkliği bulunmak ve Başbakana 
bağlı olmak üzere «Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu» kurulmuştur. 

Kurum bu kanunda belirtilmiyen hallerde özel hukuk hükümlerine tabidir. Kurumun Merkezi 
Ankara'dır. 

ikinci maddenin «a» fıkrası yerine «Müspet bilimlerde temel ve uygulamalı araştırmalar ala
nında takidebilecek millî politikanın tesbitinde Hükümete yardımcı olmak» cümlesinin konul
ması daha uygun görülmüştür. 

Bunu takibeden maddelerin sayılarını ifade eden harflerin sırasının değiştirilmesi ve beynel
milel usule uymak için «ç» harfi yerine «d» harfinin ikamesiyle sıranın bu esasa göre düzenlen
mesi kararlaştırılmıştır. 

Madde 3. — Tasarının 3 ncü maddesi başa «Türkiye» ilâvesiyle aynen kabul edilmiştir. 
Madde 4. — Bu maddenin (b) fıkrasında «Süresi biten bir dönem daha seçilebilir» cümlesi 

üyenin saJdece ikinci bir defa daha seçimine imkân verdiğini, ileride üçüncü defa seçilemiyece-
ğini anlatmak maksadiyle konmuş bulunduğu dikkate alınmak suretiyle bu cümleye açıklık ver
mek için «Biten» kelimesinden sonra «Ancak» kelimesinin ilâvesi uygun görülmüştür. Bu duru
ma göre cümle «Süresi biten, ancak bir dönem daha seçilebilir» şeklini almıştır. Bu madde
nin «c» bendinin dördüncü fıkrasında «Genel Sekreteri tâyin etmek» cümlesi kâfi derecede sa
rih bulunmamış, Genel Sekreterin kimler arasından seçilmesi gerektiğinin açıklanmasına ihtiyaç 
duyulmuştur. Bu münasebetle dördüncü fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: «Memleketin 
tanınmış fen adamları arasından ve bilim kurulu içinden veya dışından, Genel Sekreteri üye 
tamsayısının saltçoğunluğu ile seçerek inha etmek». 

Madde 5. — Bu maddenin «c» bendini teşkil eden çalışma şeklini ifade eden ilk fıkrada 
«Danışma Kurulu yılda iki defa toplanır» cümlesini Danışma Kuruluna daha fazla toplanma 
hakkı tanımıyan bir hüküm gibi mütalâa eden komisyon, bu kurulun lüzumu halinde toplana-
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bilmesini temin için maddenin «c» fıkrası aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. «Danışma Kurulu yıl
da en az iki defa toplanır. Toplantılara Bilim Kurulu Başkanı Başkanlık eder. 

Madde 6. — Genel Sekreterlik başlığını taşıyan bu madde Genel Sekreterin tayin şeklinin 
belirtilmesine ve 4 ncü maddenin sarahatına uydurulmasına ihtiyaç görülmüş olduğu kanaatına 
varılarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Maddenin ilk bendinin başından «organıdır» kelimesine kadar kısım kaldırılmış ve onun ye
rine «Genel Sekreterlik» : Genel Sekreter, Bilim Kurulunun inhası üzerine, Başbakan ve Cum
hurbaşkanı tarafından imzalanan bir kararname ile tâyin olunur ve Bilim Kurulunun tabiî üye
sidir. Genel Sekreter Bilim Kurulu üyeleri arasından seçilmiş ise, boşalan üyelik 4 ncü madde
nin «b» bendine göre doldurulur. 

Genel Sekreterlik, Genel Sekreterle gereken sayıda personelden meydana gelir. 
Genel Sekreterlik Kurumu yürütme organıdır. Bu organ Bilim Kurulunca ve yürütme ko-

mitelerince varılan kararların uygulanması için gerekli tedbirleri alır. Bütçenin hazırlıklarını 
yapar. Programlarla bütçenin uygulanmasından Bilim Kuruluna bilgi verir ve kurumun çalışma
sını sağlıyacak her türlü yönetmelik taşanlarını hazırlar. Bilim Kurulu ile araştırma grupları 
ve yürütme komiteleri arasında bağlantı kurar. 

Genel Sekreter, kurumun her türlü yönetim hizmetlerinin ve ihtiyaçlarının görülmesinden so
rumludur. Genel Sekreterin görev ve yetkileri bir yönetmelikle belirtilir» 

Tasarının 7, 9, 10 ncu maddelerinin başlarına «Türkiye» ilavesiyle aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Madde 11. — Bu maddenin üçüncü satırında «Murakıplar yüksek öğrenim görmüş» cümlesini 

mütaakıp cümleye (ve) ile bağlanmasına lüzum görülmüş ve madde bu şekilde düzeltilmesi ka
bul edilmiıtir. 

Madde 12. — Bu maddenin ilk cümlesindeki «Akçalı» kelimesi malî kanunların ifadesine uy
mak maksadiyle «malî» kelimesiyle değiştirilmesi uygun görülmüş ve cümle «Türkiye Bilimsel ve 
Teknik Araştırma Kurulunun hesap yılı malî yıldır» şeklini almıştır. 

Tasarının 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. (Baş
larına Türkiye ilâvesiyle) 

Tasarının geçici 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Geçici madde 2. — Bu maddenin son cümlesinde yerine kelimesinden sonra bulunan «yeniden» 

kelimesini cümleye daha açıklık vereceği düşüncesiyle «tarafından» kelimesinden sonraya alın
ması uygun görülmüş ve geçici madde aşağıdaki şekli almıştır. 

«Bilim Kurulunun ilk kuruluşunu takibeden ikinci yıl sonunda bir defaya mahsus olmak üze
re adçekme yoliyle ayrılacak beş üyenin yerine Kurumun geri kalan üyeleri tarafından yeniden 
beş üye seçilir.» 

Tasarının 24 ve 25 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
öncelik, ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Baş

kanlığa sunulur. 

Komisyon Başkanı Sözcü Kâtip 
Tunceli Erzurum Nevşehir 
F. Ülkü G. Karaca A. B. Numanoğlu 

Mardin Muş Sakarya 
Ş. Aysan 8. Mutlu Y. Vlusoy 

Diyarbakır 
B. îskenderoğlu 

Tunceli 
V. Kışoğlu 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu 
kurulması hakkında kanun tasarısı 

Kuruluş amacı: 
MADDE 1. — Türkiye'de müspet bilimler 

alanında temel ve uygulamalı araştırmaların 
geliştirilmesi ve teşviki amaciyle, tüzel kişiliği, 
idari ve malî özerkliği bulunmak ve Başbakan
lığa bağlı olmak üzere «Bilimsel ve Teknik Araş
tırma Kurumu» kurulmuştur. 

Kurum bu kanunda belirtilmiyen hallerde 
özel hukuk hükümlerine tâbidir. 

Görev : 
MADDE 2. — Bilimsel ve Teknik Araştır

ma Kurumunun görevleri şunlardır : 
a) Müspet bilimlerde temel ve uygulamalı 

araştırmalar yapmak, yaptırmak, teşvik etmek 
ve bu alanda çalışmak maksadiyle enstitüler 
kurmak, 

b) Müspet bilimler ve araştırma alanında 
yapılacak öğretime temel olacak prensip ve yol
ları tesbit etmek ve ilgili kurumlara tavsiyeler
de bulunmak, 

c) Kamu idare ve kurumları ile özel 
idare, belediye ve diğer gerçek ve tüzel kişilerin 
bilimsel ve teknik araştırma alanındaki istem
leri hakkında fikir bildirmek, 

ç) Temel ve uygulamalı bilim alanların
da, bilim adamlarının, araştırıcıların yetiş
tirilmesi için imkânlar sağlamak; bu yönde 
üstün kabiliyet ve başarı gösteren gençleri 
küçük yaştan itibaren izliyerek bunların ye
tişmelerine yaddım etmek; bu maksatla orta 
ve yüksek öğretim ve yüksek öğretim sonrası 
için yurt içinde ve dışında burslar sağlamak, 
yarışmalar tertiplemek, yayımlar yapmak, 

d) Kurumun görevleriyle ilgili konularda 
yapılacak milletlerarası anlaşmaların hazır
lanması ve müzakeresi için lüzumlu bilgileri 
Hükümete vermek, 

e) Araştırma alanında yerli ve yabancı 
kurumlar ve kişilerle bağlantı kurmak, iş bir
liği yapmak ve bunların çalışmalarını yakın
dan izlemek, 

f) Araştırma fikrini yaymak maksadiyle 
seminerler, konferanslar, kurslar tertip et
mek ve ettirmek, 

GEÇÎOÎ KOMİSYONUN DE&ÎŞTİRtŞİ 

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu 
kurulması hakkında kanun tasarısı 

Kuruluş amacı: 
MADDE 1. — Türkiye'de müspet bilimler 

alanında temel ve uygulamalı araştırmaların ge
liştirilmesi ve teşviki amaciyle, tüzel kişiliği, 
idarî ve malî özerkliği bulunmak ve Başbakana 
bağlı olmak üzere «Türkiye Bilimsel ve Teknik 
Araştırma Kurumu» kurulmuştur. 

Kurum bu kanunda belirtilmiyen hallerde 
özel hukuk hükümlerine tâbidir. Kurumun mer
kezi Ankara'dadır. 

Görev : \ 
MADDE 2. — Türkiye Bilimsel ve Teknik 

Araştırma Kurumunun görevleri şunlardır : 
a) Müspet bilimlerde temel ve uygulamalı 

araştırmalar alanında takibedilecek millî poli
tikanın tesbitinde Hükümete yardımcı olmak; 

b) Müspet bilimler ve araştırma alanında 
yapılacak öğretime temel olacak prensip ve yol
lan tesbit etmek ve ilgili kurumlara tavsiyeler
de bulunmak, 

c) Kamu idare ve kurumlan ile özel idare, 
belediye ve diğer gerçek ve tüzel kişilerin Tür
kiye bilimsel ve teknik araştırma alanındaki 
istemleri hakkında fikir bildirmek, 

d) Temel ve uygulamalı bilim alanlannda, 
bilim adamlannm, araştıncılann yetiştirilmesi 
için imkânlar sağlamak; bu yönde üstün kabili
yet ve basan gösteren gençleri küçük yaştan 
itibaren izliyerek bunlann yetişmelerine yardım 
etmek; bu maksatla orta ve yüksek öğretim ve 
yüksek öğretim sonrası için yurt içinde ve dışın
da burslar sağlamak, yanşmalar tertiplemek, 
yayımlar yapmak, 

e) Kurumun görevleriyle ilgili konularda 
yapılacak milletlerarası anlaşmaların hazırlan
ması ve müzakeresi için lüzumlu bilgileri Hükü
mete vermek; 

f) Araştırma alanında yerli ve yabancı ku
rumlar ve kişilerle bağlantı kurmak, iş birliği 
yapmak ve bunlann çalışmalarını yakından iz-. 
lemek, 

g) Araştırma fikrini yaymak maksadiyle 
seminerler, konferanslar, kurslar tertibetmek 
ve ettirmek, 
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g) Kurumun çalışmalariyle ilgili alanlar
da yayınlar yapmak veya bu gibi yayınları 
desteklemek ve bir dokümantasyon merkezi 
kurmak, 

h) Yukardaki vazifelerin yapılabilmesi için 
gereken her türlü faaliyetlerde bulunmak. 

Kuruluş : 
MADDE 3. — Bilimsel ve Teknik Araştır

ma Kurumu aşağıdaki organ ve kuruluşlardan 
meydana gelir : 

Bilim Kurulu, 
Danışma Kurulu, 
Genel Sekreterlik, 
Araştırma grupları, 
Enstitüler ve başka müesseseler, 

MADDE 4. ~ Bilim Kurulu : 

a) Kuruluş : 
Bilim Kurulu 11 üyeden meydana gelir. Bun

lardan beşi matematik, fizik ve tabiî ilimler, 
dördü uygulamalı bilimler alanlarında eseri, 
araştırma ve buluşlariyle tanınmış kimseler ara
sından seçilir. Geri kalan iki üyeden biri İktisa
di Devlet Teşekküllerinde, diğeri özel endüstri 
bölümünde üstün mahiyette temel veya uygu
lamalı araştırmalariyle kendilerini göstermiş 
kimseler arasından seçilir. 

Kurul kendi üyeleri arasından iki yıl için 
bir başkan ve bir başkanvekili seçer. 

b) Üyelik süresi : 
Bilim Kurulu üyelik süresi dört yıldır. Açı

lacak üyeliklere kurum tarafından gizli oyla ve 
üye tam sayısının çoğunluğu ile üye seçilir. Sü
resi biten bir dönem daha seçilebilir, istifa veya 
ölüm gibi sebeplerle boşalan üyelikler için de 
yukardaki esaslara göre yeni üye seçilir. Ancak 
bu suretle seçilen üye yerine seçildiği üyenin 
süresini tamamlar. Bilim Kurulu üyesi seçim
leri bir ay içinde Başbakan tarafından onayla
nır. 

c) Görevleri: 
Bilim Kurulunun görevleri şunlardır : 
I - Kurumun çalışma ilkelerini tesbit etmek 

ve çalışma programlarını hazırlamak, 
II - Araştırma grupları, enstitüler ve başka 

kurumlar kurmak, 
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h) Kurumun çalışmalariyle ilgili alanlarda 
yayınlar yapmak veya bu gibi yayınları destek
lemek ve bir dokümantasyon merkezi kurmak, 

i) Yukardaki vazifelerin yapılabilmesi için 
gereken her türlü faaliyetlerde bulunmak. 

Kuruluş : 
MADDE 3. — Türkiye Bilimsel ve Teknik 

Araştırma Kurumu aşağıdaki organ ve kuruluş
lardan meydana gelir : 

Türkiye Bilim Kurulu, 
Danışma Kurulu, 
Genel Sekreterlik, 
Araştırma gurupları, 
Enstitüler ve başka müesseseler. 

MADDE 4. — Türkiye Bilim Kurulu: 

a) Kuruluş 
Türkiye Bilim Kurulu on bir üyeden meyda

na gelir. Bunlardan beşi matematik, fizikî ve ta
biî ilimler, dördü uygulamalı bilimler alanların
da eser, araştırma ve buluşlariyle tanınmış kim
seler arasından seçilir. Geri kalan iki üyeden biri 
İktisadi Devlet Teşekküllerinde, diğeri özel en
düstri bölümünde üstün mahiyette temel veya 
uygulamalı araştırmalariyle kendilerini göster
miş kimseler arasından seçilir. . 

Kurul kendi üyeleri arasından iki yıl için 
bir Başkan ve bir Başkanvekili seçer. 

b) Üyelik süresi : 
Türkiye Bilim Kurulu üyelik süresi dört yıl

dır. Açılacak üyeliklere Kurum tarafından giz
li oyla ve üye tamsayısının çoğunluğu ile üye 
seçilir. Süresi biten ancak bir dönem daha seçi
lebilir. İstifa veya ölüm gibi sebeplerle boşalan 
üyelikler için de yukardaki esaslara göre yeni 
üye seçilir. Ancak bu suretle seçilen üye yerine 
seçildiği üyenin süresini tamamlar. Bilim Kurulu 
üyesi seçimleri bir ay içinde Başbakan tarafın
dan onaylanır. 

c) Görevleri : 
Türkiye Bilim Kurulunun görevleri şunlar

dır : 
I - Kurumun çalışma ilkelerini tesbit etmek 

ve çalışma programlarını hazırlamak» 
II - Araştırma grupları, enstitüler ve baş

ka kurumlar kurmak, 
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III - Araştırma grupları ve yürütme komite
lerinin üyelerini seçmek, 

IV - Genel Sekreteri tâyin etmek, 
V - Kurumun ve kuruma bağlı organların 

çalışmalarını izlemek ve bunların çalışmalarını 
düzenliyecek yönetmelikleri yapmak, kurumun 
bütçe teklifini hazırlamak, 

MADDE 5. — Danışma Kurulu : 

a) Kuruluş şekli : 
Danışma Kurulu üyeleri aşağıdaki şekilde 

tesbit edilir. 
Millî Savunma, Dışişleri, Millî Eğitim, Ba

yındırlık, Sağlık ve Sosyal Yardım, Tarım, Ulaş
tırma, Çalışma, Sanayi ve îmar ve İskân Bakan
lıklarından birer üye; 

Devlet Plânlama Teşkilâtından iki üye, 
Üniversitelerden üçer üye, 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünden bir 

üye, 
Elektrik işleri Etüt idaresinden bir üye, 
Ticaret ve Sanayi Odaları Birliğinden İM 

üye, 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğin

den iki üye, , 
Bilim Kurulu üyeleri, Danışma Kurulunun 

tabiî üyeleridir. 
Kurum yukardaki üyelikler dışında, ihtiyaca 

göre yeni üyelikler meydana getirebilir. 
Danışma Kurulu üyeliklerinin süresi iki yıl

dır. 

b) Görevleri: 
I - Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu

nun çalışma ilkeleri hakkında tavsiyelerde bu
lunmak,. 

II - Faaliyet raporu, bütçe ve çalışma prog
ramları hakkında mütalâa vermek, 

c) Çalışma şekli : 
Danışma Kurulu yılda iki defa toplanır. Top

lantılara Bilim Kurulu Başkanı Başkanlık eder. 

MADDE 6. — Genel Sekreterlik : 
Genel Sekreterlik, Bilim Kurulunca tâyin 

edilen Genel Sekreterle, gereken sayıda perso-

Geçiei Ko. 

III - Araştırma grupları ve yürütme komite
lerinin üyelerini seçmek, 

IV - Memleketin tanınmış fen adamları ara
sından ve Bilim Kurulu içinden veya dışından, 
Genel Sekreteri üye tamsayısının salt çoğunluğu 
ile seçerek inha etmek, 

V - Kurumun ve Kuruma bağlı organların 
çalışmalarını izlemek ve bunların çalışmalarını 
düzenliyecek yönetmelikleri yapmak, Kurumun 
bütçe teklifini hazırlamak. 

MADDE 5. — Danışma Kurulu : 

a) Kuruluş şekli : 
Danışma Kurulu üyeleri aşağıdaki şekilde 

tesbit edilir. 
Millî Savunma, Dışişleri, Millî Eğitim, Ba

yındırlık, Sağlık ve Sosyal Yardım, Tarım, 
Ulaştırma, Çalışma, Sanayi ve imar ve iskân 
Bakanlıklarından birer üye; 

Devlet Plânlama Teşkilâtından iki üye. 
Üniversitelerden üçer üye, 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünden bir 

üye, 
Elektrik işleri Etüt idaresinden bir üyt, 
Ticaret ve Sanayi Odaları Birliğinden iki üye, 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğin

den iki üye, 
Türkiye Bilim Kurulu üyeleri, Danışma Ku

rulunun tabiî üyeleridir. 
Kurum yukardaki üyelikler dışında, ihtiyaca 

göre yeni üyelikler meydana getirebilir. 
Danışma Kurulu üyeliklerinin süresi iki yıl

dır. 

b) Görelileri : 
I - Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma 

Kurumunun çalışma ilkeleri hakkında tavsiye
lerde bulunmak, 

II - Faaliyet raporu, bütçe ve çalışma prog
ramları hakkında mütalâa vermek, 

c) Çalışma şekli : 
Danışma Kurulu yılda en az iki defa topla

nır. Toplantılara Türkiye Bilim Kurulu Başkanı 
Başkanlık eder. 

MADDE 6. — Genel Sekreterlik : 
Genel Sekreter, Bilim Kurulunun inhası üze

rine, Başbakan ve Cumhurbaşkanı tarafından im-
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nelden meydana gelir. Genel Sekreterin Bilim
sel ve Teknik Araştırma Kurumunun görevleri
ni yürütecek nitelikte olması şarttır. Genel Sek
reterlik Kuruluşun yürütme organıdır. Bu organ 
Bilim Kurulunca ve Yürütme Komitelerince va
rılan kararların uygulanması için gerekli ted
birleri alır. Bütçenin hazırlıklarını yapar. Prog
ramlarla bütçenin uygulanmasından Bilim Ku
ruluna bilgi verir. Ve Kurumun çalışmasını sağ-
lıyacak her türlü yönetmelik tasarılarını hasır
lar. Bilim Kurulu ile araştırma grupları ve yü
rütme komiteleri arasında bağlantı kurar. 

Genel Sekreter, Kurumun her türlü yönetim 
hizmetlerinin ve ihtiyaçlarının görülmesinden 
sorumludur. Genel Sekreterin görev ve yetkileri 
bir yönetmelikle belirtilir. 

MADDE 7. —• Araştırma grupları : 
Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu aşa

ğıdaki grupları içine alır. 
a) Matematik, fizikî ve tabiî bilimler, 
b) Mühendislik, -
c) Tıp, 
ç) Veterinerlik, 
d) Tarım (Ziraat, orman ve hayvancılık) 
e) , Bilim adamı yetiştirme, 
Bilim Kurulu, gerekirse yeni araştırma grup

ları kurabilir. 

MADDE 8. — Araştırma grupları beş kişilik 
bir yürütme komitesi, yürütme komitesi sek
reterliği, gereken sayıda enstitüler ve diğer ku
rumlardan meydana gelir. 

Yürütme komiteleri üyeleri nitelikleri ve 
hizmet süreleri yönetmelikle belirtilecek kişiler 
arasından Bilim Kurulunca seçilirler. Yürütme 
komiteleri, araştırma projelerini inceler veya 
inceletir. Kabul veya reddeder. Bilim Kurulu 
tarafından incelenmesi istenen konular hakkın
da fikir bildirir. Bütçe ve yönetmelik taslakla
rını hazırlar; enstitülerin kurulmasını, kaldırıl
ması veya birleştirilmesini, bağımsız araştırıcı
ların tâyinlerini Bilim Kuruluna teklif eder. 

Yürütme komiteleri devamlı veya geçici da-
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zalanan bir kararname ile tâyin olunur ve Bi
lim Kurulunun tabiî üyesidir. Genel Sekreter 
Bilim Kurulu üyeleri arasından seçilmişse, boşa
lan üyelik dördüncü maddenin «b» bendine gö
re doldurulur. 

Genel Sekreterlik, Genel Sekreterle gereken 
sayıda personelden meydana gelir. 

Genel Sekreterlik Kurumu yürütme organı
dır. Bu organ Bilim Kurulunca ve yürütme ko
mitelerince varılan kararlann uygulanması için 
gerekli tedbirleri alır, bütçenin hazırlıklarını 
yapar. Programlarla bütçenin uygulanmasından 
Bilim Kuruluna bilgi verir ve Kurumun çalış
masını sağlıyacak her türlü yönetmelik tasarı
larını hazırlar. Bilim Kurulu ile Araştırma grup
ları ve yürütme komiteleri arasında bağlantı ku
rar. 

Genel Sekreter, Kurumun her türlü yönetim 
hizmetlerinin ve ihtiyaçlarının görülmesinden 
sorumludur. Genel Sekreterin görev ve yetkileri 
bir yönetmelikle belirtilir. 

MADDE 7. — Araştırma Grupları : 
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kuru

mu aşağıdaki grupları içine alır. 
a) Matematik, fizikî ve tabiî ilimler, 
b) Mühendislik, 
c) Tıp, 
d) Veterinerlik, 
e) Tarım, (Ziraat, orman ve hayvancılık), 
f) Bilim adamı yetiştirme, 
Türkiye Bilim Kurulu, gerekirse yeni araş

tırma grupları kurabilir. 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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nışmalar tutabilirler. Yürütme komiteleri üye
lerinin hizmet süreleri Bilim Kurulunca belirti
lir. 

Yürütme komiteleri, enstitüler ve diğer ku
rumlar, hazırlanacak yönetmeliklere göre çalı
şırlar. , 

Malî hükümler : 

MADDE 9. — Bilimsel ve Teknik Araştırma 
Kurumunun gelir kaynakları şunlardır : 

a) Her yıl Başbakanlık bütçesine konulacak 
ödenek, 

b) Kuruma yapılacak her türlü yardımlar, 
bağışlar ve vasiyetler. 

c) Kuruma yaptırılacak olan araştırma, da
nışma ve başka her türlü hizmetler karşılığında 
alınacak olan paralar (Bu ücretlerin bağlı olaca
ğı esaslar bir Yönetmelikle belirtilir.). 

ç) Yayın gelirleri, 
d) Kuruma ait taşınabilen veya taşmamıyan 

malların gelirleri. 
Bu gelirlerden hesap yılı sonuna kadar har-

canamıyan paralar Kurumun ertesi yıl gelir he
sabına aktarılır. 

MADDE 10. — Bilimsel ve Teknik Araştırma 
Kurumu 1050, 2490 ve 3460 sayılı kanunlarla 
bunların ek ve tadilleri ve bunların yerlerine ge
çecek kanunlara, Sayıştayın vize ve denetimine 
bağlı değildir. 

Artırma, eksiltme ve ihale işleriyle hesap ve 
sarf işlerinin ne yolda yürütüleceği ve müsbit 
evrakın şekil ve çöşitleri bir yönetmelik ile tes-
bit olunur. 

MADDE 11. — Bilimsel ve Teknik Araştırma 
Kurumunun hesapları Başbakanlıkça iki yıl için 
atanacak üç murakıptan meydana gelen bir Mu
rakıplar Kurulu tarafından denetlenir. Mura
kıplar, yüksek öğrenim görmüş, Devlet muhase
besi ile sınai ve ticari kurumlar muhasebesini 
bilen ve bu Kanunun kendilerine yüklediği gö
revleri hakkiyle başarmaya yeterli kimseler ara
sından seçilirler. Murakıplara verilecek ücret 
her yıl Başbakanlıkça belirtilir. Murakıplar 
Kurumun gelir ve giderini ilgilendiren işlemle
ri inceler ve bunların ortaya konmuş esaslara 
uyup uymadığını denetler. Murakıpler her yıl 
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Malî hükümler 
MADDE 9. — Türkiye Bilimsel ve Teknik 

Araştırma Kurumunun gelir kaynakları şunlar
dır : 

a) Her yıl Başbakanlık bütçesine konula
cak ödenek, 

b) Kuruma yapılacak her türlü yardımlar, 
bağışlar ve vasiyetler, 

c) Kuruma yaptırılacak olan Araştırma, da
nışma ve başka her türlü hizmetler karşılığında 
alınacak olan paralar (Bu ücretlerin bağlı ola
cağı esaslar bir yönetmelikle belirtilir). 

d) Yayım gelirleri, 
e) Kuruma ait taşınabilen veya taşmamı

yan malların gelirleri, 
Bu gelirlerden hesap yılı sonuna kadar har-

canamıyan paralar kurumun ertesi yıl gelir he
sabına aktarılır. 

MADDE 10. — Türkiye Bilimsel ve Teknik 
Araştırma Kurumu 1050 - 2490 ve 3460 sayılı 
kanunlarla bunların ek ve tadilleri ve bunların 
yerlerine geçecek kanunlara, Sayıştayın vize ve 
denetimine bağlı değildir. 

Artırma, eksiltme ve ihale işleriyle hesap ve 
sarf işlerinin ne yolda yürütüleceği ve müsbit 
evrakın şekil ve çeşitleri bir yönetmelikle tes-
bit olunur. 

MADDE 11. — Türkiye Bilimsel ve Teknik 
Araştırma Kurumunun hesapları Başbakanlıkça 
iki yıl için atanacak üç murakıptan meydana 
gelen bir Murakıplar Kurulu tarafından denet
lenir. Murakıplar, yüksek öğrenim görmüş ve 
Devlet muhasebesi ile sınai ve ticari kurumlar 
muhasebesini bilen ve bu kanunun kendilerine 
yüklediği görevleri hakkiyle başarmaya yeterli 
kimseler arasından seçilirler. Murakıplara veri
lecek ücret her yıl Başbakanlıkça belirtilir. Mu
rakıplar Kurumun gelir ve giderini ilgilendiren 
işlemleri inceler ve bunların ortaya konmuş 
esaslara uyup uymadığını denetler. Murakıpler 
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sonunda bir rapor düzenleyip bir örneğini Baş
bakana ve bir örneğini de Bilim Kuruluna ve
rirler. 

MADDE 12. — Bilimsel ve Teknik Araştırma 
Kurulunun hesap yılı akçalı yıldır. Kurum her 
hesap yılından en az beş ay önce gelecek yıl 
içinde yapacağı işlerin programına ve masraf
larına karşılık olmak üzere genel bütçeden ve
rilmesi gereken tutarı Başbakana bildirir. 

Bilim Kurulu her yıl bir faaliyet raporu ha
zırlar ve bunu Başbakana verir. 

Murakıplar Kurulu raporu ile Bilim Kurulu 
raporu ve yıllık bilanço Başbakanlık tarafın
dan dördü Yüksek Murakabe Heyetince, ikisi 
Sayıştayca ve biri Maliye Bakanlığınca seçilecek 
yedi kişilik bir kurulla tevdi olunur. Bu kurul
ca hesaplar ve bilançonun onaylanması, Bilim 
Kurulu ve Genel Sekreterin ibrası demektir. 

MADDE 13. — Bilimsel ve Teknik Araştır
ma Kurumuna yapılacak her türlü bağırlar, va
siyetler ve yardımlar vergi, resim ve harçlardan 
muaftır. Gelir veya Kurumlar Vergisine bağlı 
mükellefler tarafından bu kuruma makbuz kar
şılığında yapılacak para bağışları yıllık bildiri 
ile bildirilecek gelirlerden ve kurum kazancın
dan indirilir. 

MADDE 14. — Bilimsel ve Teknik Araştırma 
Kurumunun görevlerinin yerine getirilmesi için 
Kurumun: 

Her türlü eşya ve taşıt araçları, Türkiye'ye 
sokulmasında her çeşit ithalât sınırlamalarının 
dışında bırakıldığı gibi, giriş Gümrük Vergisi 
ile özel idare ve belediyelere ait her türlü vergi, 
resim, hare ve zamlardan, belediye payından, 
sundurma ve antrepo ücretleriyle Rıhtım Res
minden ve Türkiye Cumhuriyeti Demiryolları 
ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğünce alı
nan rıhtım ücretinden ve ithali esnasında alman 
diğer bütün vergi, resim hare ve ücretlerden, 

Her türlü tesislerin yapımı ve işletilmesinde 
kullanılacak elektrik ve havagazı İstihsal Ver
gisinden ve Belediye Resminden; 

İhaleleri, ilânları, mukaveleleri ve başka ev
rak ve belgeleri Devlete ve belediyelere ait her 
türlü resim ve harçlardan, 
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her yıl sonunda bir rapor düzenleyip bir örne
ğini Başbakana ve bir örneğini de Bilim Kuru
luna verirler. 

MADDE 12. — Türkiye Bilimsel ve Teknik 
Araştırma Kurumunun hesap yılı malî yıldır. 
Kurum her hesap yılından en az beş ay önce 
gelecek yıl içinde yapacağı işlerin programına 
ve masraflarına karşılık olmak üzere genel büt
çeden verilmesi gereken tutarı Başbakana bil
dirir. 

Bilim Kurulu her yıl bir faaliyet raporu ha
zırlar ve bunu Başbakana verir. 

Murakıplar Kurulu raporu ile Bilim Kurulu 
raporu ve yıllık bilanço Başbakanlık tarafın
dan dördü Yüksek Murakabe Heyetince, ikisi 
Sayıştayca ve biri Maliye Bakanlığınca seçile
cek yedi kişilik bir kurula tevdi olunur. Bu ku
rulca hesapların ve bilançonun onaylanması, 
Bilim Kurulu ve Genel Sekreterin ibrası de
mektir. 

MADDE 13. — Türkiye Bilimsel ve Teknik 
Araştırma Kurumuna yapılacak her türlü ba
ğışlar, vasiyetler ve yardımlar vergi, resim ve 
harçlardan muaftır. Gelir veya Kurumlar Ver
gisine bağlı mükellefler tarafından bu kuruma 
makbuz karşılığında yapılacak para bağışları 
yıllık bildiri ile bildirilecek gelirlerden ve Ku
rum kazancından indirilir. 

MADDE 14. —- Türkiye Bilimsel ve Teknik 
Araştırma Kurumunun görevlerinin yerine ge
tirilmesi için Kurumun : 

Her türlü eşya ve taşıt araçları, Türkiye'ye 
sokulmasında her çeşit ithalât sınırlamalarının 
dışında bırakıldığı gibi, Giriş Gümrük Vergisi 
ile özel idare ve belediyelere ait her türlü ver
gi, resim, hare ve zamlardan, belediye payın
dan, sundurma ve antrepo ücretleriyle Rıhtım 
Resminden ve Türkiye Cumhuriyeti Demiryol
ları ve Limanlar İşletme Umum Müdürlüğünce 
alman rıhtım ücretinden ve ithal esnasında alı
nan diğer bütün vergi, resim, hare ve ücretler
den; 

Her türlü tesislerin yapımı ve işletilmesinde 
kullanılacak Elektrik ve Havagazı İstihsal Ver
gisinden ve Belediye Resminden; 

İhaleleri, ilânları, mukaveleleri ve başka 
evrak ve belgeleri Devlete ve belediyelere ait 
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Tesislerinde kullanılacak motor, kazan ve im
bikler Belediye Resminden ve yine bu tesislerde 
kullanılacak akar yakıtlar Hazine payından 
muaftır. 

MADDE 15. — Dokuzuncu maddenin b, c, c 
fıkralarındaki gelirler ve Kurumlar Vergileri 
ile bu vergiler yerine kaim olacak diğer vergi
lerden, kurumun her türlü tesis, bina ve arazi
si, Bina ve Arazi Vergilerinden muaftır. 

Çeşitli hükümler : 

MADDE 16. — Bilimsel ve Teknik Araştır
ma Kurumunda Bilim Kurulu üyeliği ile Yürüt 
me Komitesi üyeliği bir kişide birleşemez. 

MADDE 17. — Bilimsel ve Teknik Araştır
ma Kurumunun Genel Sekreteri, danışmanları, 
araştırıcıları, yöneticileri ve her türlü personeli 
özel hukuk hükümlerine bağlı olup, bu kimseler 
hakkında 3656, 3659, 6245 sayılı kanunlar ve 
bunların ek ve tadilleri ile bunların yerine ge
çecek kanunların hükümleri uygulanmaz. 

Kurum ihtiyaca uygun kuruluş ve kadro sta
tülerinin düzenlenmesinde serbesttir. 

MADDE 18. — Bilim Kurulu üyeleriyle 
yürütme komiteleri üyelerine verilecek hu
zur hakları ve ücretler Bilim Kurulunun 
teklifi ile Başbakanlıkça tesbit edilir. Bu 
yerlerden üniversiteler, genel ve katma büt
çeli dairelerle özel idareler ve belediyeler j 
ve 3659 sayılı Kanuna bağlı kurumlar men- i 
suplarına verilecek huzur hakları ve ücret- • 
ler 7244 sayılı Kanunun üçüncü maddesi bük - j 
müne bağlı bulunmıyacağı gibi bunlarm j 
almakta oldukları her türlü tazminata da ha
lel gelmez. 

MADDE 19. — Bilimsel ve Teknik Araş
tırma Kurumu anlaşmalı araştırıcı ve danış
man kullanabilir. Daimî veya anlaşmalı araş-
tırcılar ve danışmalar yabancılar arasından 
da seçilebilirler. 

Anlaşmalı araştırıcılar ve danışmanlar üni
versiteler genel ve katma bütçeli dairelerle 
özel idare ve belediyeler ve 3659 sayılı Kaim- | 
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her türlü resim ve harçlardan; 
Tesislerinde kullanılacak motor, kazan ve 

imbikler Belediye Resminden ve yine bu tesis
lerde kullanılacak akaryakıtlar Hazine payın
dan muaftır. 

MADDE 15. — 9 ncu maddenin b, c, d fık
ralarındaki Gelirler ve Kurumlar vergileri ile 
bu vergiler yerine kaim olacak diğer vergiler
den, Kurumun her türlü tesis, bina ve arazisi, 
Bina ve Arazi vergilerinden muaftır. 

Çeşitli hükümler 

MADDE 16. — Türkiye Bilimsel ve Teknik 
Araştırma Kurumunda Bilim Kurulu üyeliği 
ile Yürütme Komitesi üyeliği bir kişide birleşe
mez. 

MADDE 17. — Türkiye Bilimsel ve Araştır
ma Kurumunun Genel Sekreteri, danışmanlar, 
araştıncılıan, yöneticileri ve her türlü personeli 
özel hukuk hükümlerine bağlı olup, bu kimseler 
hakkında 3656, 3659, 6245 sayılı kanunlar ve 
bunlarm ek ve tadilleriyle bunların yerine geçe
cek kanunların hükümleri uygulanmaz. 

Kurum ihtiyaca uygun kuruluş ve kadro sta
tülerinin düzenlenmesinde serbestir. 

MADDE 18. — Tasarının 18 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Türkiye Bilimsel ve Teknik 
Araştırma Kurumu anlaşmalı araştırıcı ve danış
man kullanabilir. Daimî veya anlaşmalı araştı
rıcılar ve danışmanlar yabancılar arasından da 
seçilebilirler. 

Anlaşmalı araştırıcılar ve danışmanlar üni
versiteler genel ve katma bütçeli dairelerle özel 
idere ve belediyeler ve 3659 sayılı Kanuna bağlı 
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na bağlı kurumların mensuplan arasından 
da seçilebilirler. Bu takdirde, bunlann esas 
görevlerine ait bütün haklar saklı kalır ve 
her türlü tazminatlarına halel gelmez kulla-
nılma yollan ve anlaşmalarına göre verilecek 
ücretler Kurumca tesbit edilir. Ücretlerin ve
rilmesinde 7244 sayılı Kanunun üçüncü mad
desi hükmü uygulanmaz. 

MADDE 20. — Bilimsel ve Teknik Araş
tırma Kurumuna ait mallar Devlet malı hük
mündedir. Bunlan çalanlar, ihtilas edenler, 
zimmetine geçirenler ve her ne yoldan olursa 
olsun kötüye kullananlar hakkında Devlet 
mallanna karşı işlenen bu çeşit suçlara ait. 
ceza kovuşturması yapılır. 

MADDE 21. — Patent ve ihtira hakkı, 
Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumun

ca ele alman projelerin patent hakkının % 30 
dan aşağı olmıyan bir oranı ihtira sahibine 
aittir. Geri kalan haklar yönetmelikler ve an
laşmalarla belirtilir. 

MADDE 22. — Bilimsel ve Teknik Araştır
ma Kurumu, araştırma ve inceleme konulan 
için gerekli gördüğü bilgileri her türlü kamu 
idare ve kurumlanndan ve diğer gerçek ve tü
zel kişilerden doğrudan doğruya istemeye 
yetkilidir. Kendilerinden bilgi istenen her 
türlü kamu idare ve kurumlan ile diğer ger
çek ve tüzel kişiler bu bilgileri mümkün olan 
en kısa zamanda vermekle yükümlüdürler. Bu 
yoldan sağlanan bilgilerden sır mahiyetinde 
olanların gizliliğine riayet edilir. 

MADDE 23. — Bilimsel ve Teknik Araş
tırma Kurumu yapacağı araştırma ve inceleme
ler için hiçbir ilmühaber, ruhsatname veya im
tiyaz almak zorunluğunda değildir. 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Dördüncü madde ge
reğince Bilim Kurulunun ilk kuruluşu aşağı
daki şekilde yapılır. 

Başbakan bir defaya mahsus olmak üzere, 
dördüncü maddenin (a) fıkrasındaki özellik
lere uygun olarak, üniversiteler tarafından 
gösterilecek üçer aday ile, Millî Eğitim Ba
kanlığı tarafından tesbit edilecek beş aday 
aracından beş üye seçer. Bu seçilen üyeler 
dördüncü maddenin (a) fıkrasında gösterilen 
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kurumların mensuplan arasından da seçilebilir
ler. Bu takdirde, bunların esas görevlerine ait 
bütün haklar saklı kalır ve her türlü tazminat-
lanna halel gelmez, kullanılma yollan ve anlaş
malarına göre verilecek ücretler Kurumca tes
bit edilir. Ücretlerin verilmesinde 7244 sayılı 
Kanunun üçüncü maddesi hükmü uygulanmaz. 

MADDE 20. — Türkiye Bilimsel ve Teknik 
Araştırma Kurumuna ait mallar Devlet malı 
hükmündedir. Bunları çalanlar, ihtilas edenler, 
zimmetine geçirenler ve her ne yoldan olursa 
olsun kötüye kullananlar hakkında Devlet malh-
lanna karşı işlenen bu çeşit suçlara ait ceza ko
vuşturması yapılır. 

MADDE 21. — Patent ve ihtira hakkı; 
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Ku

rumunca ele alman projelerin patent hakkının 
% 30 dan aşağı olmıyan bir oranı ihtira sahibi
ne aittir. Geri kalan haklar yönetmelikler ve 
anlaşmalarla belirtilir. 

MADDE 22. — Türkiye Bilimsel ve Teknik 
Araştırma Kurumu, araştırma ve inceleme konu
lan için gerekli gördüğü bilgileri her türlü ka
mu idare ve kurumlarından ve diğer gerçek ve . 
tüzel kişüterden doğrudan doğruya istemeye yet
kilidir. Kendilerinden bilgi istenen her türlü ka
mu idare ve kurumları ile diğer gerçek ve tüzel 
kişiler bu bilgileri mümkün olan en kısa zaman
da vermekle yükümlüdürler. Bu yoldan sağla
nan bilgilerden sır mahiyetinde olanların gizlili
ğine riayet edilir. 

MADDE 23. — Türkiye Bilimsel ve Teknik 
Araştırma Kurumu yapacağı araştırma ve ince
lemeler için hiçbir ilmühaber, ruhsatname veya 
imtiyaz almak zorunluğunda değildir. 

GEÇlOt MADDE 1. — Tasarının geçici 1 ci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 41) 
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özellikleri taşımak şartiyle ve gizli oyla geri 
kalan üyeleri seçerler. 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Bilim Kurulunun ilk 
kuruluşunu takibeden ikinci yıl sonunda bir 
defaya mahsus olmak üzere ad çekme voliyle 
ayrılacak beş üyenin yerine yeniden Kurumun 
geri kalan üyeleri tarafından beş üye seçilir. 

MADDE 24. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 25. — Bu kanunun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

6 . 6 . 1962 

Başbakan 
/. İnönü 

Devlet Bakanı 
T. Feyzioğlu 
Devlet Bakanı 

N. ökten 
Adalet Bakanı 
S. Kurutluoğlu 

İçişleri Bakanı 
A. TopcHoğlu 
Maliye Bakanı 

§. înan 
Bayındırlık Bakanı 

E. Paksüt 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

8. Seren 

Tarım Bakanı 
C. OraL 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

Â. Eyidoğan 
Devlet Bakanı 

H. 0. Bekata 
Devlet Bakanı 

N. Su 
Millî Savunma Bakanı 

/. Sancar 

Dışişleri Bakanı 
F. C. Erkin 

Millî Eğitim Bakanı 
H. İncesulu 

Ticaret Bakanı 
/. Gürsan 

Güm. ve Tekel Bakanı 
Ş. Buladoğlu 

Ulaştırma Bakanı 
C. Akyar 

Sanayi Bakanı 
F. Çelikbaş 

Ba. - Ya. ve Turizm Bakanı imar ve îs. Bakanı 
K. Evliyaoğlu M. Güven 

Geçici Ko. 

GEÇİCÎ MADDE 2. — Bilim Kurulunun ilk 
kuruluşunu takibeden ikinci yıl sonunda bir 
defaya mahsus olmak üzere ad çekme yolu ile 
ayrılacak beş üyenin yerine Kurumun geri kalan 
üyeleri tarafından yeniden beş üye seçilir. 

MADDE 24. — Tasarının 24 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — Tasarının 25 nci maddesi ay* 
nen kabul edilmiştir. 

>?-»-« 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 41 ) 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

ALTMIŞSEKİZİNCİ BlRLEŞlM 

8 . 4 . 1963 Pazartesi 

Saat: 15,00 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesi hakkında Başkanlık Divanı tezkeresi 
(3/543) 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONACAK İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-

lıçoğlu'nun, Doğu - Karadeniz bölgesinde bir 
kâğıt hamuru fabrikası kurulmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/486) ' 

2. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, son iki ay içerisinde, kaç vali ve 
kaymakamın yerlerinin değiştirildiğine dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/490) 

3. — İçel Milletvekili Mazhar Arıkan'm, Er
demli İmamı İshak Özbek'in, 1962 yılı Ağustos 
ve Eylül aylarına ait, maaşlarının zamanında 
ödenip ödenmediğine dair İçişleri ve Devlet Ba
kanından sözlü sorusu (6/493) 

4. — Van Milletvekili Muslih Görentaş'm, 
Van ilinden 1961 yılı zarfında, İranlılar tarafın
dan ne miktar hayvan çalındığına dair İçişleri 
ve Dışişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/496) 

5. — Rize Milletvekili Arif Hikmet Güner'in, 
Doğu - Karadeniz bölgesinde kurulması düşünü
len kâğıt hamuru yerinin tesisinin tesbit edi
lip edilmediğine dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/498) 

6. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul'un muhtelif yerlerinde açıkta akan ve 
mikrop saçan dere ve lâğımlar hakkında ne dü
şünüldüğüne dair, Bayındırlık ve İçişleri Ba
kanlarından sözlü •sornsu. (6/500) 

7. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Doğu - Karadeniz bölgesi seferlerine, ihtiya

ca cevap verecek adedde ilâve gemi tahsisi cihe
tine gidilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (S/502) 

8. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
m, Ankara, istanbul, izmir, Adana, ve Eskişe
hir belediye hudutları dâhilinde, son üç yılın 
son dört ayında, aydınlatma, ısıtma ve temizlik 
gibi işler için ne miktar elektrik enerjisi har
candığına dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/503) 

9. — İstanbul Milletvekili Ömer Zekâi 
Dorman'm, Türkiye'de her hangi bir iş kolun
da hafta tatili yapmaksızın günde 12 saat ça-
laştırılan işçi bulunup bulunmadığına dair Ça
lışma ve Ulaştırma Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/506) 

10. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, orman politikasına yön verecek prensiplerin 
tahakkuku için gerekli özel kanunların hazır
lanması hususunda bir çalışma olup olmadığına 
dair Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/508) 

11. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
Türk Ansiklopedisinin kaç fasikülde tamamla
nacağına ve devamlı bir yazı kadrosunun bulu
nup bulunmadığına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/509) 

12. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
yeniden hangi şehirlerde ne miktar noterlik ih
das edildiğine ve bunlara hangi ölçülere göre 
tâyin yapıldığına dair, Adalet Bakanından söz
lü sorusu (6/510) 

13. — Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat 
Akay'm, Türkiye'de bir dil buhranı olup olma
dığına dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/511) 

14. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Mehmet Kavala'ya, usulsüz olarak, altı milyon 
lira ödendiği hakkındaki iddianın doğru olup 
olmadığına dair Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu (6/513) 

15. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
üniversite ve yüksek okullara giremiyenler için 



ne tedbir alındığına ve gece üniversiteleri ile ge
ce yüksek okulları, açılması hakkında ne gibi 
çalışma yapıldığına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/514) 

16. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Doğu - Anadoluda çiftçi ailelerine, kuraklık se
bebiyle kredili olarak verilen buğdayın bedeli
nin alınmaması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/515) 

17. — Artvin Milletvekili Nihat Ata'nın, De
nizyolları İşletmesi Hopa Acentalığına kimin tâ
yin edildiğine ve tâyin şekline dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü sorusu (6/517) 

18. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, senatör ve milletvekillerine silâh taşıma 
ruhsatı verilip verilmiyeceği hususunda ne dü
şünüldüğüne dair içişleri Bakanında sözlü so
rusu (6/518) 

19. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir Soğuk Hava Deposu inşaatı
nın ne sebeple durdurulduğuna dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/519) 

20. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir Basma Fabrikası Anonim Şir
ketinin ne sebeple feshedildiğine dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/520) 

21. — Artvin Milletvekili Nihat Ata'nın, 
Bolu ve Giresun Orman Başmüdürlerinin hangi 
tarihlerde ve ne sebeplerle görevlerinin değiş
tirilmiş olduğuna dair Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/521) 

22. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, Emirdağ'ın Yukan Pîribeyli köyün
den ömeroğlu Abdil Yanar'm, 9.1.1963 tari
hinde Jandarma Karakoluna götürülmesi sebe
bine dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/522) 

23. — Erzincan Milletvekili Hüsamettin 
Atabeyli'nin, Erzincan merkez ilçesi ile Cen-
ciğe bucağı arasında yapılan Fırat 1. ve Fırat 
2. köprülerinin imlâ işinin yapılmaması sebebi
ne dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/523) 

24. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
5618 sayılı Kanuna ek 2 nci maddesinin harfiyen 
tatbik edilip edilmediğine dair tmar ve iskân 
Bakanından sözlü sorusu (6/524) 

25. — Kastamonu Milletvekili Osman Zeki 
Oktay'ın, Kastamonu'da inşasına başlanıp son
radan durdurulan soğuk hava deposunun ikma-
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linden vazgeçildiğinin doğru olup olmadığına 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/525) 

26. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'-
m, enstitü mezunlarına teknisiyen unvanı veril
mesi ve ücret baremlerinin tesbit edilmesi husu
sundaki 7 nci Millî Eğitim Şûrası kararının tat
biki için bir çalışma olup olmadığına dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/527) 

27. — Eskişehir Milletvekili Seyfi Öztürk'-
ün, iktisadi ve sosyal dâvaların halli istikame
tinde ne gibi müessir tedbirler alındığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/528) 

28. — Edirne Milletvekili Talât Asal'ın, 3008 
sayılı İş Kanununun 13 ncü ve 16 nci maddele
rine istinaden iş yerlerinden çıkarılan işçilerin, 
işlerine iadesi hususunda bir prensip kararı 
olup olmadığına dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/529) 

29. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dündar'
ın, Sumucak - Osmancık - Amasya demiryolu 
yapımını 5 senelik plândan çıkarılıp çıkarıl
madığına dair Bajandırhk Bakanından sözlü 
sorusu. (6/530) 

30. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, M. D. O. nun ne ve M. D. O cıüarın 
kimler olduğuna dair Başbakandan sözlü soru
su. (6/531) 

31. — Gümüşane Milletvekili Sabahattin Sa-
vacı'mn, Gümüşane ilinin kalkınmasının hangi 
bölge içinde tertiplendiğine dair Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü sorusu. 
(6/532) 

32. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nm, Tokat'ın Artova Sulusaray bucağını ta
kiben Çekerek hududuna kadar olan yolun 
noksan kalan kısmının ne z man yapılacağına 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. 
(6/533) 

33. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
Ayırma Meclisi tarafından göreve alınmasına 
karar verilen Mesut Ozansü'nün hâkimliğe tâ
yin edilmemesi sebebine dair Adalet Bakanın
dan sözlü sorusu (6/534) 

34. —- İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
yurtlarda vuku bulan keyfî ve huzur t»ozan 
hareketlerin sorumluları hakkında ne gibi bir 
işlem yapıldığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/535) 

35. — Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'-
m, idam edilen Başvekil ve vekillerin gömül-



düğü yerlerin bildirilmesine ve ailelerine ziya
ret imkânının verilip verilmiyeceğine dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/536) 

36. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dün
dar'ın, Ortaköy teelfon konuşmaları için neden 
tarife düzenlenmediğine ve Çorum ili telefon 
şebekesinin genişletilmesinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu (6/537) 

37. — Çankırı Milletvekili Şaban Keskin'in, 
yazılı sorusuna uzun zamandan beri cevap ve
rilmemesi sebebine dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/538) 

38. — Tokat Milletvekili Reşit önder'in, An
kara'nın ilk, orta ve liseleri ile sanat enstitü
lerinde görevlendirilen Millî Eğitimuve diğer 
bakanlıklar mensubu memurlara ve bunlara 
ödenmekte olan ücrete dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu (6/539) 

39. — îzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
Ankara Adliyesi kadrosunda olup Adalet Ba
kanlığı merkez dairelerinde çalıştırılan başkâ
tip, başkâtip muavini ve zabıt kâtiplerine dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/540) 

40. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
un, Erzurum'da bir çimento fabrikası kurul
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair Sana
yi Bakanından sözlü sorusu (6/541) 

41. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Ankara'da gecekondularda oturanlara elektrik 
ve su verilmesinin mümkün olup olmadığına 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/542) 

42. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı
kçın'm, Silopi, Cizre, İdil, Nusaybin ve Midyat 
mahkemelerinde nakdî kefaletin şahsi kefalete 
çevrildiğinin doğru olup olmadığına dair Ada
let Bakanından sözlü sorusu (6/543) 

43. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
Karayollarında tatbik edilen Trafik Tüzüğünün 
66 ve 67 nci maddelerinin ihtiva ettiği hüküm
lerin memleketimize ithal edilen çift dingilli 
yük araçlarının yük taşıma vasfına uygun olup 
olmadığına dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/544) 

44. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Aydın'm Bozdoğan ilçesi Müftüsü Hüseyin 
Övünçlü'nün ne sebeple vekâlet emrine alındı
ğına dair Devlet Bakanından sözlü sorusu 
(6/545) 

45. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nin, 
Bozdoğan ilçesi kaymakamının, bu ilçeye ne 
zaman tâyin edildiğine ve buradan ne gibi se
beple nakledildiğine dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/546) 

46. — Kocaeli Milletvekili Hâldan Kısayol'-
un, 27 Mayıs 1960 İhtilâlinden sonra İzmit 
Kâğıt Fabrikasında işlerine son verilen memur 
ve işçi sayısına dair Sanayi Bakanından sözjlü 
sorusu (6/547) 

47. — Muş Milletvekili Sami Öztürk'ün, loş
ların uzun ve sert geçtiği bölgelerde vatan
daş gücünün değerlendirilmesi hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Başbakandan sözlü soruşu 
(6/548) 

48. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Denizli Lisesine bağlı ortaokul ile Merkez Or
taokulunda kaç saatlik evişi dersi olduğuna Ve 
buna mukabil kaç öğretmeni bulunduğuna dair, 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/549) 

49. — İstanbul Milletvekili Ömer Zekâi Dcjr-
man'm, Emekli subaylar için İstanbul'da yakı
lan blok apartmanların belediye ve bayındır
lık işlerinin düzene konulması mevzuunda ne 
düşünüldüğüne dair, İmar ve İskân ve Bayın
dırlık Bakanlarından sözlü sorusu (6/550) 

50. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, Tokat'ın Pazar bucağının bugüne kadar il
çe olmaması sebebine dair, İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/551) 

51. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Ankara'da, iki iş verenin, Ankara Gazeteciler 
Sendikası Başkanını dövmeye teşebbüs ettikle
rinin doğru olup olmadığına dair, Çalışma Ba
kanından sözlü sorusu (6/552) 

52. — Erzurum Milletvekili Giyasettin K|a-
raca'nm, Doğu ve Güney - Doğu Anadolu bölge
lerinde, 1962 yılı içinde çiftçi ve muhtaç halka 
dağıtılan hayvan yemi ve buğday bedellerinin 
affının düşünülüp düşünülmediğine dair, Ta
ran ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/553) 

53. — Hatay Milletvekili Saki Zorlunun, 
T.C. Ziraat Bankasının küçük çiftçiye kredi te
mini görevini tam mânasiyle yapıp yapmadı
ğına dair, Ticaret Bakanından sözlü soruşu 
(6/554) 

54. — Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü 
Koç'un, 6753 sayılı Kanuna göre açılması gere
ken sağlık memurları tekâmül kurslarına dair, 



Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu. (6/555) 

55. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
şehirler üzerinde uçuşu menedici bir hüküm olup 
olmadığına ve Ankara üzerinde çarpışarak dü
şen tayyare olayına dair, Millî Savunma ve 
Ulaştırma Bakanlarından sözlü sorusu (6/556) 

56. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Niğde ilinin, turizm, imar, sağlık ve eğitim 
hizmetlerinde, istemiş olduğu yardımların ya
pılması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Basın - Yayın ve Turizm, tmar ve İskân, Sağ
lık ve Sosyal Yardım ve Millî Eğitim bakanla
rından sözlü sorusu (6/558) 

57. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nm Zile - Çekerek yolu noksanlarının ne za
man yapılacağına dair, Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/559) 

58. — Afyon Karahisar Milletvekili Veli 
Başaran'm, Afyon Karahisar Çocuk Esirgeme 
Kurumunda vukubulan tecavüz olayına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/560) 

59. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nm, gece öğrenimi yapan meslekî ve teknik 
öğretim okullarında, mesai saatleri dışında ça
lıştırılan öğretmen ve memurlara ücret ödene
ceği hakkında bir karar olup olmadığına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/561) 

60. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, 27 Mayıs 1960 tarihini takiben kimler 
baklanda ve ne miktar üzerinden haksız ikti
sap dâvası açıldığına dair Adalet Bakanından 
sözlü sorusu (6/562) 

61. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
Milletvekillerinin yabancı sefaretlerle temasları
nın ne suretle temin edildiğine dair, Dışişleri 
ve İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu. (6/563) 

62. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, Afyon Karahisar'a Hazine Avukat
lığına kimin tâyin edildiğine ve bu tâyinde si
yasi bir tesir olup olmadığına dair, Başbakan
dan sözlü sorusu. (6/565) 

63. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, Afyon Karahisar Adliyesine 1962 yılı 
içerisinde kimlerin hangi ölçülere göre atandı
ğına dair, Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/566) 

64. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çiiesiz'in, 5602 sayılı Tapulama Kanununun 
muaddel 13 ncü maddesindeki mülkiyetin ispa-
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ti hakkındaki hükümlerin değiştirilmesi veya 
yeni esaslara bağlanması hususunda ne düşü
nüldüğüne dair, Başbakandan sözlü sorusu 
(6/567) 

65. — Siirt Milletvekili Cevdet Aydın'ın, 
Sason İlçesi C. Savcısı ile Yargıcının, Jandar
ma Karakol Kumandanı ve 4 jandarma eri ta
rafından dövüldükleri hakkındaki neşriyatın 
vâridolup olmadığına dair İçişleri ve Adalet 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/568) 

66. — Bingöl Milletvekili Sıddık Aydar'm, 
20 . 2 . 1963 tarihinde Ankara'da yapılan Eği
tim mitingine katılan binlerce öğretmenin Ba
kanlık üzerinde ne gibi bir intiba bıraktığına 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/569) 

67. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
belediye zabıta memurlarının yeknesak kıyafet
te olmalarının temini ile fazla mesai ücreti ve
ya yıpranma zammı verilmesi hususunda ne 
düşünüldüğüne dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/571) 

68. — Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü 
Koç'un, merkez teşkilâtında çalışanlardan ka
çının ek görev kadrolariyle hangi okullarda 
kaçar saat ders okuttuklarına ve ücretli veya 
maaşlı olarak birden fazla ek görevi olan kaç 
memur bulunduğuna dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/572) 

69. — Siirt Milletvekili Süreyya öner'in, 
Siirt ilinin Batman ilçesine bağlı Şikeftan kö
yü nüfusuna ve sakinlerinin mesken olarak 
mağaralarda yaşadıklarının doğru olup olma
dığına dair İmar ve İskân Bakanından sözlü 
sorusu (6/573) 

70. — Kastamonu Milletvekili Sabri Ksskm'-
in, Kastamonu - Cide arasındaki Devlet yolu
nun, Karayollarınca kış mücadelesine tabi tu
tulan yollar arasına alınmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/574) 

71. — Sakarya Milletvekili Mııslihittin Gü-
rer'in, Tren ücretlerinde yapılan tenzilâtın 
Adapazarı - Haydarpaşa arasında neden tat
bik edilmediğini dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü sorusu (6/575) 

72. — Muş Milletvekili Sami Öztürk'ün, 
Umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle alı
nacak tedbirlerle yapılacak yardımlar hak-

I kındaki Kanun gereğince evvelce başlanıl-



nm sulanması konusunda ne düşünüldüğüne daif 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/584) 

81. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Serik ilçesi içme suyunun ihtiyaca cevap ver
mediği konusunda bir talep yapılıp yapılmadı
ğına ve elektrik üretiminin ihtiyaca yeter olup 
olmadığına dair, İmar ve İskân Bakanından sö3-
lü sorusu (6/585) 

mış olan inşaatın devamı için ne düşünüldüğü
ne dair İmar ve İskân Bakanından sözlü so
rusu (6/576) 

73. — Ordu Milletvekili Yusuf İzzettin Ağa-
oğlu'nun, Belediye hudutları içine mahalle ola
rak alınmakla beraber imar plânı dışında ol
duklarından belediye hizmetlerinden mahrum 
bulunan mahallelerin muhtaç halkının yakacak. 
ve zati ihtiyaçlarının köy tarifesine tabi bulun
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair Tanm 
Bakanından sözlü sorusu (6/577) 

74. — Ordu Milletvekili Yusuf İzzettin Ağa-
oğlu'nun, 3460 sayılı Kanunun 17 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesi hususunda bir tasan dü
zenlenmesinin düşünülüp düşünülmediğine dair 
Ticaret ve Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/578) 

75. — Ordu Milletvekili Yusuf İzzettin Ağa-
oğlu'nun, Kadıköy ilçesi, Kâğıthane Bedediyesi 
sınırlan dâhilinde kaç aded gecekondu ve ne 
miktar nüfus bulunduğuna ve yol, okul ve di
ğer ihtiyaçların sağlanması istikâmetinde halk
la yardımlaşma gayret ve hazırlıklan yapılıp 
yapılmadığına dair İçişleri ve İmar ve îskân 
Bakanlanndan sözlü sorusu (6/579) 

78. — Çorum Milletvekili Faruk Küreli'nin, 
Meteoroloji Genel Müdürlüğünde, meteoroloji 
sahasında yetişmiş mühendis veya yüksek mü
hendis istihdam edilip edilmediğine ve teknik 
eleman yetiştirilmesinin düşünülüp düşünül
mediğine dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/580) 

77. — İstanbul Milletvekili Muhiddin Gü
venin Hasin-sye intikal etmiş bulunan Ankara 
Varlık mahallesindeki evlere yerleştirilen aile
lerin adodine ve bımlann durumlarına dair İmar 
ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/581) 

78. — İstanbul Milletvekili Vahyi özarar'ın, 
İstanbul'un Sağmalcılar köyü ile Göktepe na
hiyesinin su ihtiyacının halli için ne düşünüldü
ğüne ve bu yerlere birer sağlık merkezi açılma
sına lüzum görülüp görülmediğine dair İmar ve 
İskân, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlanndan 
sözlü sorusu (6/582) 

79. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya ilinin imar plânında, son üç yıl içinde, 
kaç defa tadilât yapıldığına dair İmar ve İskân 
Bakanından sözlü sorusu (6/583) 

80. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Gazipaşa ovasmdaki akarsulann ıslahı ile ova-
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ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Tokat Milletvekili Ali Dizman'ın, Ka
nunu Medeninin sureti meriyet ve şekli tatbiki 
hakkındaki 864 sayılı Kanunun 16 ncı madde
sine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/291) (S. Sayı
sı : 129) [Dağıtma tarihi : 4 . 4 . 1963] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — İstanbul'da Beşiktaş'ta Vişnezade 
mahallesinde Teşvikiye ve Maçka meydanı sokak-
lannda kâin ve Hazineye ait iken parasız olarak 
İstanbul Belediyesine devredilmiş bulunan arsa 
ve binanın Hazineye iadesi hakkında kanun ta
sana ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, kanun teklifi ve İçişleri, 
Millî Eğitim, Maliye ve Bütçe komisyonlan ra-
porlan (1/126, 2/196) (S. Sayısı : 243) [Dağıt
ma tarihi : 17 . 9 .1962] 

X 2. — Hazinenin ve iktisadi Devlet Teşek
küllerinin bir kısım borçlannm tahkimi hakkın
daki 154 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1/168) (S. Sayısı : 
245) [Dağıtma tarihi : 19 .9 .1962] 

X 3. — Cumhuriyet Senatosu Sinop Üyesi 
Suphi Batur'un, Transfer ücretlerinin ve teşvik 
primlerinin vergi, resim ve harçlardan muaf tu-



tulması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Bütçe komisyonları raporları (2/175) (S. Sayı
sı : 246) [Dağıtma tarihi : 18 . 9 .1962] 

4. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himog'lu ve iki arkadaşının, Devlet memurları 
aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 365Ü 
sayılı Kanuna ek 4644 sayılı Kanunun 11 nci 
maddesinin kaldırılması ve 3656 sayılı Kanuna 
(1) sayılı cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı kıs
mında değişiklik yapılması hakkındaki 5965 aa-
yılı Kanuna iki geçici madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Maliye ve Büt
çe komisyonları raporları (2/22) (S. Sayısı : 
261) [Dağıtma tarihi : 26 . 9 . 1962] 

5. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
ingiliz Kemal namı ile maruf Nizamettin'e va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe komis
yonları raporları (2/193) (S. Sayısı : 307) 
[Dağıtma tarihi : 15 . 10 . 1962] 

6. — Mehmet Çelebioğlu Bilâl Demirci'ye 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasansı ve Maliye ve Bütçe komis
yonları raporları (S. Sayısı : 308) [Dağıtma ta 
rihi : 15.10.1962] 

7. — Birinci Dünya ve İstiklâl savaşlarına 
iştirak eden Ali Fehamoğlu Vecihi Hürkuş'a 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Bütçe komis 
yonları raporlan (1/254) (S. Sayısı : 309) [Da 
ğıtma tarihi : 15 . 10 . 1962] 

8. — Şehit Dağıstanlı Mehmet Fazıl Paşa
nın kızı Hadduç Dağıstanlı'ya vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanmasına dair kanun tasa
rısı ve Maliye ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/229) (S. Sayısı : 310) [Dağıtma tarihi : 
15 .10 .1962] 

9. — Gaydan Fikri Tuğsuz'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta
sansı ve Maliye ve Bütçe Komisyonları rapor
ları (1/258) (S. Sayısı : 311) [Dağıtma tarihi : 
16 . 10 . 1962] 

10. — Haliloğlu Sadık Hançebay'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair ka
nun tasarısı ve Maliye ve Bütçe Komisyonları 
raporlan (1/226) (S. Sayısı : 312) [Dağıtma 
tarihi : 16 .10 .1962] 

11. — Köy içme suları hakkındaki Kanunun 
14 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun tasarısı ile İmar ve 

iskân ve içişleri komisyonîan raporlan (1/209) 
(S. Sayısı : 303) [Dağıtma tarihi • 11 .10 .1962] 

12. — 5442 sayılı il idaresi Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ve içişleri Komisyonu raporu (1/292) (S. 
Sayısı : 325) [Dağıtma tarihi : 19 .10 .1962] 

X 13. — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin bâzı 
tâli pozisyonlarına giren akar yakıtların Güm
rük Vergisi hakkındaki Bakanlar Kurulu ka
rarının onaylanmasına dair kanun tasarısı ve 
Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyon
ları raporlan. (1/246) (S. Sayısı : 15) [Dağıt
ma tarihi : 15 .12 .1962] 

X 14. — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 
42.02 pozisyonunun sonuna bir hüküm İlâvesine 
dair Bakanlar Kurulu Kararnamesinin onanması 
hakkında kanun tasansı ve Gümrük ve Tekel, 
Sanayi, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/106) (S. Sayısı : 16) [Dağıtma tarihi : 
17.12 .1962] 

15. — Hususi idarelerden maaş alan ilkokul 
öğretmenlerinin kadrolanna, terfi ve cezalandı-
rılmalanna ve bu öğretmenler için teşkil edile
cek Sağlık ve içtimai Yardım Sandığı ile Yapı 
Sandığına ve öğretmenlerin alacaklarına dair 
4357 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim Komisyonu raporu (1/227) (S. Sayısı : 
304) TDağıtma tarihi : 11 . 10 . 1962] 

1.6. — Yozgat Milletvekili Celâl Ahmet Sun
gur'un, 5434 sayılı Kanunun 7 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair olan 16 Ocak 1953 
gün ve 6015 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ma-
Hye ve Plân komisyonları raporlan (2/216) 
(S. Sayısı : 18) [Dağıtma tarihi : 20 . 12 . 1962] 

17. — Serseri ve mazannaisu eşhas hakkın
daki Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair 
kanun tasansı ve içişleri ve Adalet komisyon
ları raporlan (1/208) (S. Sayısı : 21) [Dağıt
ma tarihi : 27 .12 .1962] 

18. — Hususi şahıslara ait eski eserlerle ta
rihî âbidelerin istimlâki hakkındaki 7463 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesinin değiştirilmesi ve 6 
nci maddesinin kaldırılmasına dair kanun tasa
nsı ve Millî Eğitim ve Adalet komisyonîan ra
porlan (1/108) (S. Sayısı : 22) [Dağıtma ta
rihi : 27 .12 .1962] 

19. — Kaçakçılığın men ve takibine dair 
I 1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla deği-



şik 53 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ve içişleri ve Adalet komisyon
ları raporları (1/295) (S. Sayısı: 23) [Dağıt
ma tarihi : 27 .12 .1962] 

20. — Vakfıkebir ilçesinin Beşikdüzü nahi
yesi Kutluca köyü 54 hanesinde kayıtlı iken 
evlenmek suretiyle aynı köy 13 hanesine gelen 
Hüseyin kızı Ayşe'den doğma 8.7.1928 doğum
lu Ümmihan Bebek'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/261) (S. Sayısı : 24) 
[Dağıtma tarihi : 31.12.1962] 

21. — Gaziantep'in Yavuzlar mahallesi ha
ne 107, cilt 120 ve sayfa 28 sayısında nüfusa 
kayıtlı Ahmet oğlu, Ayşe'den doğma 1.1.1939 
doğumlu Osman Taşdemir'in ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/437) (S. Sa
yısı : 26) [Dağıtma tarihi : 31.12.1962] 

22. — Niğde Aksaray'ın Büyükbölcek ma
hallesi hane 226, cilt 3 ilâve ve sayfa 90 nüfu
suna kayıtlı Mehmet ve Elmasoğlu 12.8.1932 
doğumlu Mehmet Çimen ve Horasan ilçesi All-
Eleşkirt doğumlu Abdülcebbar Yıldırım diğer 
adı Abdullah Yıldırım ile yine Niğde Aksaray'
ın Darıhüyük köyü hane 827, cilt 67 ve sayfa 
95 sayısında kayıtlı Sıtkı ve Zazaoğlu 1.6.1936 
çeyrek köyü nüfusunun hane 47, cilt 8 ve sayfa 
79 sayısında kayıtlı Kurban ve Haticeoğlu, 
1340 doğumlu Mehmet Çetin (Mehmet Sıddık 
Çetin) in ölüm cezasına çarptırılmaları hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/231) (S. Sayısı : 27) [Dağıtma tari
hi : 29 .12 .1962] 

23. — Rize'nin Çiftekavak köyü hane 165/7, 
cilt 38, sayfa 129 da kayıtlı Ademoğlu tnayet'-
ten doğma 3.6.1931 doğumlu Bahattin Yazı
cı'nm ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/19) (S. Sayısı : 28) [Dağıtma tarihi: 
31.12.1962] 

24. — İstanbul Milletvekili Suphi Baykam 
ve 70 arkadaşı ile Konya Milletvekili Faruk Sü-
kan ve 2 arkadaşının, çeşitli teadül ve teşkilât 
kanunlariyle diğer kanunlarda mevcut aylık ve 
ücret tutarlarının değiştirilmesi hakkındaki 
7244 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin değişti
rilmesi hakknda kanun teklifleri ve Plâı» Ko
misyonu raporu (2/51, 2/111) (S. Sayısı: 231e 
2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 4 . 1 . 1963] 

25. — Turgutlu ilçesinin Çepni Dereköyü 
41 sayılı hanesinde kayıtlı Mustafaoğlu, Zehra-
dan doğma 9.6.1933 doğumlu Hamza Gül
mezin ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/223) (S. Sayısı : 33) [Dağıtma tarihi : 
8.1.1963] 

26. — Yıldızeli ilçesinin Kalın köyü 34 ha
nesinde kayıtlı Seyfioğlu Saniyeden doğma 
1.12.1940 doğumlu (8.6.1935 olarak tashih-
li) Bekir Yılmaz'ın ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/36) (S. Sayısı : 35) [Dağıt
ma tarihi : 8 .1.1963] 

27. — Seferihisar ilçesinin Ulamış köyü ha
ne 10, cilt 8, sayfa 6 da kayıtlı Hüseyin ve Ay-
şeoğlu 3.9.1934 doğumlu Mustafa Cemal Kan-
ca'nm ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/17) (S. Sayısı : 36) [Dağıtma tarihi : 
8.1.1963] 

28. — İstanbul Milletvekili Hüsamettin Ti-
yanşan'ın, 232 sayılı Kanunla değiştirilen 6085 
sayılı Karayolları Trafik Kanununa bir madde 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Bayındırlık 
ve İçişleri Komisyonları raporları (2/350) (S. 
Sayısı : 37) [Dağıtma tarihi : 9 . 1 . 1963] 

29. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
7258 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Geçici Ko
misyon raporu (2/302) (S. Sayısı : 357) [Dağıt
ma tarihi : 24 .10 .1962] 

X 30. — Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştır
ma Kurumu kurulması hakkında kanun tasarısı 
ile C. Senatosu Tabiî Üyesi Sami Küçük ve 12 
arkadaşının Türkiye tlmî ve Teknik Araştırma 
Konseyi kanunu teklifi ve Geçici Komisyon ra* 
ponı (1/219, 2/220) (S. Sayısı: 41) [Dağıtma 
tarihi : 16 .1.1963] 

31. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Mil
letvekili Cevad Odyakmaz ve Erzincan Millet
vekili Sadık Perinçek'in yasama meclislerinin 
aralarındaki münasebetlerin düzenlenmesi hak
kında kanun teklifi ve Anayasa Komisyonu ra
poru (2/271) (S. Sayısı : 48) [Dağıtma tarihi : 
2 . 2 . 1963] 

32. — Taşköprü ilçesinin Karnıaçık köyü 
hane 4, cilt 32, sayfa 267 de kayıtlı Biddioğlu, 
Şerife'den doğma, 5 Eylül 1926 doğumlu Hüse* 
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yin Akça'nm ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu. (3/20) (S, Sayısı : 55) [Dağıtma 
tarihi : 2 . 2 . 1963] 

33. — Yalvaç ilçesinin Terziler köyü hane 
43, cilt 16, sayfa 150 de kayıtlı Alioğlu, Satı'dan 
doğma 10 Nisan 1926 doğumlu Mehmet Ali Yıl-
maz'm ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru. (3/354) (S. Sayısı : 56) [Dağıtma tarihi : 
2 . 2 . 1963] 

X 34. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükü
meti arasında Telli-Telefon irtibatı kurulmasına 
ve mevcut Radyo-Telgraf servisine dair Andlaş-
manm onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ulaştırma 
komisyonları raporları (1/270) (S. Sayısı : 60) 
[Dağıtma tarihi : 6 .2 .1963] 

X 35. — Birleşmiş Milletler Teşkilâtı tara
fından çıkarılan 200 000 000 dolarlık bonodan 
100 000 dolarlık kısmının satmalınması hususun-
da Hükümete yetki verilmesine dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/356) (S. Sayısı : 62) [Dağıtma tarihi : 
7 . 2 . 1963] 

36. — îmar Kanununa bir madde eklenmesi 
hakkındaki 7341 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılmasına dair tasarı ve îmar ve îskân, 
İçişleri ve Adalet komisyonları raporları 
(1/205) (S. Sayısı : 65) [Dağıtma tarihi: 
9.2.1963] 

X 37. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Sırrı Atalay ve 51 arkadaşının, Türkiye Süt En
düstrisi Kurumu kurulmasına dair kanun tekli
fi ve Geçici Komisyon raporu (2/317) (S. Sa
yısı : 66) TDa^ıtma tarihi : 9 . 2 . 1963] 

38. — Devllet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kamına bağ
lı (1) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı kısmın
da değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Adalet ve Plân komisyonları raporlan (1/282) 
(S. Sayısı : 88) [Dağıtma tarihi: 11.. 2 .1963] 

39. — Bucak ilçesi Kestel köyünün hane 99, 
cilt 10 ve sayfa 87 sayısında kayıtlı tsmail ve 
Elifoğlu 7 . 3 . 1929 doğumlu Halil ölmez'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/271) (S. Sayısı; 93) [Dağıtma tarihi : 
12 . 2 .1963] 

40. — Kozluk'ilçesinin Reşik köyü hane 8, 
cilt 9, sayfa 54 te kayıtlı, Gencoğlu, Fedile'den 
doğma 1 . 12 . 1937 doğumlu Reşit Siyah'm 
ölüm cezasına çarptırılması, hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/182) (S. Sayısı : 94) [Dağıtma tarihi : 
12 . 2.1963] 

41. — Ermenek ilçesinin Kargara köyü 4 ha
nesinde kayıtlı Osmanoğlu, Rukiye'den doğma 
1332 doğumlu Mustafa Dilek'in ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/197) (S. Sayı
sı : 95) [Dağıtma tarihi: 12 . 2 . 1963] 

42. — Diyarbakır ili Ergani ilçesinin Key-
danlı köyü, hane 3, cilt 6 ve sayfa 116 sayısın
da nüfusa kayıtlı Alioğlu, Hazni'den doğma 
18 . 5 . 1932 doğumlu Kemal Taşkesen'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/483) 
(S. Sayısı : 96) [Damıtma tarihi: 12 . 2 . 1963] 

43. — Üsküdar Ümraniye köyü Hekimbaşı 
Çiftliğinde oturan Ali Rızaağlu, Zeynep'ten doğ
ma 1931 Filibe doğumlu, Bulgar uyruklu ve 
Türk Mülteci, Hasan Kâhyaoğlu'nun ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında Başbakanlık tezke
resi ve Adalet Komisyonu raporu (3/206) (S. 
Sayısı : 97) [Dağıtma tarihi : 12 . 2 . J963] 

44. — Gölköy ilçesinin Hisarcık köyü 51 ha
nede kayıtlı Şavketoğlu, Münevverden doğma 
3 . 8 . 1932 doğumlu Adem Akçay'm ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/352) (S. 
Sayısı : 98) [Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1933] 

45. — Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Ace
mi köyü nüfusunun hane 16, cilt 21/1 ve 173 
sayfa da kayıtlı Mehmedoğlu Safiya'dan doğma 
1931 doğumlu Ömer Aslan'ın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/56) (S. Sayısı : 99) 
[Damıtma tarihi : 12 . 2 . 1963] 

46. — Oğuzeli ilçesinin Çağdın köyü hane 8, 
cilt 13 ve sayfa 7 de kayıtlı Mehmedoğlu, Zey
nep'ten doğma 1 . 1 . 1928 doğumlu Ali Koca-
türk'ün ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/35) (S. Sayısı : 100) [Dağıtma tarihi : 
12 . 2 . 1963] 

47. —- Bayındır ilçesinin Çırpı nahiyesi hane 
354, cilt 28 ve sayfa 11 sayısında nüfusa kayıtlı 
Ömeroğlu Hayriye'den doğma 20 . 1 . 1944 do-



Jfum tarihi, mahkemece 31 . 12 . 1941 tarihine 
düzeltilen Cemal Zambaklı ile Mersin'in Mahmu
diye mahallesi hane 633, cilt 1 - 36, sayfa 90 sa
yısında nüfusa kayıtlı Yusufoğlu Naciyeden 
•doğma, 26 . 3 . 1942 doğumlu Ahmet Durer 
(Dar) m ölüm cezasına çarptırılmaları hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/492) (S. Sayısı : 102) [Dağıtma ta
rihi : 13 . 2 . 1963] 

X 48. — Milletlerarası Atom Enerjisi Ajan
sı Statüsünün VI ncı maddesinin (A) fıkrasının 
3 ncü bendinde yapılacak değişikliğin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun 
tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/261) 
(S. Sayısı : 109) [Dağıtma tarihi: 20.2.1963] 

X 49. — Kölelik, köle ticareti, köleliğe ben
zer uygulama ve geleneklerin ortadan kaldırıl
masına dair ek Sözleşmenin onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve İç
işleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/350) 
(S. Sayısı : 110) [Dağıtma tarihi : 20 . 2 .1963] 

50. — Âmme hükmi şahısları veya müessese
leri tarafından fiilen âmme hizmetlerine tahsis 
edilmiş gayrimenkuller hakkındaki Kanunun 4 
ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/286) 
(S. Sayısı : 112) [Dağıtma tarihi : 21 . 2 . 1963] 

51. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Kuruluş ve memurları Kanununda ve 4862 sa
yılı Kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı cetvellerde 
değişiklikler yapılmasına dair kanun tasarısı 

" ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân komis
yonları raporları (1/404) (S. Sayısı : 113) [Da
ğıtma tarihi : 21 . 2 .1963] 

52. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Sivas Milletvekili Güner Sarısözen, Sivas Millet
vekili Cevad Odyakmaz ve Sakarya Milletveki
li Nuri Bayar'ın, Milletlerarası Andlaşmalarm 
yapılması, yürürlüğü ve yayınlanması ile bâzı 
andlaşmalarm yapılması için Bakanlar Kurulu
na yetki verilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Geçici Komisyon raporu (2/419) (S. Sayısı : 
114) [Dağıtma tarihi : 21.2 .1963] 

53. — Ünye'nin, Hamidiye mahallesi, hane 95, 
cilt 10 ve sayfa 103 sayısında nüfusa kayıtlı 
Hasbioğlu, Fatma Şekerden doğma 24 Teşrini
sani 1930 doğumlu Mehmet (Mustafa) Yeğen-
oğlu'nun, ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra-
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poru. (3/510) (S. Sayısı : 117) [Dağıtma tarihi: 
29 . 3 . 1963] 

54. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna 
bağüı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin 
Tarım Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Tarım ve Plân ko
misyonları raporları (1/379) (S. Sayısı: 118) 
[Dağıtma tarihi : 30 .3.1963] 

55. — Tohumlukların tescil, kontrol ve serti-
fikasyonu hakkında kanun tasarısı ve Tarım, 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/247) 
(S. Sayısı: 119) [Dağıtma tarihi : 30 . 3 .1963] 

X 56. — Gümrük giriş tarife cetvelinin 28.02 
pozisyonunun sonundaki ihtar hükmünün değiş
tirilmesine dair olan Bakanlar Kurulu kararna
melerinin onaylanması hakkında kanun tasarısı 
ve Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyon
ları raporları. (1/225) (S. Sayısı : 120) [Dağıt
ma tarihi : 1 . 4 . 1963] 

57. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa bir geçici madde ek
lenmesine dair kanun tasarısı ve Millî Savunma, 
Maliye ve Plân komisyonları raporları. (1/100) 
(S. Sayısı : 121) [Dağıtma tarihi : 1 . 4 . 1963] 

X 58. — Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 1960 
ve daha önceki bütçe yıllarına ait bir kısım ver
gi borçlarının tasfiyesi hakkında kanun tasarısı 
ve Ticaret, Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları. (1/201) (S. Sayısı : 122) [Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1963] 

59. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
ikinci maddesinin (A) bendinin ikinci fıkrası
nın değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Ticaret, Tarım ve Plân komisyonları raporları 
(1/297) (S. Sayısı : 123) [Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1963] 

60. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Kanununun 33 ncü maddesinin değiştirilmesi
ne dair kanun tasarısı ve Ticaret ve Plân komis
yonları raporları. (1/345) (S. Sayısı : 124) [Da
ğıtma tarihi : 1 . 4 . 1963] 

61. — 97 sayılı Kanuna göre askerlik hizmet
lerini Millî Eğitim Bakanlığı emrinde öğretmen 
olarak yapanların ilkokul öğretmenliğine tâyin
leri hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim, 
Maliye ve Plân komisyonları raporları. (1/232) 
(S. Sayısı : 125) [Dağıtma tarihi : 1 . 4 . 1963] 

X 62. — Bursa Milletvekili İbrahim Öktem ve 
üç arkadaşımn, Sendikalar kanunu teklifi, tş-



çi ve işveren sendikaları kanunu tasarısı ve 
Geçici Komisyon ve Plân komisyonları rapor
ları (2/286, İ/382) (S. Sayısı: 126) tDagıtma 
tarihi: 3.4.1963] 

63. — İstanbul Milletvekili Reşat Ülker'in, 
Beden Terbiyesi Kanununun 4 ncü ve 13 neti 
maddesinin kaldınlmasina dair kanun teklifi 

ve içişleri Komisyonu raporu (2/386) (S. Sa
yısı: 128) [Dağıtma tarihi: 4 . 4 . 1963] 

64. — istanbul Milletvekili Reşat Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı
rılması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (2/385) (S. Sayısı: 130) [Dağıtma tari
hi: 4.4.1963] 

(Millet Meclisi Birleşim : 68) 
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Tohumlukların tescil, kontrol ve sertifikasyonu hakkında kanun 
tasarısı Tarım, Adalet ve Plân komisyonları raporları (1 /247) 

T. a. 
Başbakanlık 27 . 6 . 1962 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Saı/ı, : 71/1542 - 2112 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Tanm Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulun
da 23 . 6 . 1962 tarihinde kararlaştırılan «Tohumlukların tescil, kontrol ve sertifikasyonu 
hakkında kanun tasarısı» gerekçesi ve ilişikleriyle birlikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 

îsmet înönü 

GEREKÇE 

içinde bulunduğumuz zamanın, en önemli vo müstacel dâvalarından birincisi dünyanın gida ve 
besleme kaynaklarının artırılmasıdır. 

Dünyanın mahdut sayıdaki bâzı memleketlerinin gıda fazlalarının mevcudiyeti istisna edilir
se, geri kalan memleketlerin ekserisinin gıdasızlık ıstırabı içinde bulunduğu görülür. 

Şu hususun ehemmiyetle belirtilmesi icabeder ki; süratle artmakta bulunan dünya nüfusunun 
oldukça kısa bir istikbalde ciddî buhranlarla karşılaşacağı tahmin olunmaktadır. 

Bugün bütün memleketler, çalışmalarını istihsali artırmak hedefine yöneltmişlerdir. 
Köylünün hayat seviyesinin yükseltilmesi, hızlı bir tempoyla artan nüfusun beslenmesi, bir kı

sım sanayiin hammadde ihtiyacının sağlanması ve aynı zamanda ihracatçı kalabilmemiz için, zirai 
istihsalimizi artırmak ve mahsulün kalitesini yükseltmek mecburiyetindeyiz. 

Zirai istihsalin arlınlması ve kalitesinin yükseltilmesi ise aşağıdaki şartların yerine getirilme
siyle kabildir. 

!. Modern ziraat metotlarını uygulamak, 
2. Tslah edilmiş yüksek vasıflı tohumluk kullanmak, 
rî. Sulamak, 
4. Gübrelemek, 
f>. Mahsulü zararlılardan ve hastalıklardan korumak, 
Yapılan araştırma neticelerine göre; ıslah edilmiş niteliği yüksek tohumluk kullanmakla zirai 

istihsali % 20 ye kadar artırmak mümkün olduğu gibi kalitesinin yükseltilmesi ve hastalıksız 
standart mahsul elde edilmesi iyi tohumluk kullanmaya bağlıdır. 

Bununla beraber ıslah edilmiş tohumlukların nilelikleri ne kadar yüksek olursa olsun zamanla 
bu nitelikleri kaybederler. 

Bu itibarla, nitelikleri mümkün olan ve en yüksek biı- seviyede bulunan ve çeşit safiyeti emni
yet altında tutulan tohumlukların bu niteliklerini muhafaza ve devam ettirip yetiştiricilere veril-
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meşini sağlamak ve dolayısiyle hastalıksız kaliteli standart mahsul yetiştirmek bakımından diğer 
ileri memleketlerde olduğu gibi memleketimizde de tohumlukların kontrol ve sertifikasyonu için 
yeni bir organizasyon kurulmasına ve esaslı tedbirlerin alınmasına zaruret vardır. 

İlişikte sunulan cetvelin tetkikinden de anlaşılacağı gibi çeşitli mahsullere aidolmak üzere 
memleketimizin yıllık tohumluk ihtiyacı (2 406 316) tondur. Bir misal olarak bunun için de yal
nız 1 490 000 ton buğday tohumluğuna ihtiyaç duyulmaktadır. Halihazırda Tarım Bakanlığınca 
uygulanmakta olan tohumluk istihsal programına göre tohumluğun her beş senede bir değiştiril
mesi icabedeeeğinden yıllık ortalama 300 000 ton ıslah edilmiş yüksek vasıflı sertifikalı buğday 
tohumluğunun teminine mecburiyet vardır. Fakat bu miktar tohumluğun tamamının Devlet kurum
ları tarafından karşılanması mümkün değildir. Zira halihazırda durumları itibariyle Devlet ku
rumları bu miktarın ancak 50 000 tonunu temin edebilecek kabiliyettedir. Bu bakımdan yalnız 
buğday tohumluğu yönünden bakiyenin yetiştiriciler tarafından sağlanması mecburiyeti vardır. 
Keyfiyet diğer tohumluklar için de hemen hemen aynı durumdadır. Bu hal, tohumculuk yapa
cak çiftçilerin faaliyetlerini bir intizama bağlıyacak esasların konmasını şart koşmaktadır. 

Memleketimizde tohumluk ithal ve ihracı da çok karışık bir durum arz etmekte ve her hangi 
bir esasa dayanmamaktadır. 

Son yıllarda 200 ton civarında bulunan yonca tohumu ihracatımız her yıl artan miktarla geliş
mekte ve memleketimiz için verimli bir gelir kaynağı olmak istidadını göstermektedir. Fiğ tohum
luğu ihracatımız da aynı müspet yolda gelişmektedir. 

Ayrıca bunlara ilâveten kenevir, kuş yemi mahsul olarak yabancı memleketlere ihracedil-
mekte ve fakat o memleketlerde tohumluk olarak kullanılmaktadır. Bunların tohumluk bakımın
dan bir kontrol ve muameleye tabi tutulmaları halinde daha fazla döviz sağlanması mümkündür, 
bundan başka ithalâtçı memleketler çıkardıkları veya çıkarmakta oldukları kanunlarla milletler
arası kaidelere göre kontrol edilip sertifiye edilmiyen tohumluklara iltifat ve alâka gösterme
mektedirler. Bu hal ise tohumluk ihracatımızı önlemektedir. 

Bugün ileri memleketlerin tohumculuk tarihi tetkik edilecek olursa bu alandaki gelişmeleri
nin, standart ve kaliteli mahsul yetiştirmelerinin daha 40 - 50 yıl önce vaz'ettikleri kanunlara 
borçlu olduklarını göstermektedir. 

Yukardan beri kısaca arz edilen tohumlukların ıslahı, istihsali, üretilmesi, sertifikasyonu, it
halât ve ihracatı ile ilgili olarak zamanımıza kadar intikal etmiş bulunan büyük aksaklıkları izale 
ve boşlukları doldurmak ve bugünkü ihtiyaçlara cevap vermek üzere ilişikte sunulan kanun ta
sarısı hazırlanmış bulunmaktadır. 

Buhis konusu tasarı, yabancı memleketlerdeki benzeri kanunlar incelenerek memleketimiz şart
larına adapte edilmek suretiyle hazırlanmıştır. 

M. Meclisi (S. Sayım : 119 ). 
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Kanun tasarısı bölümlerinin açıklanması : 

Bölüm : 1 

Tasarının birinci bölümünde, kanunun konusu ve amacı belirtilmiş bulunmaktadır. Buna gö
re Türkiye dâhilinde yetiştirilen, dağıtılan, ithal ve ihracedilen tohumluklar tescil, kontrol ve ser-
tifiye edilecektir. Bu suretle çiftç'i emrinde daimî surette garantili tohumluk bulundurulacaktır. 
Bu konuda çalışacak özel ve tüzel kişiler daimî bir kontrole tabi tutulmak suretiyle tohumculuğun il
mî mânada uygulanması sağlanacaktır. 

Bölüm : 2 

Bu hususta ilerde ıher hangi bir anlaşmazlığa meydan verilmemek üzere tasarıda zikredilen 
terimler ilmî otoritelerin de mütalâası alınmak suretiyle tarif edilmiştir. 

Bölüm : 3 

Üçüncü bölümde, mofolojik, biolojik ve tarımsal nitelikleri mevcutlardan farklı ve yeni bir çe-
şidolduğu tesbit edilmeden ve bir kütüğe kaydedilmeden gerek ıslah ve gerekse köy çeşitlerinîn 
üretilmesiyle memleket ziraati, dolayısiyle ekonomisine zarar vermemek hususu göz önünde tutul
muştur. 

Bölüm : 4 

Tohumlukların iyi niteliklerinin muhafaza edilmesi ve devam ettirilmesi için, her yıl yenilen
mesi, yetiştirme usullerine riayet edilmesi zarureti vardır. 

Bu bakımdaın tohumluk yetiştirmede usulüne riayet edilmesi, tohumlukların derecelendirilme
si, sınıflandırılması ve bu faaliyetin kontrol edilmesi, çiftçinin emrinde daima emniyetli ve garan
tili tohumluk bulundurulması ancak tohumlukların sert'ifiye edilmeleriyle' kabil olmaktadır. 

Bölüm : 5 

Bu bölümde doğrudan doğruya ithal ve ihracedilecek tohumluklara inhisar ettirilmiş olup, 
tohumlukların sadece bu isim altında muamele görmeleri ve muayyen nitelik ve standartlara haiz 
olmamaları şartiyle ithal ve ihracedilmelerinin mümkün olacağı belirtilmiştir. 

Bölüm : 6 

Bütün dünyada olduğu gibi memleketimizde de gerek tarla ve gerekse lâboratuvar kontrolleri 
için bir ücret alınmalıdır. Yalnız bunun zamanını tâyinde Tarım Bakanlığı yetkili kılınmıştır. 

ıBölüm : 7 

Bu bölümde kanun hükümlerine aykırı hareket edeceklere karşı cezai müeyyideler açıklanmıştır. 

Bölüm : 8 

Bu kanunu yürütebilmek için diğer memleketlerde olduğu gibi memleketimizde de özel bîr ku
ruluşa zaruret vardır. Bu bölümde kuruluş tafsilâtiyle izah olunmuştur. 

M. Meclisi (S. Sayısı: 119) 
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; 

Bölüm 

Bu bölüm çeşitli hükümleri ilıliva etmektedir. 

Tohumluğun çeşidi 

Tfububat 
Buğday 
Arpa 
Çavdar 
Yulaf 
Kaplıca 
Mısır 
Darı 
Çeltik 
Kuşyemi 

Bakliyat 
Bakla 
Bezelye 
Nohut 
Fasulye 
Mercimek 
Börülce 
Fiğ 
Burçak 

Sanayi bitkileri : 
Patates 
Şeker pancarı 
Kenevir 
Afyon 
Anason 
Pamuk 
Keten 
Tütün 

Yekûn 

Yekûn 

Tohumlu ihtiyacı (Ton) 
1950 1958 

Yekûn 
Sebzeler 
Muhtelif çayır, mera ve yem nebatları 

895 438 
342 343 
97 507 
45 356 
29 003 
35 589 
14 857 
3 618 
834 

1 464 545 

6 821 
380 

9 236 
11 783 
7 653 
901 

6 001 
13 056 

55 831 

15 088 
1 528 
1 859 
198 
55 

26 907 
7 481 

20 

53 136 

_.._ 

1 490 000 
486 000 
133 000 
58 350 
23 800 
41 400 
10 890 
8 850 
2 800 

2 255 090 

5 700 
378 

10 320 
16 940 
12 390 

350 
13 800 
12 200 

72 078 

27 400 
4 306 
2 295 
238 
68 

37 860 
5 355 

25 

77 547 
ı I 

1 600 

Genel yekûn I 573 512 2 406 316 

M. Metilini (S . dayısı : 119 ) 
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Tasım Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Tarımı Komisyonu 
Esas No. L/247 
Karar No. 17 

w . m . ma 

Yüksek Başkanlığa 

Tohumlukların tescil, kontrol ve serttii'ikasyonu hakkındaki kanun tasar*sı, komisyonttnıuz-
da ilgili 'bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle tetkik ve müz.akeT>e «dildi. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan müzakerelerden sonra, yeterlfik önergesi kabul edilerek 
maddelerin görüşülmesine geçilmiş; VI ueı bölümü teşkil eden ve alacak ücrete ait butenan 
12 ııci maddenin halen devlet (teşekkülleri ve özel teşebbüs tarafından yetiştirilen ftöhuımİBk 
miktarının ihtiyaca cevap vermekten çtfk uzak olduğu ileri sürülerek tohum yelaştMciterini 
teşvik için, ücret alma işinin kanunun kabulünden 5 sene sonra uygulanılması şeklinde Itaöil 
edilecek, yeniden kaleme alınmasına ve tasarının diğer maddelerini'n ve cetvellerin uyum ka
bulüne komisyonumuzca karar verilmiştir. 

Havalesi gereğince Adalet Komisyonuna tevdi buyurolmak üzere Yülksek Başkanlığa sumu-
lur. 

Komisyon Başkanı 
Trabzon 
A. Şener 

Amasya 
R. Arpaatoğlu 

Denizli 
M. Çobanoğlu 

Kâtip ve 
Ihı rapor (Jözcüsii 

Kastamonu 
/ . Hakkı Yilanhoğlu 

Ankara 
A. Üstün 

Edirne 
AS'. Bilgeyi 

Y 
T. Nı 

Adana 
M. •(reçioffht 

Antalya 
R. Eker 
Eskişehir 

A. Zeytinoğlu 
İmzada bulunamadı 

»agat 
zamoğlu 

Adana 
A. Savrun 

Bursa 
H. Akahn 

Trabzon 
A. Rıza Uzuneı 

M. Meclisi S. Sayım.: 119 ) 
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Adalet Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 25.12.1962 

Karar No. 13 
Esas No. 1/247 

Yüksek Başkanlığa 

Tohumlukların tescil, kontrol ve sertifikasyonu hakkında kanun tasarısı Tarım Komisyonu ra
poru ile birlikte Komisyonumuza havale edilmiş olmakla tetkik ve müzakere edildi : 

'6 ncı bölümü teşkil eden ve alınacak ücrete ait bulunan 12 nci maddedeki Tarım Komisyonu 
değiştirgesine, kanun tekniği bakımından vuzuh vermek üzere değişiklik yapılmış ve madde ye
niden yazılmıştır. -

14 neü madde Hükümet tasarısında yazılı olduğu gibi tasarının diğer maddeleriyle birlikte 
aynen kabul edilmiştir. 

Havalesine uyularak Bütçe Komisyonuna tevdi olunmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Adalet Komisyonu Başkanı Sözcü 

Denizli Giresun Adıyaman Artvin 
H. Oral A. Cüceoğlu A. Atalay S. Eminağaoğlu 

Çanakkale 
B. Arat 

Elâzığ 
Muhalifim söz hakkım 

mahfuzdur 
N. GHiray 

Siirt 

izmir 
M. Uyar 

Maraş 
H. F. Evliya 

C. Aydın 

Plân Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Plân Komisyonu 27 . 3 . 1963 
Esas No. : 1/247 
Karar No. : 44 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Tohumlukların tescil, kontrol ve sertifikasyonu hakkındaki kanun tasarısı, Tarım ve Adalet ko
misyonları raporları komisyonumuza havale edilmiş olmakla Maliye ve Tarım Bakanlıkları tem
silcileri hazır oldukları halde incelendi ve görüşüldü. 

Tasarının gerekçesinde de belirtildiği gibi zirai istihsalin artırılması ve kalitesinin yükseltil
mesi için lüzumlu faktörlerin başında ıslah edilmiş yüksek vasıflı tohumluklar gelmektedir. 

Islah edilmiş tohumlukların dahi muhtelif sebeplerle niteliklerini kaybetmeleri de göz önünde 
tutulursa, bunların niteliklerini muhafaza ve devam ettirip yetiştiricilere ulaştırılmasını sağla
mak ve dolayısiyle hastalıksız kaliteli standart bir mahsul yetiştirmek için diğer memleketlerde 
olduğu gibi bizde de tohumlukların kontrol ve sertifikasyonu için bir organizasyon kurulmasına 
ihtiyaç vardır. 

Ayrıca beş yıllık kalkınma plânına muvazi olarak birinci beş yıl sonunda 430 000 ton ser
tifikalı tohum temin edilmesi hizmete ulaşılabilmesi için 1963 yılında 100 000 ton sertifikalı to
hum temin etmek zarureti vardır. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 119 ) 
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Bu sebeple kalkınma planındaki hedeflerin tahakkukunu temin maksadiyle sevk edilmiş bu

lunan tasarı komisyonumuzca yerinde görülerek Adalet Komisyonunun metni müzakereye esas 
tutularak maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

II nci bölümün başlığı redaksiyon bakımından (Tarifler ve esaslar) şeklinde değiştirilmiştir. 
14 ncü maddenin son fıkrasında yer alan (ticaretten menedilenlerin mağaza ve dükkânları 

mühürlenir) hükmü sınırsız görülmüş, ticaretten men ile, ticarethane ve dükkân mühürleme iş
lemleri ayrı ayrı olduklarından müessesenin kapatılmasının bir müddetle tahdidi lüzumlu görüle
rek bu müddetin onbeş gün olarak kabulü uygun görülmüş madde bu maksatla değiştirilmiştir. 

Diğer maddeler aynen kabul edilmiştir. 
Tasarıya bağlı (1) ve (2) sayılı cetveller de tertip bakımından değiştirilmiştir. 
Mevzuun ehemmiyetine ve mevsimle de ilgisi olması dolayısiyle öncelik ve ivedilikle görüşül

mek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Hatay 
Ş. İnal 

Aydın 
/. Sezgin 

Başkan V. 
Balıkesir 

F. ÎsUmyeli 

Denizli 
A. Şohoğlu 

Kastamonu 
S. Keskin 

trazada bulunamadı. 

Konya 
ff. C. Yılmaz 

Marag 
E. Kaplan 

Sözcü 
Ordu 

A. H. Onat 

Trabzon 
A. Şener 

Aydın 
O. Apaydın 

GKimüşane 
8. Savacı 

Kırşehir 
Karşılığı bütçede görülmiyen kadroların kabulü 
bütçe tekniğine aykırı olduğundan muhalifim, 

A. Bilgin 

Mardin 
Ş. Aysan 

İmzada bulunamadı. 

Siirt 
A. Ya§a 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Tohumlukların tescil; kontrol ve sertefikasyonu 
hakkında kanun tasarım 

Bölüm : I. 
i ? •;'-•• • 

Kanunun konusu ve amacı 

MADDE 1. — Bu kanun ile, tarla ve bahçe 
mahsulleri, sebze ve yem bitkileri tohumlukla
rının çeşit safiyetini devam ettirmek, fiziksel 
vasıflarını muhafaza etmek ve dolayısiyle çift
çiler© garantili ve niteliği daha yüksek tohum
luk sağlamaktır. 

MADDE 2. — Memleket içinde yetiştirilen, 
satılan, dağıtılan, ithal ve ihracedilen tohum
luklar Tarım Bakanlığı veya Tarım Bakanlı
ğınca görevlendirilecek teşekküller tarafından 
tescil, kontrol ve sertifiye edilir ve bunlara ge
rekli sertifikaları verilir. 

MADDE 3. — Tohumluk yetiştiren, sa
tan, dağıtan, ithal ve ihtaceden bütün özel ve 
tüzel kişiler ve tüzel kişiliği haiz olmasa da
hi, devlete katma ve özel bütçeli dairelere, be
lediyelere ve İktisadi Devlet Teşekküllerine ait 
işletme ve kurumlar bu kanun hükümleri dahi
linde Tarım Bakanlığının teftiş ve denetlemesi
ne tabidir. 

MADDE 4. — Memleket içinde yetiştirilen, 
dağıtılan, satılan, ithal ve ihracedilen tohum
luklardan hangilerinin bu kanuna tabi tutula
cağı Tarım Bakanlığınca her yıl tesbit ve Res
mi Gazetede ilân olunur. 

Bölüm: İT. 

Tarif ve eseslar 

MADDE 5. — Bu kanunda yazılı deyimler
den; 

a) Tescil: Islah edilmiş çeşitlerle köy çe
şitlerinin morfolojik, biyolojik ve tanımsal ni
teliklerinin tarla denemeleri ve lâboratuvar ana
lizleriyle belirtilmesi, mevcutlardan farklı ve 
yeni çeşit olduğu tesbit edilerek bir kütüğe 
kaydedilmesi, 

b) Tohumluk kontrolü: Tohumlukların fi-
siksel ve biyolojik durumlarının tesbit edil
mesi, 

l1 AKİM KOMİSYONUNUN ÜEÖİŞTİRİŞJ 

Tohumların tescil, kontrol ve- serti fikasy onu 
hakkında, kanun tasarısı 

Bölüm : I 

Kavunun konusu re ama a 

MADDE 1. — Hükümet tasarısının 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümet tasarısının 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümet tasarısının 3 ncü 
maddesi ayenen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümet tasarısının 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. 
maddesi aynen kabul edilmiştir 

Bölüm : II 

Tarif ve esaslar 

— Hükümet tasarısının 5 nci 

M. Meclisi S. Sayısı : 119 ) 
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ADALET KOMİSYONUNl'N DEĞİŞTİRİCİ 

Tohumların tescil, kontrol ve sertıfıkasyonu 
hakkında, kanun tasarısı 

Bölüm : I 

Kanunun konusu ve amacı 

MADDE 1. — Hükümet tasarısının 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümet tasarısının 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümet tasarısının 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümet tasarısının 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

"Bölüm : 11 

Tarif ve esaslar 

MADDE 5. — Hükümet tasarısının 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

PLÂN KOMİSYONl NM'N DHJOİŞTİRİSl 

Tohumların tescil, kontrol ve sertıfıkasyonu 
hakkında kanun tasarısı 

Holüm : I 

Kanunun konusu re amacı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncıı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Bölüm : II 

Tarifler ve esaslar 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 119 ) 
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Hü. Tarım Ko, 

c) Sertifikasyon : Tohumlukların gene
tik, fiziksel ve biyolojik durumlarının tesbit 
edilmesi, 

d) Vejetatif üreme: Cinsel olmıyan üreme, 
çelik, yumru, kök, soğan ve saire gibi bitki kı-
sımlariyle olan üreme, 

e) Jeneratif üreme: Cinsel olan üreme, 
döllenme neticesi meydana gelmiş embriyoyu 
taşıyan tohumlu üreme, 

f) Morfolojik nitelikler: Bitkilerin ve to
humluğun dış görünüşüne ait nitelikleri, 

g) Biyolojik nitelikler: Tohumluğun çim
lenmesi ve çimlenmesini takibıeden safhalariyle 
bitkilerin büyüme ve gelişmeleri, 

h} Çeşit safiyeti: Tohumluğun sahiboldu-
ğu genotipten farklı olan çeşitlerin nisbeti, 

i) Fiziksel safiyet: Tohumluğun saf to
humluk ve yabancı madde olarak tesbit edi
len nisbetleri, 

j) Saf tohumluk: Yabancı maddeleri ayrıl
mış aynı bitki cinsine ait jeneratif veya veje
tatif üreme kısımları, 

k) Yabancı madde: Saf tohumluktan baş
ka içinde bulunan diğer mahsul ve zararlı bit
ki tohumları ile canlı ve cansız her türlü mad
deler, 

1) Tohum: Bitkilerin jeneratif kısmı olup 
döllenme sonucu meydana gelen ve embriyoyu 
taşıyan üreme kısımları, 

m) Tohumluk: Bitkilerin üretilmesinde 
kullanılan ve jetatif ve jeneratif kısımları, 

n) Sertifikalı tohumluk: Tescil edilmiş çe
şitlerin tarla ve lâboratuvar muayeneleri yapı
larak, yönetmeHğindeki standartlarına uygun
luğu belirtilen ambalajlanmış, etiketlenmiş ve 
lüzumu halinde mühürlenmiş tohumluklar, 

o) Kontrollü tohumluk: Tarla muayenesi 
yapılmaksızın yönetmeliğinde kayıtlı standart
larına göre yalnız lâboratuvar muayeneleriyle 
nitelikleri tâyin ve tesbit edilen tohumluklar, 

p) Islah edilmiş çeşiıt: Genetik, morfolojik, 
biyolojik ve tarımsal nitelikleri belirtilmiş ve 
tescil edilmiş çeşitler, 

r) Islah edilmiş tohumluk : «p» fıkrasında 
yazılı çeşitlerin tohumlukları, 

s) Köy çeşidi : Islah edilmemiş olmakla 
beraber özellikleri Tarım Bakanlığınca kabul ve 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 119 ) 
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Adalet Ko. Plân Ko. 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 119 ) 
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tescil olunmuş, uzun yıllardan beri tanınmış ve 
isim yapmış çeşitler, 

Anlaşılır. 

Rolüm : III 

Tescil 

MADDE 6. — Islah edilmiş çeşitlerle köy çe
şitleri, morfolojik, biyolojik ve tarımsal nitelik
leri belirtilmek suretiyle Tarım Bakanlığınca 
yönetmelik esasları dâhilinde kütüğe kaydedil
mek suretiyle, tescil olunur. 

Yabancı memleketlerde o memleketin kendi 
mevzuatı dâhilinde ıslah ve tescil edilmiş çeşit
ler, memleketimizde adaptasyon denemeleri ya
pılmak ve bunların ekonomik ve tarımsal değeri 
Tarım Bakanlığınca belirtilerek kendi isimleriy
le tescil olunur. 

Bölüm : !Vr 

Sertifikalı ve kontrol edilmiş tohumluklar 

MADDE 7. — 6 ncı madde gereğince tescil 
edilmiş bulunan çeşitlerden yönetmeliğine göre 
sınıf ve kademelere ayrılmak suretiyle yetiştiri
len ve üretilen tohumluklara sertifika verilir. 

MADDE 8. — Yetiştirici, alıcı veya satıcı ta
rafından müracaat edildiği takdirde tohumlu
ğun lâboratuvar muayeneleri yapılır ve standart
larına uygunluğunun tesbiti halinde kontrol 
edilmiş tohumluk raporu verilir. 

MADDE 9. — Gerekli muayeneleri yapılmış 
ve standartlarına uygunluğu tesbit edilmiş to
humluklar yönetmeliğinde gösterilen şekillere 
uygun ve lüzumu halinde mühürlü ambalajlar 
içinde piyasaya arz edilir. Hangi tohumlukların 
ambalajlarının açılarak perakende satışa arz edi
leceğinin tâyinine Tarım Bakanlığı yetkilidir. 

MADDE 10. — Sertifikalı tohumlukları ye
tiştirecek veya satışa arz edecek özel ve tüzel ki
şiler ve tüzel kişiliği haiz olmasa dahi Devlete, 
katma ve özel bütçeli dairelerle belediyelere ve 
iktisadi Devlet Teşekküllerine ait işletme ve ku
rumlarda aranacak nitelikler yönetmeliğinde 
belirtilir. 

Bu tohumlukları satışa arz eden ana kurtim-

M. Meclisi (S. 

Tarım Ko. 

Bölüm : III 
Tescil 

MADDE 6. — Hükümet tasarısının 6 ncı 
maddesi ayenen kabul edilmiştir. 

Bölüm : IV 
Sertifikalı ve kontrol edilmiş tohumluklar 

MADDE 7. — Hükümet tasarısının 7 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Hükümet tasarısının 8 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Hükümet tasarısının 9 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Hükümet tasarısının 10 nou 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Sayısı : 119 ) 
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Adalet Ko. 

Bölüm : tri 

Tescil. 

MADDE 6. — Hükümet tasarısının 6 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Bölüm : IV 

Sertifikalı ve kontrol edilmiş tohumluklar 

MADDE 7. — Hükümet tasarısının 7 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Hükümet tasarısının 8 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Hükümet tasarısının 9 ncu 
maddesi .aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Hükümet tasarısının 10 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Plân Ko. 

Bölüm : rii 

Tescil 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Bölüm : IV 

Sertifikalı ve kontrol edilmi§ tohumluklar 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADE 8. — Tasarının 8 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Tasarının 10 ncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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lar bu tohumlukların müstahsıla intikaline ka
dar sertifikasında yazılı niteliklerinin muhafa
zasından sorumludurlar. Bu hükümlere aykırı 
olarak yapılan satışlar Tarım Bakanlığı teşkilâ
tınca menedilir ve müteşebbisleri hakkında bu 
kanunun 14 ncü maddesi hükümlerine göre taki
bat yapılır. 

Bölüm : V 

Tohumlukların ithal ve ihracı 

MADDE 11. — İthal ve ihracedilen tohum
lukların kontrola tabi tutulması ve Tarım Ba
kanlığından ithal ve ihraç müsaadesi alınması 
mecburidir. 

Bu kabîl tohumlukların asgari vâsıf ve stan
dartları Tarım Bakanlığınca tesbit ve Resmî Ga
zetede ilân olunur. 

Islah çalışmalarında kullanılmak üzere ge
tirilecek tohumluk numunelerini bu madde hük
münden istisna etmeye ve bu numunelerin mik
tarını tâyine Tarım Bakanlığı yetkilidir. 

Bölüm : VI 

Almaca/,' ücret 

MADDE 12. — Tohumlukların tarla ve lâbo-
ratuvar muayeneleri için alınacak ücretin, alın
masına başlanacağı tarihin tâyin ve tesbitine Ta
nın Bakanlığı yetkili olup bu hususlar Resmî 
Gazetede yayınlanır ve ilân olunur. 

Bölüm : VII 

Ceza hükümleri 

MADDE 13. — Tarım Bakanlığınca muayene 
edilmemiş ve müsaadesi verilmemiş tohumluk
ları ithal ve ihracedenler 1 000 liradan 6 000 lira
ya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır. 

Ayrıca bakanlığın vazifeli teşkilâtınca zap-
tolunan tohumlukların müsaderesine de nuaih-
kemelerce karar verilir. 

Bu kabîl suçlar müstacel mevaddan sayılır. 

MADDE 14. — 4 ncü madde gereğince bu 
kanuna tabi tutulup Resmî Gazetede ilân olu
nan tohumlukları : 

a) Muayene ve kontrol yaptırıp müspet 
netice ve belge almadan, 

Tarım Ko. 

Bölüm : V 

Tohumlukların ithal ve ihracı 

MADDE 11. — Hükümet tasarısının 11 noi 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Bölüm : VI 

Alınacak ücret 

MADDE 12. — Tohumlukların tarla ve lâbo-
ratuvar muayeneleri için ücretin alınmasına ka
nunun kabul tarihinden itibaren beş sene sonra 
başlanır. Ücret tesbitine Tarım Bakanlığı yet
kili olup Resmî Gazetede yayınlanır ve ilân olu
nur. 

Bölüm : VII 

(1 eza hükümleri 

MADDE 13. — Hükümet tasarısının 13 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Hükümet tasarısının 14 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Adalet Ko. 

Bölüm : V 

Tohumlukların ithal re ihracı 

MADDE 11. — Hükümet tasarısının 11 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Bölüm : VI 

Alınacak ücret 

MADDE 12. — Tohumlukların tarla ve lâbo-
ratuvar muayeneleri için ücret alınmasına ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş 
sene sonra başlanır. Ücret tesbitine Tarım Ba
kanlığı yetkili olup bu husus ayrıca Resmî Ga
zetede yayınlanır ve ilân olunur. 

Bölüm : VII 

i1 eza hükümleri 

MADDE 13. — Hükümet tasarısının 13 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Hükümet tasarısının 14 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi 

Plân Ko. 

Bölüm : V 

Tohumlukların ithal re ihracı 

MADDE 11. — Tasarının 11 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Bölüm : VI 

Alınacak ücret 

MADDE 12. — Adalet Komisyonunun 12 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Bölüm : Vli: 

dezu hükümleri 

MADDE 13. — Tasarının 13 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — 4 ncü madde gereğince bu 
kanuna tabi tutulup Resmî Gazetede ilân olunan 
tohumlukları : 

a) Muayene ve kontrol yaptırıp müspet ne
tice ve belge almadan, 

( S'. Sayısı : 119 ) 
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b) Yönetmeliğine uygun şekilde amba
lajlanmadan veyahut taklit ve tahrif edil
miş etiketlerle,. 

c) Asgari Standardın altına düşürülmüş 
veya tağşiş edilmiş olarak, 

d) Muayene ve kontrodu yapılmadığı hal
de yapılmış göstererek, 

e) Sertifikalarında belirtilmiş nitelikle
re uymıyan şekilde reklâm yaparak, 

Satanlar, dağıtanlar, satışa veya dağıtı
ma arz edenler 500 liradan 1,000 liraya kadar 
ağır para cezasiyle cezalandırılır. Ayrıca ba
kanlığın vazifeli teşkilâtınca zaptolunan to
humlukların müsaderesine de mahkemelerce 
karar verilir. 

Yukarda yazılı suçlar ıslah edilmiş tohum
luk adı altında satılan, dağıtılan, satışa veya 
dağıtıma arz edilen tohumluklar dolıayısiyle 
işlenmişse ağır para cezası 3 000 liradan aşa
ğı olamaz. 

13 ncü maddede yazılı suçların tekerrürü 
halinde bir yıldan beş yıla kadar tohumluk 
ticaretinden men cezası ıda verilir. 

Bu kanuna göre verilip katileşen hüküm 
özetleri masrafı mahkûma aidolmak üzere gar 
zete ve radyolarla ilâna hükmolımur. Ancak 
konu itibariyle yayımında fayda tasavvur 
olunmıyan satıcıların işledikleri suçlar ya-
yınlanmıyabilir. Ticaretten menedilenlerin ma
ğaza ve dükkânları mühürlenir ve mahkû
miyet ilâmının özeti yapıştırılır. 

BÖLÜM : VIII 

Kuruluş 

MADDE 15. •— Bu kanunun kapsadığı hiz
metleri ifa etmek üzere Tarım Bakanlığı Zi
raat İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı bir (To
humluk Kontrol ve Sertifiıkasyon Şubesi Mü
dürlüğü) kurulmuştur. 

Tarım Bakanlığı, tohumlukların tescil, 
kontrol ve sertifikasyonu işlerini yürütebil
mek için lüzum gördüğü hallerde tohumluk 
kontrol ve sertifikasyon enstitüsü, istasyonu ve 
lâboratuvarlan gibi kurumlar ile diğer kurum
ları kurar. 

Tarım >Ko. 

Bölüm : VIII 

Kuruluş 

MADDE 15. — Hükümet tasarısının 15 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi ( S. Sayım : 119 ) 



Adalet Ko. 

Bölüm : V n i 

Kuruluş 

MADDE 15. — Hükümet tasarısının 15 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Plân Ko. 

b) Yönetmeliğine uygun şekilde ambalaj
lanmadan veyahut taklit ve tahrif edilmiş eti
ketlerle, 

c) Asgari standardın altına düşürülmüş ve
ya tağşiş' edilmiş olarak, 

d) Muayene ve kontrolü yapılmadığı halde 
yapılmış göstererek, 

e) Sertifikalarında belirtilmiş niteliklere 
uymıyan şekilde reklâm yaparak, 

Satanlar, dağıtanlar, satışa veya dağıtıma 
arz edenler 500 liradan 1 000 liraya kadar ağır 
pra cezasiyle cezalandırılır. Ayrıca Bakanlığın 
vazife teşkilâtınca zabtolunan tohumlukların mü
saderesine de mahkemelerce karar verilir. 

Yukarda yazılı suçlar ıslah edilmiş tohum
luk adı altında satılan, dağıtılan, satışa veya 
dğıtuama arz edilen tohumluklar dolayısiyle 
işlenmişse ağır para cezası 3 000 liradan aşağı 
olamaz. 

13 ncü maddede yazılı suçların tekerrürü 
halinde bir yıldan beş yıla kadar tohumluk ti
caretinden men cezası da verilir. 

Bu kanuna göre verilip katileşen hüküm 
özetleri masrafı mahkûma aidolmak üzere ga
zete ve radyolarla ilâna hükmolunur. Ancak 
konu itibariyle yayımında fayda tasavvur olun-
mıyan satıcıların işledikleri suçlar yayınlan-
mıyabilir. Ticaretten menedilenlerin mağaza 
ve dükkânları (15) gün müddetle mühürlenir 
ve mahkûmiyet ilâmının özeti yapıştırılır. 

Bölüm : VIII 

Kuruluş 

MADDE 15. — Tasarının 15 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 119 ) 
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MADDE 16. — Devlet memurları aylıkları
nın tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Tarım Bakan
lığı kısmına ilişik (1) sayılı cetvelde derece, 
aded ve unvanları yazılı kadrolar eklenmiş ve 
(2) sayılı cetvelde yazılı kadrolar kaldırılmış
tır. 

Bölüm : IX 

Çeşitli hükümler 

MADDE 17. — Bu kanunun maddelerinde 
bahsi geçen yönetmeliklerle kanunun uygulan
masına dair yönetmelik Tarım Bakanlığının 
teklifi ve Bakanlar Kurulunun onanmasiyle 
yürürlüğe girer. 

MADDE 18. — Çiftçiler arasında yapılacak 
tohumluk mübadeleleri bu kanun hükümlerin
den istisna edilmiştir. 

MADDE 19. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

Tarım Ko. 
MADDE 16. — Hükümet tasarısının 18 ncı 

maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Bu kanunun 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

23 . 6 

hükümlerini 

Başbakan 
1. înönü 

Devlet Bakaııı 
T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
N. Ökten 

Adalet Bakanı 
8. Kurutluoğlu 
İçişleri Bakanı 
A. Topaloğlu 

Maliye Bakanı 
§. İnan 

Bayındırlık Bakanı 
E. Paksüt 

S a. ve So. Y. Bakanı 
8. Seren 

Tarım Bakanı 
C. Oral 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Ba-Ya. ve T. Bakanı 
K. Evliyaoğlu 

Bölüm : IX 

Çeşitli hükümler 

MADDE 17. — Hükümet tasarısının 17 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. - - Hükümet tasarısının 18 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Hükümet tasarısının 19 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Hükümet tasarısının 20 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

1902 
Devlet Bakanı ve 
İBaşb. Yardımcısı 

A. Eyidoğan ' 
Devlet Bakanı 
H. O. Bekata 
Devlet Bakanı 

N. Su 
Millî Savunma Bakanı 

1. Sancar 
Dışişleri Bakanı 

F. C. Erkin 
Millî Eğitim Bakanı 

II. İncesulu 
Ticaret Bakanı 

t. Gürsan 
Güm. ve Te. Bakanı 

Ş. Buladoğlu 
Ulaştırma Bakanı 

C. Akyar 
Sanayi Bakanı 

F. Çelikbaş 
îmar ve İskân Bakanı 

M. Güven 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 119 ) 

Tasarıya bağlı 1 ve 2 sayılı cetveller aynen 
kabul edilmiştir. 
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Adalet Ko. 

MADDE 16. — Hükümet tasarısının 16 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Bölüm : IX 

Çeşitli hükümleı* 

MADDE 17. — Hükümet tasarısınla 17 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Hükümet tasarısının 18 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Hükümet tasarısının 19 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Hükümet tasarısının 20 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tasanya bağlı 1 ve 2 sayılı cetveller aynen 
kabul edilmiştir. 

Plân Ko. 

MADDE 16. — Tasarının 16 ncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Bölüm :. IX 

Çeşitli hükümler 

MADDE 17. — Tasarının 17 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Tasarının 18 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Tasarının 19 ncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Tasarının 20 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

M. Meteliei (S. Sayısı: 119) 
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D. 

fi 
7 
8 
9 

10 
10 

Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

Tohumluk Kontrol ve Sertifikasyon Şubesi Teşkilâtı 

Kadronun adı 

Tohumluk Kantrol ve Sertifikasyon işleri Müşaviri, Ziraat Yüksek 
Mühendisi, ihtisas mevkii 
Teknik Müşavir, Ziraat Yüksek Mühendisi 
Tohumluk Kontrol ve Sertifikasyon Şubesi Müdürü, Ziraat Yüksek 
Mühendisi, ihtisas mevkii 
Ziraat Yüksek Mühendisi 

» » » 
» » » 

Muamelât Şefi 
Memur 

» 

Yekûn 

fînstitü İstasyon ve Lâboratııvar Teşkilâtı 

Enstitü Müdürü, Ziraat Yüksek Mühendisi, ihtisas mevkii 
İst asyon Müdürü, Ziraat Yüksek Mühendisi, ihtisas mevkii 
Lâboratııvar Müdürü, Ziraat Yüksek Mühendisi, ihtisas mevkii 
Lâboratuvar Şefi, Ziraat Yüksek Mühendisi (Asistan) 
Ziraat Yüksek Mühendisi Asistan 

» » » » 
» » » * 

Laborant 
Laborant 
Mutemet kâtip 

4 
5 
6 
6 
7 
8 
9 

10 
8 
9 

10 

8 Ayniyat Memuru 
9 » » 

10 » » 
8 Ambar Memuru 
9 » » 

10 » » 

Yekûn 

Maaş 

1 250 
1 100 

950 
950 
800 
700 
600 
500 
500 

1 500 
1 250 
1 100 
950 
950 
800 
700 
600 
'500 
700 
600 
'500 

700 
600 
500 
700 
600 
500 

Aded 

o 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

10 

1 
1 
2 
2 
2 
4 
5 
2 
5 
1 
1 
2 

28 

1 
1 
1 
1 
1 
2 

tutarı 

80 000 
13 200 

11 400 
11 400 
9 600 
8 400 
7 200 
6 000 
6 000 

103 200 

18 000 
15 000 
26 400 
22 800 
22 800 
38 400 
42 000 
14 400 
30 000 
8 400 
7 200 
12 000 

239 400 

8 400 
7 200 
6 000 
8 400 
7 200 
12 000 

Yekûn 49 200 

M. Meclisi ( S . Sayısı: 119) 
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r>. 

5 
5 
6 
8 
9 

10 
10 
11 

Kadronun adı 

tiler Te§kilâtı 

Teknik Kontrolör, Ziraat Yüksek Mühendisi 
Mütehassıs Ziraat Yüksek Mühendisi 

» » » > 
Teknisyen 

» 
» 

Kontrol Memuru 
» » 

Maaş Aded 

Yekûn 

Genel yekûn 

Yıllık 
tutarı 

1 L00 
1 100 
950 
700 
600 
500 
500 
450 

3 
4 
4 
5 
5 
5 
8 
12 

46 

39 600 
52 800 
45 600 
42 000 
36 000 
30 000 
48 000 
«4 800 

358 800 

91 750 600 

D. 

[2] SAYILI CETVEL 

Kaldırılacak kadrolar 

Memuriyet unvanı 

tiler Teşkilâtı 

12 Tarım Öğretmeni 

Aded Maaş 

20 

Yıllık 
tutarı 

400 96 000 

M: Meclisi ( S. Sayısı : 119 ) 
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Plân Komisyonunun değiştiricine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

Kadronun adı Aded Maaş D. Kadronun adı 

4 

6 

6 
7 
8 
9 

10 
10 

Tohumluk Kontrol ve Sertifikasyon Şubesi 
Teşkilâtı 

Tohumluk kontrol ve sertifi
kasyon İşleri Müşaviri 
Ziraat Yüksek Mühendisi, 
(İhtisas yeri) 
Teknik Müşavir, Ziraat Yük
sek Mühendisi 
Tohumluk Kontrol ve Sertifi
kasyon Şubesi Müdürü, Zira
at Yüksek Mühendisi (İhtisas 
yeri) 
Ziraat Yüksek Mühendisi 

2 1 250 

1 1 100 

» » 
Muamelât Şefi 
Memur 

950 
950 
800 
700 
600 
500 
500 

Yekûn 10 

Enstitü istasyon ve lâbaratuvar teşkilâtı 

3 Enstitü Müdürü, Ziraat Yük
sek Mühendisi, (îh. yeri) 

4 İstasyon Müdürü, Ziraat 
Yüksek Mühendisi, (İh. yeri) 

5 Lâboratuvar Müdürü, Ziraat 
Yüksek Mühendisi (İh. yeri) 

6 Lâboratuvar Şefi, Ziraat 
Yüksek Mühendisi (Asistan) 

6 Ziraat Yüksek Mühendisi 
Asistan 

7 Ziraat Yüksek Mühendisi 
Asistan 

1 500 

1 250 

1 100 

950 

950 

800 

8 Ziraat Yüksek Mühendisi 
Asistan 

9 Laborant 
10 » 

8 Mutemet Kâtip 
9 » » 

10 » » 

Yekûn 

8 Ayniyat Memuru 
9 » » 

10 » » 
8 Ambar Memuru 
9 »* » 

10 » » 

Yekûn 

İller teşkilâtı 

5 Teknik Kontrolör Ziraat Yük
sek Mühendisi 

5 Mütehassıs Ziraat Yüksek 
Mühendisi 

6 Mütehassıs Ziraat Yüksek 
Mühendisi 

8 Teknisyen 
9 » 

10 » 
10 Konrtol Memuru 
11 » » 

Aded Maaş 

28 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

700 
600 
500 
700 
600 
500 

700 
600 
500 
700 
600 
500 

1 100 

1 100 

a 

Yekûn 

Genel yekûn 

4 
5 
5 
5 
8 

12 

46 

91 

950 
700 
600 
500 
500 
450 

D. 

[2] SAYILI CETVEL 

Kaldırılacak kadrolar 

Kadronun adı Aded Maaş 

İller teşkilâtı 
12 Tarım öğretmeni 20 400 

»o^< 
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