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hale gelen Ceyhan elektrik santralinin ta
miri için Hükümetçe ilgi gösterilmesi hak
kında demeci. 104rl05 
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verilmesi hakkında Başkanlık Divanı tez- -
keresi (3/574) 110:111 

7. _ Subay terfi kanunu tasarısının 
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İkti
sadi ve Ticari İlimler Akademisi Kanununun 
Anayasaya aykırı hükmünün kaldırılması hak
kındaki kanun teklifinin geriverilmesine dair 
önergesi okundu, teklif geriverildi. 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Ticaret 
Bakanı Muhlis Ete'nin dönüşüne kadar ken
disine, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sı Hasan Dinçer'in vekillik -edeceğine dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresine bilgi ©dinildji. 

Başbakan İsmet İnönü, İçtüzüğün 222 nci 
maddesi ve dip not 119 a göre verilen bir öner
ge üzerine, Cumhuriyet Halk Partisi Grup top
lantısında yaptığı ve gazetelere kısmen yan
lış akseden beyanatını açıfclıyan konuşmasını 
yaptı. 

Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 7258 sa
yılı Kanunun 3 cncü maddesmin değiştirilme
si hakkındaM kanun teklifinin birinci madde
si üzerinde bir süre görüşüldü. Madde ve do-
layısiyle teklif reddolundu. 

İstanbul Milletvekili (Suphi Baykam ve 69 
arkadaşının, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan-

lığına^ bağlı öğretim ve araştırma hastanele
rinde çalışanlara tazminat verilmesi hak
kında kanun teklifine dair Cumhuriyet Sena
tosunca kabul edilen metin ile Millet Mec
lisinin değıiştirişi ve Karma Komisyon raporu
nun öncelikle görüşülmesine geçilerek teklif, 
Millet Meclisince değiştirilen şekli ile ve aynen 
kabul edildi. 

Cumhuriyet Senatosu Sinop Üyesi Suphi 
Batur'un, transfer ücretlerinin ve teşvik prim
lerinin vergi, resim ve harçlardan muaf tutul
ması hakkında kanun teklifi de kabul olundu. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kanun tasa
rısının tümü üzerindeki görüşmelerden sonra, 

20 . 5 . 1963 Pazartesi günü saat 14 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi». 
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Kanununun 34 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı (1/463) (Adalet ve Tarım 
komisyonlarına) 

Teklifler 
3. — İstanbul 'Milletvekili Reşit Ülker'in, 

5602 sayılı Tapulama Kanununun 13 ncü mad
desine bir ek fıkra eklenmeaıine dair kanun tek
lifi (12/495) (İçişleri, İmar ve İskân, Maîiye 
ve Plân komisyonlarına) 

4. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
6207 sayılı Avukatlar Yardımlaşma Kanunumun 
2 nci ve 3 ncü maddelerinin değiştirilmesine da
ir kanun teklifi (2/496) (Maliye, Adalet ve Plân 
komisyonlarına) 

5. — İstanbul Milletvekili Zeki Zeren'in, 6023 
sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 28 nci 
maddesine bir fıkra 'eklenmesine dair kanun 
teklifi (2/497) (Sağlık ve ıSosyal Yardım Komis
yonuna) 

6. — Yozgat Milletvekili Veli Uyar'ın, 5434 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununa bir geçici madde eklenmesine dair ka
nun teklif d (2/498) (Maliye ve Plân komisyon
larına) 

Raporlar 
7. — İçel Milletvekili Yahya Dermancı ve 

Mazhar Arıkan'ın, İstiklâl Savaşma iştirak eden 
M. Hilmlioğlu M. Rifat özaydın'a vatani hizmet 
tertibinden maaş tahsisime dair .kanun teklifi, 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/281) 
(Gündeme) (S. Sayısı : 202) 

8. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan 
ile Konya Milletvekili Faruk Sükan'm, Millî Mü

cadele bahramıan'larından Telgrafçı Manastır'lı 
Hamdi Efendi eşi Hasibe Mortonatlı'ya vatani 
hizmet tertibimden maaş 'bağlanması hakkm4a 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları ra
porları (2/308) (Gündeme) (S. Sayısı : 203) 

9. —'Mehmetoğlu Süleyman Kulaksız'a va
tani hizmet tentibinden 'aylıik bağlanmasına dair 
kanun tasarısı, Maliye ve Plân komisyonlah 
raporları (1/340) (Gündeme) (S. Sayısı : 204) 

10. — Sivas Kongresince seçilen Temsil He
yeti üyeleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
Birinci Döneminde bulunan üyelere vatani hik
met tertibinden aylık bağlanması hakkındaki 
Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair ka
nun tasarısı, Maldye ve Plân komisyonları ra
porları (1/852) (Gündeme) (S. Sayısı : 20Ş) 

11. — Zonguldak Milletvekili Mehmet Aİli 
Pestilci ve 9 arkadaşının, Devrekld Hüseyinog-
lu 1305 doğumlu İzzet Çakmaklı'ya vatani hik
met tertibinden »aylık bağlanmasına dadr karnin 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (2/267) (Gündeme) (S. Sayısı : 206) 

* 12. — Erzurum Milletvekili Tahsin .Telli'nin, 
Kadastroya müstenit dknıyan tapu kayıtların^ 
dan hukukî kıymetini kaybetmiş olanların tas
fiyesine dair kanun teklifi ve Geçici Komisyon 
raporu (2/467) (Gündeme) (S. Sayısı : 20Ş) 

13. — Tekel Genel Müdürlüğü 'ihtiyaçları 
için ĝelecek yıllara 'geçici yüklemımelere girişil
mesi hakkımda 4898 sayılı Kanunun değişik 
1 nci maddesinıin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve Geçici Komisyon raporu. (1/437) 
(Gündeme) (S. Sayısı : 209) 



B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati: 14,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Perruh Bozbeyli 

KATİPLER : Nevzat Şener (Amasya), Vefa Tanır (Konya) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3 .— Y( 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Ekseriyetimiz vardır. Gündeme 

bağlıyoruz. 
Gündem dışı, Sayın Enver Kaplan, Sayın 

Talât Oğuz, Sayın Ahmet Üstün ve Sayın Ke
mal Sanibrahimoğlu söz istemişlerdir. 

Sayın Kemal Sanibrahimoğlu, gündem dışı 
konuşma talebinizle ilgili olarak ayrıca, üç ki
şilik bir tahkikat komisyonu kurulması için, 
takrir vermiş bulunuyorsunuz. Ayrıca gündem 
dışı konuşmak ister misiniz? 

KEMAL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Adana) — 
O ayrı, teklif ayrı. . 

1. — Maraş Milletvekili Enver Kaplan'm, ya
ğan sürekli yağmurlarla işlemez hale gelen Cey
han Elektrik Santralinin tamiri için Hükümetçe 
ilgi gösterilmesi hakkında demeci 

ENVER KAPLAN (Maraş) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri, tamamen karan
lığa gömülen, iktisadi hayatı mefluç bulunan 
70 bin nüfuslu Maraş'm feci durumunu ıttılaı
nıza ve âcil tedbir alması gereken Hükümetin 
dikkatine arz için huzurunuzu işgal etmiş bu
lunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, 3750 kilowat saat fii
lî takatli, 16 milyon lira sarfiyle yapılmış Cey
han Elektrik Enerji Santrali hali faaliyette iken 
14 Mayıs tarihinde yağan sürekli ve şiddetli 
yağmurlar dolayısiyle Ceyhan Nehri yakın ta
rihte görülmemiş bir şekilde taşarak santrali ta
mamen su ve balçık altında bırakmıştır. 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşacak mısı
nız, yoksa takririniz üzerine konuşmayı tercih 
eder misiniz? 

KEMAL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Adana) — 
Fark etmez. 

BAŞKAN — Fark etmezse, pekâlâ. Buyurun 
Enver Kaplan. 

KEMAL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Adana) — 
Nasıl oluyor? Ben gündem dışı da konuşaca
ğım. 

BAŞKAN — Sıra Enver Kaplan'mdır. Bu
yurun Enver Kaplan. 

Vilâyetin bütün güc ve imkânlarını kullana
rak iki gün müddetle dört metre yüksekliğinde 
su altında kalan santral binasının suları boşal-
tılmışsa da makina, tablo, kablo vesair cihar. 
1 - 2 metre irtifamda balçıkla sıvalı işlemez bir 
haldedir. Bu santralin 6 aydan önce tamir edile-
miyeceği ve işler hale gelemiyeceği Sanayi Ba
kanlığınca mahallinde yaptırılan tetkikat ve bu 
sebeple mahalline gönderdiğimiz Maraş Senatö
rü Nedim Evliya, Maraş Milletvekili Adnan Ka-
raküçük'ün Yüksek Meclis Riyasetine çektikle
ri telgraftan anlaşılmıştır. 

Bu feci duruma ıttıla kesbedince bir an ev
vel tedbir alınması için Maraş Senatör ve mil
letvekilleri olarak keyfiyeti Başbakan, îmar ve 
îskân ve Sanayi bakanlarına intikal ettirdik. 

Henüz yeterli tedbir alınmamıştır, elektrik 
enerjisinden istifade eden sanayi ve iş yerlerin' 
de iktisadi hayat mefluç bir haldedir, 

4. BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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Halkın karanlık içinde mânevi ıstırabı ya

nında; sanayi ve iş yerlerinde her gün bir mil 
yon liradan fazla zarar meydana gelmektedir. 
Şehrin günde asgari 1 500 kilovatsaat enerji
ye ihtiyacı bulunduğu halde halen 90 kilovat ve 

- 115 kilovat takatli iki cihazı olup hiçbir ihtiya
ca cevap vermemektedir. 

Sanayi ve Millî Savunma Bakanlığı emrin
de bulunan 1-000 - 1'500 kilowat saat takatli bir 
dizel motorun derhal ve muvakkaten Maraş'a 
tahsisi ile karanlıktan kurtarılması ve iktisadi 
hayatın faaliyete geçirilmesi, 

Âzami süratle santralin tamir ve işletilmesi 
yolunda acilen harekete geçmesini bütün Maraş-
hların ihtiyaç ve dilekleri olarak Yüksek Mec
lis huzurunda Hükümetin nazarı dikkatine arz 
ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu görüşmeyi ya
parken, bu işle ilgili vekillerin huzurda bulun
malarını çok arzulardım. 

En derin saygılarımla. 
2. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, Do

ğu ve Güney - Doğu halkının sosyal ve kültürel 
geriliği yüzünden Türk camiası dışında ve ırkçı-
lık cereyanı ile mâlûlmüş gibi gösterilmesinin 
yersizliğine ve bu bölgelerin iktisadi ve içtimai 
yaralarının sarılması için gereken yardımın ya
pılmasına dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Talât Oğuz. 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Türk Milletinin k 

saygı değer mümessilleri sön günlerde basında 
intişar edip Doğu ve Güney - Doğu Anadolu 
bölgelerinde ikamet eden vatandaşlarımızın top-
yekûn bir davranışı gibi gösterilen rejimle il
gili bir mesele hakkında gündem dışı söz almak 
suretiyle Heyeti Celilenizi tenvir etmek için hu
zurunuzu işgal etmiş bulunuyorum. 

Aziz milletvekilleri : Millî varlığımızın ayak
ta durabilmesi ve temadi edebilmesi için iç ve . 
dış emniyetimizin, iç ve dış varlığımızın sağ
lamlığına millî hislerle meşbu olmasına bağlı
dır. Gerek ihtilâlden önce ve gerekse ihtilâlden 
sonra bu memleketin, bu güzel Türkiye'nin ka
deriyle, istikbaliyle oynamak istiyen, bâzı bed
bahtlar şahsi çıkarları uğruna, bâzı hareketler
de bulunmaktan çekinmemişlerdir. Doğu ve 
Güney - Doğu Anadolu bölge ve halkını istis
mar eden hayali, boş, fikir hazinesinden nasibini 
alamamış Türk Milletini parçalamaya matuf 
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davranış ve hareketlerden, kürtçülük cereyanı
nın bu memlekette şartı mevcutmuş gibi Hükü
metin salahiyetli elemanlarını harekete geçirte
bilecek kadar basiretsizlik göstermişlerdir. 

Doğu ve Güney - Doğu Anadolu'nun maddi 
ve mânevi ıstırabı yetmiyormuş gibi mukadde
ratlarına terk edilen bu talihsiz insanların ka
deriyle oynamak, onların şeref ve haysiyetle
riyle alay etmek, millî varlıklarının tam kendisi 
bulunan vatandaşlardan ayırdedici propaganda 
yapmak, tabiatın insafsız davrandığı yılların 
ihmaline mâruz kalan bu bölge halkını fikirden, 
insanlıktan, haysiyetten, yoksun birkaç çapul
cunun kötü davranışiyle itham altında bulun
durmak vatanperverlik ve milliyetperverlik his
leriyle kabili telif olmadığını muhterem arka
daşlarıma ve burada Türk Milletine bir kerte 
daha duyurmayı bir şeref burcu bilirim. 

Doğu ve Güney - Doğu Anadolu halkının 
eğitimden, öğretimden yoksun bulunması, Türki-
çe okuyup, yazma bilmemesi, iktisadi ve içti
mai hayat seviyesinin çok düşük olması, sebej-
biyle, bu bölgelerin yıllardır haksızca, insafsızr 
ca, hiçbir delil ve esasa istinadetmiyen tariz, 
iftira ve isnatlara mâruz kalmasına müncer olf 
muş vefakâr ve cefakâr halkının maşeri vicda* 
nmda torunlarına intikal edecek kadar acı ve 
derin yaralar tevlidetmiştir. Vaktiyle bütün ei* 
hana ün salan Osmanlı İmparatorluğunun par* 
çalanmasiyle teşekkül eden hürriyet ve istiklâl 
mücadelesi uğruna binlerce şehit veren, Fatih'
lerin, Kanuni'lerin, Yavuz'ların, Atatürk'ün di
yarı bulunan bu güzel vatan toprağında, kader 
birliği ederek aynı ülküyü benimsiyerek yağı* 
yan insanların hayatlarının imparatorluk dev
rinde, hattâ bugün dahi komşu devletlerle, ara-* 
larmda mevcut siyasi, içtimai, iktisadi bağlarla 
muhtelif lisanların hâkim olduğu izahtan vares
tedir. îşte bu durum karşısında aziz vatanın top
raklarında kurt, arap, lâz, diye bir tefrik yap
maya, memleketi parçalamaya matuf davranış 
ve hareketlerde bulunan ve buna bir ideoloji 
süsü veren bedbahtları, Türk Milletinin ebedi
yete kadar affedemiyeceği bedihîdir, 

Millî Mücadelede Türk siyasi tarihinin kah
raman Mardinlilerin, Antep'lilerin, Urfalılann 
kükremiş arslanlar gibi vatanları için yapmış 
oldukları mücadeleyi altın sahifelerine nakşet
tiğini bilmiyen hiçbir kimse yoktur. 
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Atatürk ilkelerine ve onun bu vatan için 

beslediği ideale ihanet eden, Doğu ve Güney -
Anadolu bölgesinde kürtçülük cereyanının mev-
cudolduğunu kesif bir propaganda ile Türk 
efkârı umumiyesine yanlış bir şekilde aksetti
ren zavallıların sonu hüsran olacak, ebediyete 
kadar bunun mânevi ıstırabiyle kıvranacaklar-
dır. 

Aziz milletimizin, aziz vatanımızın artık bu 
kabîl boş hayali fikirlerle uğraşacak zamanı 
kalır.'amıştır. 

Türkiye artık yükselme devrinde nurlu bir 
istikbal peşindedir. Şayanı teşekkürdür ki, Hü
kümet bu bölgelerin sosyal, ekonomik, kültürel 
alanda kalkınmaları için geniş imkânlar sağla
mıştır. Bölgenin çocuğu olmakla iftihar duydu
ğum Hükümetin bu hareketinden dolayı sevin
cimize payan yoktur. 

Sözlerime Sayın Hükümetten bir istirhamla 
son vereceğim. 

Doğu'nun ve (Hiney - Doğu'nun yaraları çok 
büyüktür. 

İktisadi, içtimai, kültürel tedbirler tacil edil
meli bu yaralar bir an evvel sarılarak bölgele
rin ve halkının duyduğu ıstıraba son verilmeli 
ve Ziya Gökalp'ın ruhunun tazyikine daha faz
la imkân verilmemelidir. Saygılarımla, (Alkış
lar) 

.3. — Ankara Milletvekili Ahmet. Üstün'ün, 
Ziraat Bankasının çiftçiye gerekli şekilde kredi 
yardımında bulunmasını temenni ettiğine dair 
demeci 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Üstün. 
Sizin konuşmanız bir sözlü soru ile halledi

lecek durumda değil mi, Sayın Üstün. 
AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Değildir, 

âcildir. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, kısa olmak 
şartı ile. , 

AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Muhterem 
arkadaşlarım, ;ziraa,ti ^geliştirmek, 'çiftçi ve 
köylümüzü kalkındırmak amacı ile kurulan 
Ziraat Bankasının açtığı kredilerden faydala
nan köylü ve çiftçJi'miz, 'birbiri 'ardından yedi 
senedir devam eden kuraklıktan, ve imalhsüllere 
arız olan .haşarattın ve tabiî âfetlerin husule ge-
tir'diği »ararlar yüzünden bir senelik emeğine 
mukabil yaptığı .masrafı dahi alamamıştır. 
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Bu sebepledir ki Ziraat Bankasına olan bor

cunu 'zamanında Ödiyememiştir. 
Bu borçların bir kısmı vâdesi ıgeçmiş bir 

kısmı da muacceliyet kesbetmiş borçlardır. 
Köylü ve çiftçinin sıkıntılı durumunu bilen 
Ziraat Bankası alacakları için zecri yollara 
tevessül iettaamiş iken, «bir müddetten 'beri en 
şiddetli usullerle alacaklarını talhsile girişmesi 
köylü ve çiftçimizi imkânsızlık karşısında ç'ok 
muzdarip etmektedir. Bu tahsilat mevsimsiz
dir. Bugün çiıftçü iMıaibar ekimi ve nadas için 
yatırım yapmak durumun'dadır. Kendisi yar
dıma muhtaç iken yedi sekiz seneden beri biriken 
ve bekliyen borcunu bu mevsimde ödiyecek du
rulmanda değildir. Şurada yemi 'mahsulün çık
masına kısa bir zaman kalmıştır. Bu tahsilat 
usulü yanlıştır. Çiftçinin koşu ve irat hayvanla
rını, çift araçlarını, motorlu araçlarını ve bağ, 
bahçe tarla gibi gayrimenkul mallarını satarak 
zirai istihsali kökünden kurutmak demek olan 
bu tahsilat usulü; Hükümet programında zirai 
istihsalin artışına da'ir yer alan taaMıüde, kal
kınma plânımızın gösterdiği Ihedefe ve bizzat 
Ziraat Bankasının kuruluş .gayesine tatmam en 
aykırıdır. 

Bunun için Hükümetin derhal müdahalesi
ni rica "edıiiyorum. Bu tarz tasttısilât derhal 
durdurulmalıdır. 

Köylü ve çiftçimiz borcunu müdriktir, yeter 
ki öd'iyecek güce salhib'olsum. Banka idaresi 
ve memurlarının tahakkümünden kurtulmak 
en büyük arzusudur. Bankada Ihâkim olan 
yanlış zihniyet yüzlünden, Hükümet kararları 
'da uygulanmamaktadır. 

1962 yılının ıkuralklığı dolayısiyle Karade
niz bölgesi ve Orta - Anadolu'nun bâzı illerin
de görülen açlık tehlikesıini önlemek maksadiıy-
le bu illerin köylü ve çiftçilerine Ziraat Banka
sına vâde&i geçmiş borcu olup olmadığına ba
kılmaksızın ekmeklik 'buğday verilmesi için 
Hükümetçe alınan karar, Ziraat Bankasının çı
kardığı zorluklar yüzünden halen uygulanaıma-
mışitır. Dekar başına verimi artırıcı faktörler
den biri olan kimyevi ıgübrenıin, küçük ve orta 
çiftçinin de alabilmesini temin iiçilı Hükümetçe 
kabul edilen, karara Ziraat Bankası bir türlü 
uy am amıştır. Ziraat Bankasınca yapılan mu
amele geçen sene Zirai Donati'nıca yapılan ımu-
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ameleden çak daha fazla zorluklar ortaya koy
muştur. 

Bankanın, Merkez Bankasında yüzlerce 
milyon lira ihtiyati mevcut iken bankaya bor
cu olmıyan köylü ve çiftçilere kredi açılmamış, 
borcunu ödiyenlere ise .kredisi tam olarak (veril
memiştir. 

Bugün Ziraat Bankası teşkilâtı pervasızlık 
içinde zirai istihsalin artmasına matuf plân ,ve 
Hükümet kararını hiçe saymaktadır. 

Ziraat Bankasının .memleket huzuru ve ik
tisadı hayatında menfi tesiri olan bu tutumu
nu yüksek ıttılaınıza 'arz eder; sayın Hüküme
timizden gerekli tedbirleri aeilen almasını rica 
ederim. 

4. — Adana Milletvekili Kemal [Sarıibrahim-
oğlu'nun, yağan sürekli yağmurlarla Çukurova 
ziraat ve sanayi hayatının felce uğraması sebe
biyle, civar illerin bir araştırma kurulunca ya
kından görülmesi 've Hükümetçe gerekli yardı
mın yapılması hakkındaki demeci. 

BAŞKAN — 'Sayın Kemal Sarıibrahimoğlu. 
KEMAL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Adana) ~ 

Muhterem 'arkadaşlarım, nisbeten nrathallî bir 
derdin dile getirilmesi için huzurunuzu işgal 
etmek istemezdi'm. Fakat, bu mahallî sanılan 
dert, 'bir tutumun, bir davranışın açık bir 
misalini verdiği iç'in huzurlarınızı işgal etmiş 
bulunmaktayım. 

Meşhur valilerden ve şairlerden Ziya Paşa 
Adana Valisi iken, kurak bir zamanda, halk 
kendisine müracaat eder, der iki «Vali Paşa, 
buyurun yağmur duasına çıkalım.» Ziya Paşa, 
o halka ve başlarında bulunan hoca efendiye. 
«Şu ırmak buradan akarken, yağmur duasına 
çıkmaktan utanırım; Allaıhtan utanınım, (kor
karım; onun için çıkamam hocam» der. 

Mulhterem arkadaşlarım; Adana'nın ve 
Ceyhan'ın bu muazzam ırmakları gürül gürül 
akarken, kuraklıktan kıvranmamız; sulu ve 
yağmurlu havalarda da felâkete uğramamız 

. büyük bir beceriksizliğin ve talihsizliğin neti
cesi ve delilidir. Halbuki, Ceyhan nehri bu
gün Türkiye'de mevcut nehirlerin, Fırat neh
rini bilmem ama, diğerlerinin 'hepsinden sula
ma ısalhası, su basma sahası en geniş olanıdır. 
Buna Seyflran nehri de dâhildir. Devlet Su 
îşleri Genel Müdürlüğünün bize verdiği bro
şürlerde Ceyhan nehrinin sulama sahasının 1 I 
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milyon 200 bin dekar veya hektar olduğu (İıâ-
tırımda kalmadı,) su basma sahası da 400 'bin 
dekardır. Gediz, Menderes, Nülifer çaylarıtım 
hepsinin toplamından daha üstündür ve maa
lesef, bugüne kadar bir baraj yapllaımamışfir, 

Muhterem arkadaşlanım, Çukurova deriin-
oe, Kadillâkh ağalar memleketi, zengin yur
du, vergi vermiyen insanlar memleketi akla ^e-
l'ir. Çukurova denince; el uzatılmamış, Al
lanın yarattığı yarattığı gibi kalmış, sefaletle 
varlığın, servetin, kueak 'kucağa «lduğu bir 
bölge... Bunu hiç nazara almayız, ıbu sefalet 
içinden bu kütleyi kurtaracaik imkânları dü
şünmeyim. 

BAŞKAN — (Sayın hatip, lütfen buıgün için 
âcil olan ve gündem dişi konuşmaya esas olan 
hususa girin. 

KEMAL SARItBRAHÜMO&LU (Dervamtla) 
Muhterem .arkadaşlarım, işte Ibu hakikajten 
cennet topraklar, bugün <beş aydır devaimlı 
yağan yağmurların tevlidettiği seller ve sular
dan bîr ıgöl manzarası almıştır. Çukurovajnın 
bir deniz yatağı olduğunu söylerler. Bugün 
yine deniz haline gelmiştir. Bu takriri ver
memde âmil olan en mühim sebep de arkadaş
lar, Çukurova ile, Çukurova airaati ile birinci 
derecede ilgili "bakanın, Sayın Ziraat Bakanı
nın Çulkurovaya, Güney - Doğu Anadolu'ya 
dönüp b'ir 'kere bakmaması, lütfedip kerem 
edip, birkaç saatlik yolu 'ihtiyar eddp dertleri 
mahallinde dinlememesidir arkadaşlarım. Ma-
'hallen bir tahkik heyetinin gitmesini ve bu isu-
retle 'Çukurova 'bölgesini içine alan Mersin, 
Adana, Maraş, Antep ve Hatay vdl%etlerMn 
geniş ve mümbit arazilerinin uğradığı felâketi 
arkadaşların yakmen ıgörerek ilgililere raJ>or 
vermesine dair bir takrir vermemin birinci se
bebi ilgili Bakanlığın ve Bakanlık teşkilâtının 
büyük ilgisizliği ve hakikaten beni bu ümit
sizliğe ve hüsrana düşüren büyük alâkasızlığı
dır arkadaşlarım. Onun için istirham ediyo
rum. Sayın Meclisimizin de, bu tahkik /heyet
lerinim kurulması hususunda verilen tekliflere 
karşı haklı olarak allerjisıni anlıyorum, ama 
kerem 'buyursun arkadaşlarım lütfetsinler, üç 
kişilik bir menuslar heyetinin, ıhem de bu bay
dığım vilâyetlerin mebuslarından olmıyan; üç 
kişilik bir mebuslar heyetinin malhalline gide
rek, tetkikat yapıp, barajlann, sulama tesis-
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lerinlin bufgüne kadar sebebolduğu .mali külfeti, 
zararları ve 'alınması iktiza eden tedbirler hak
kında Yüksek Meclise ve Hükümete bir rapor 
versinler, bunu istirham etmekteyim. 

•Muhterem arkadaşlarım, bugün Çukurova '•-
mn sel felâketi dolayısiyle uğradığı malî za
rar en az d'ki 'milyar liradır. Buğday yüzde 
70 - 80 nöbetinde tahribe uğramış, pamulk 
yüzde 70 n'isbetinde ekiilemeımiştir. Döviz kay
mağımız olan pamuk bu sene ekilememiştir. Ge
lecek seme rekolte en az yüzde 70 - 80 düşük, 
derece kötü kaliteli olacaktır. Çünkü ekiliyor 
(tahribe uğruyor. 'Tekrar ekilüyor, tekrar tah-

. ribe uğruyor ve bakımı da mümkün olamıyor. 
Çiftçi bu yüzden borçlarını ödiyememe duru-
ımundadır. Ziraat Bankasının çiftçinin borçla
rını tecil imkânlarını şimdiden araması, mahal
linde lüzumlu tetikik ve tajhkikatı yaptırması 
iktiza etmektedir. 

îş te kurulacak heyetin bilhassa bu hususu 
tetkik etmesini istirham etmekteyim. YalniK 
şurasını şükranla anmadan geçemeyeceğim ar
kadaşlar. Ceyhan üzerinde baraj yaptırılması 
ve bu suretle Tanrıdan utanmadan bu sula
rın yüzüne baka'bilımek dçin iki küçük adıım 
atilmııştır. Kartalkaıya ve Kesiksuyu barajla
rının ihalesinin Ekim ayında yapılacağı söylen-
melktedıir. İnşallah gecikmez, inşallah millet
ten utanımayız. Hiç'olmazsa bu küçük adım
lar atılır, esaâ iana kol üzerindeki büyük ve 
devasa projeler tahakkuk eder, 'millet de ve 
memleket de bu güzelim sulara, (güzelim top
raklara yüz akı île bakmak imkânını bulur. 

'Hepinizi hürmetle selâmlarım, 'arkadaşlar. 

5. — Bayındırlık Bakanı îlyas Seçkin'in, 
Maraş Milletvekili Enver Kaplan ve Adana Mil
letvekili Kemal Sanibrahimoğlu'nun, yağan sü
rekli )yağmurlar yüzünden meydana gelen za
rarlar hakkındaki demeçlerine cevabı. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayındırlık 
Balkanı. 

BAYINDIRLIK BAKANI İLYAS ''SEÇKİN 
(Ankara) — Pek muhterem Baışkan, muhterem 
milletvekilleri, pek muhterem 'arkadaşıım En
ver Kaplan ve ISarıibralhinıoğlu beyefendiler, 
ıbuigün Çukurova'da halen devam etmekte ölıan 
büyük seylâp ve sel âfeti sebebiyle Maraş'ta 
Hidro - Elektrik ISantralıinin hasara uğraması 
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ve Ceyhan nehri havzasının ısular altında kal
ması sebebiyle vatandaşların büyük ıstırap 
içinde olduğunu, ovanın ısular al'tında bulundu
ğunu mahsulün 'büyük mikyasta hasara uğra
dığını, Maraş şehrinin başlıca elektrik enerjisini 
temin eden satralin de hasara uğraması sebe
biyle 'şehrin karanlık içlinde kaldığını ifade bu
yurdular. 

Pek muhterem arkadaşlarım, filhakika bu 
sene .memleketimizin çeşitli bölgelerinde ve has
saten Çukurova'da Güney -Doğu 'bölgelerimiz
de halen de devam etmekte olan büyük sel ve 
seylâp âfetleriyle karşı karşıya bulunuyoruz. 
Zaman 'zaman Ege'de, Marmara havzasında ve 
kışın da bilhassa 'Trakya'da, şimdi de Güney -
Doğu'da rve 'Çukurova'da büyük sel âfetleri ol
maktadır. 'Tabi'atiyle, büyük âfetler sebebiy
le vatandaş ıstırap içine girmiştir, büyük 'za
rarlara -mâruz kalmışızdır. 'Senelerden beri 
kurak geçen Gnney - Doğu Anadolu iklimi, 
bu sene fevkalade bir yağış almak suretiyle bu 
felâketlere mâruz kalmıştır. 

Muhterem •arkadaşlarım, evvelâ Kennal Sa-
rıihrahimoğlu arkadaşımın heyarilarına arzı ce
vap edeyim: Yapılacak şey, filhakika Ceyhan 
nehrinin developmanı üzerinde barajların ve 
büyük sulama tesislerinin bir an e'Vvel hizmete 
girmesi meselesidir. 'Sarnİbrahimoğlu arkadaşı-
ımız 3 kdşüMlk Meclis 'Tahkikat Heyetinin, sel 
âfetine mâruz kalmış 'olan Çukur'ova'yı mahal
linde ıgeznıes'i ve tedbirler alınması hususunda 
ıgereıkld teslbitin yapılabilmesi ve tedbirlerin 
alınması için Meclisçe memur edilmesini ifade 
(buyurdular ve bir takrir verdiklerini ifade et
tiler. 

Bence ıbuna zerrece lüzum yoktur. Filhaki
ka pek muhterem arkadaşım eğer, lütfedip Beş 
Yıllık Kalkınma Plânını tetkik buyursalardı, bu 
Kalkınma Plânının, gerek enerji ve gerekse zi
rai yatırım bakımından merkez sıkletinin Çu
kurova, Ceyhan ve Seyhan nehirleri havzaları
nın teşkil ettiğini ve büyük mikyasta yatırım
ların bu iki nehir havzasında olacağını görür
lerdi. 

Ceyhan Nehri, malûmunuz olduğu üzere 
Elbistan ovasından çeşitli kollar almak sure
tiyle Maraş havzasından Çukurovaya dahil 
olur. Elbistan ovası ve Maraş vilâyeti hudut
ları dahilindeki kısımlar üzerinde çok ilerle-
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miş çalışmalar mevcuttur. Şu anda, Pazarcık 
ve Maraş ovasının sulanması için, Kartalkaya 
Barajının ihale hazırlıkları yapılmakta, pro
jeleri son safhaya gelmiş bulunmaktadır. Yine 
Maraş'm yukarı kısmında Menzilet Barajı 
üzerindeki plânlama çalışmaları sona ermiş, 
proje çalışmalarına başlanmıştır. Aynı zaman
da yine arkadaşımızın bahsettiği gibi ufak 
bir baraj da yakında ihale edilecektir. Bü
tün bunların yanında Çukurova'da 5 yıllık 
plân dâhilinde, 1 milyon 800 bin dönümlük 
arazinin sulanması da programlaştırılmıştır. 
Halen 6 yüz bin dönümlük bir arazinin üze
rinde fiilen çalışma yapılmaktadır. Bu bakım
dan Sarıibrahimoğlu arkadaşımızın söyledikleri 
doğrudur. Ama, âcil tedbir olarak, 3 mebus 
arkadaşımızın ani tetkikleri meseleye deva 
bulacak durumda değildir. Uzun proje ve plân
lı çalışma sonunda yapılacak bir iştir. Bu 
çalışmaların, aksamadan -yürütülmekte olduğu
nu naçiz bir arkadaşınızın ağzından dinleme
nizde fayda vardır. Menzilet ve Kartalkaya 
barajları inşallah iyi bir netice verir. Fakat 
şu anda teknisyenlerin ifadesine göre menfi 
tarafları görülüyor. Aslantaş Barajı, Çukur-
ovanm Ceyhan nehrinin regüle edilmesini te
min edecek ve büyük yatırımların yapılma
sına hak kazandıracaktır. Ve Beş Yıllık Plâna 
dâhildir. 

Pek muhterem arkadaşlar, Maraş Santrali
nin tahribine gelince : Bendeniz bundan üç ay 
evvel Ceyhan nehri üzerindeki bir taşkın se
bebiyle Çukurova'ya gitmiştim, iller Bankası 
Umum Müdürü, Devlet Su İşleri Umum Mü
dürü ve yetkili mütehassıs arkadaşlar da dâ
hil olmak üzere santral yerine gittik. O za
man Ceyhan nehri üzerinden saniyede 2 000 
metreküp su geçmekte idi. Şimdi, saniyede 
2 800 metreküp su geçmektedir. Seyhan neh
rindeki büyük âfet de bundan doğmaktadır. 
Bu santral, büyük bir nehirde, regülâtörden 
su almak suretiyle yapılmış bir hidro - elektrik 
santralidir. 3 750 kilovatsaat takati üzerinde 
kurulmuştur. Üç ay evvel 1 750 kilovatsaat 
takatmda çalışıyordu ve büyük bir tehlike 
ile karşı karşıya idi. Acilen o zaman da bir 
tedbir alınması bahsi teknik itibariyle müm
kün değildi. Şu günde büyük felâket, maalesef 
olmuştur. Nehrin uzun devreli bir istikşafı ya
pılmadan bir santralden bu kadar büyük ener-
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ji istihsaline geçilmesi, tekniyenlerin ifadje 
ettiğine göre, o zaman için hatalı olmuştur. 
Bu bakımdan bu tedbirleri almanın imkânsız 
olduğunu 3 ay evvel teknisyenler ifade ettiler. 
Türkiye'deki en yetkili enerji mütehassısı 4 - 5 
yüksek mühendis arkadaşla beraber ora
daydık. Olan olmuştur. Ama, Sayın Enver Kap
lan arkadaşımın şu fikirlerine iştirak et
miyorum. «Hükümet tedbir almamış ve ala
mamıştır.» Hükümet tedbir almıştır, muhterem 
arkadaşlarım. Hükümet, hâdisenin olduğu an
dan * itibaren, Başvekil dâhil diğer ilgili ve
killer, Millî Savunma Bakanı, Sanayi Bakapı 
arkadaşlarım, bu büyük facianın zararlarının 
en az bir şekilde hissettilerek geçiştirilmesi 
için tedbirler üzerindedir. Filhakika, Enver 
Kaplan ve diğer milletvekili arkadaşlarım, 
Kemali Beyazıt Beyefendinin, bu hâdisenin, ol
duğu saatten itibaren Hükümetle yaptığı te
masların sonunda, orduya emir verilmiştir. 
İskenderun, Diyarbakır ve Antep'deki lbirlikle> 

. rin elinde mevcut dizel motorlarının derhal 
Maraş'a sevk edilmesi için gerekli talimat ve
rilmiştir. Fakat amperleri birbirini tutmadığı 
için monte edilmesine imkân bulunamamıştır. 
Maraş'ta Devlet Demiryollarının elindeki 
santralden bir dizel motorunun derhal Maraş'â 
sevkı emredilmiştir ve yoldadır. İller Banka
sı tarafından iki tane fen heyeti, hâdise olur 
olmaz, hâdise mahallino gönderilmiş, ayrıçla 
100 bin lira para yardımı da yapılmış ve sant
ralin tamiri için kesif bir mesai sarf edilmeyi 
başlanmıştır. Bunun dışında Maraş'da mev
cut küçük bir hidro - elektrik santralinin 
faaliyete geçirilmesi mümkün olmuştur. Bir 
özel sektöre ait dizel motoru derhal faaliyete 
geçirilmiş ve bu suretle hastanelere, okullara 
ve ordu birliklerine ve âcil ihtiyacı olan bü
tün müesseselere kısa bir zamanda cereyan ve
rilmesi imkânı hâsıl olmuştur. Bunun dışın
da ceste ceste gün geçtikçe tedbirler alınacak 
ve Maraş vilâyetinin uğradığı hakikaten bü
yük sel âfeti neticesinde tahribata mâruz ka
lan hidro - elektrik santralinin yeniden, kısa 
bir zamanda, faaliyete geçebilmesi için bü
tün tedbirler alınmış olacaktır. Bunun için pek 
muhterem arkadaşım Enver Kaplan Beyefendi- . 
dinin müsterih olmalarını da bilhassa istirhant 
ederim. 
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Muhterem arkadaşlarım, bu mâruzâtım ile, 

Hükümetin; arkadaşlarımın hissiyatına tevem 
olarak, âcil tedbirler üzerinde olduğunu, kısa 
zamanda bu zararların telâfisi için çalışmalar 
yaptığını arz etmiş oluyorum, hürmetlerimle. 

KEMAL SARIÎBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Müsaade ederseniz bir sual soracağım. 

BAŞKAN — Efendim, her hangi bir ka
nun teklifi veya tasarısının müzakeresi sıra
sında sual sorabilirsiniz. Buna göre sual için 
size söz vermiyorum. 

Gündeme geçiyoruz. 

6. — Sayın üyelerden bâzılarına izin verilme
si hakkında Başkanlık Divanı tezkeresi (3/574) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Genel Kurula' 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin 

hizalarında gösterilen müddetlerle izinleri Baş
kanlık Divanının 16 . 5 . 1063 tarihli Toplantısın
da kararlaştırılmıştı t. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Millet Meclisi 

Başkanı 
Fuad ıSirmen 

Ağrı Milletvekili Nevzat Güngör, 20 gün ma
zeretine binaen 13 . 5 . 1963 tarihinden itibaren. 

Artvin Milletvekili Sabit Osman Avcı 20 gün 
mazeretine binaen, 26 . 4 . 1963 tarihinden iti
baren. 

Balıkesir Milletvekili Kaya Bulut, 1 ay maze
retine binaen, 30 . 4 . 1963 tarihinden itibaren. 

Giresun Milletvekili Naim Tirali, 26 gün ma
zeretine binaen, 13 . 5 . 1963 tarihinden itiba
ren. 

Giresun Milletvekili M. Kemal Çilesiz, 10 gün, 
mazeretine binaen 13 . 5 . 1963 tarihinden itiba
ren. 

Hatay Milletvekili Bahri Bahadır, 10 gün, 
hastalığına binaen 13 . 5 . 1963 tarihinden itiba
ren. 

istanbul Milletvekili ibrahim Abak, 25 gün, 
mazeretine binaen, 20 . 5 . 1963 tarihinden iti-
ren. 

istanbul Milletvekili Muhittin Güven. 20 gün 
mazeretine binaen 13 . 5 . 1963 tarihinden itiba
ren. 
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İstanbul Milletvekili Hüsamettin Tiyanşaıı, 

10 gün mazeretine binaen, 23 . 5 . 1963 tarihin
den itibaren. 

izmir Milletvekili M. Ali Aytaş, 2 ay mazere
tine binaen 19 . 4 . 1963 tarihinden itibaren. 

Konya Milletvekili Kemal Ataman, 12 gün ma
zeretine binaen, 20 . 5 . 1963 tarihinden itiba
ren. 

Samsun Milletvekili Fevzi Geveci, İ2 gün ma
zeretine binaen, 13 . 5 . 1963 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Teker teker okutup oylarınıza 
sunacağım. 

Ağrı Milletvekili Nevzat Güngör, "20 gün ma
zeretine binaen 13 . 5 . 1963 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Artvin Milletvekili Sabit Osman Avcı 20 gün 
mazeretine binaen, 26 . 4 . 1963 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Balıkesir Milletvekili Kaya Bulut, 1 ay maze
retine binaen, 30 . 4 . 1963 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Giresun Milletvekili Naim Tirali, 26 gün ma
zeretine binaen, 13 . 5 . 1963 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Giresun Milletvekili M. Kemal Çilesiz, 10 gün, 
mazeretine binaen 13 . 5 . 1963 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiy en
ler... Kabul edilmiştir. 

Hatay Milletvekili Bahri Bahadır, 10 ğün, 
hastalığına binaen 13 . 5 . 1963 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiy en
ler... Kabul edilmiştir. 

istanbul Milletvekili İbrahim Abak, 25 gün, 
mazeretine binaen, 20 . 5 . 1963 tarihinden iti-
ren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

istanbul Milletvekili Muhittin Güven, 20 gün 
mazeretine binaen 13 . 5 . 1963 tarihinden itiba
ren. 
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BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen-

loıvv. Kabul edilmiştir. 
İstanbul Milletvekili Hüsamettin Tiyansan, 

10 gün mazeretine binaen, 23 . 5 . 1963 tarihin
den itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

İzmir Milletvekili M. Ali Aytaş, 2 ay mazere
tine binaen 19 . 4 . 1963 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Konya Milletvekili Kemal Ataman, 12. gün ma
zeretine binaen, 20 . 5 . 1963 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Samsun Milletvekili Fevzi Geveci, 12 gün ma
zeretine binaen, 13 . f) . 1963 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

7, — Subay terfi kanunu tasarısının müzake
resi için lüzumlu bilgilerin Devlet Personel Dai
resi ve Millî Savunma Bakanlığından gelmesine 
intizaren 19 Haziran 1963 tarihine kadar mehil 
verilmesi hakkında Millî Savunma Komisyonu 
Başkanlığı tezkeresi (1/397), (3/575) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Subay terfi kanunu tasarısı (1/397 esas ka

yıt No.) nın komisyonumuzda müzakeresine baş
lanmış ve komisyonca lüzum görülen bâzı bilgi
lerin Devlet Personel Dairesi ve Millî Savun
ma Bakanlığı tarafından komisyonumuza veril
mesi için müzakerelerin 19 Haziran 1963 Çar
şamba saat 10 a geri bırakılması kararlaştırıl
mıştır. 

Içütüzüğün 36 ncı maddesi gereğince Genel 
Kurulun bilgisine arzına delâletlerini saygıyla 
sunarım. 

Millî Savunma Komisyonu Başkanı 
Erzurum 

Şerafettin Konuray 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

8. — Tokat Milletvekili. Ali Diğman'ın, Ka
nunu Medeninin sureti meriyet ve şekli tatbiki 
hakkındaki 864 sayılı Kanunun 16 ncı madde-
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sine hir fıkra eklenmesine dair kanun teklifindin 
geri verilmesi hakkında önergesi ,(2/291) 
(4/210) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Gündemin bir defa görüşülecek işler kısmının 

1 numarasında kayıtlı Medeni Kanunun sureti 
meriyet ve şekli tatbiki hakkındaki kanunen 
16 ncı maddesine bir fıkra ilâvesine dair kanun 
teklifimi geri alıyorum. 

Gereğini saygıyla rica ederim. 
Tokat 

H. Ali Dizman 

BAŞKAN — Teklif gündemdedir. Oyunuza 
sunuyorum; kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Teklif geriverilecektir. 

9. — Sanayi Bakanı Fethi Çelikbaş'ın, Tür
kiye Elektrik Kurumu kanunu tasarısının havale 
edilmiş olduğu Bayındırlık, İmar ve İskân, İç
işleri, Maliye, Sanayi ve Plân komisyonlarından 
seçilecek ikişer üyeden mürekkep geçici bir ko
misyonda görüşülmesine dair önergesi (1/461, 
4/211) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum, j 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına ; 
Memleketimizin enerji politikasının yürütül

mesinde mühim bir teşkilât noktasını doldu
racak olan, Türkiye Elektrik Kurumu kajıun 
tasarısının havale edilmiş olduğu İçişleri, Maliye, 
Bayındırlık, İmar ve İskân, Sanayi ve Plân 
komisyonlarmdarı seçilecek ikişer üyeden 
kurulu bir geçici komisyonda görüşülmesini j arz 
ve teklif ederim. 

Sanayi Bakanı 
Fethi Çelikbaş 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum; kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

10. — Millet Meclisi çalışma saat ve günleri
nin yeniden tesbiti hakkında verilen önergeler 
ve bu konuda Başkanlık Divanınca ahnan karar 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 4; ar
kadaşımız Mille^ Meclisininj çalışma gün ve 
saatlerinin yeniden tesbiti için bize 4 ayrı önerge 
vermişlerdir. Verilmiş olan bu 4 ayrı önerge 
üzerinde Riyaset Divanınız bu durumu tesbit 
için bir karar almıştır. Şimdi aldığımız kararı 
Yüksek Heyetinize okuttuktan sonra, bu arka-
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daşlammız kendi önergelerini geri aldıkları tak
dirde geri vermek suretiyle; geri almadıkları 
takdirde de o önergeleri oylamak suretiyle çalış
ma gün ve saatlerimizi tesbit edeceğiz. Riyaset 
Divanının vermiş olduğu kararı okutuyorum: 

«Millet Meclisi toplantılarına dair Zongul
dak: Milletvekili Sadık Tekin Müftüoğlu, istan
bul Milletvekili Sabri Vardarlı ve Konya Mil
letvekili Rüştü özal tarafından verilmiş bulu
nan üç önerge hakkında Başkanlık Divanınca 
alınmış olan karar : 

1. Bundan 'böyle Meclisin eslkisi gibi saat 
14 - 19 a kadar toplanmasına, 

2. Toplantıların, 
Pazartesi, Çarşamba, Perşembe ve Cuma 

'günleri yapılmasına, 
3. Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri 

öncelik ve ivedilik kararı alınmış veya alınacak 
işlerin konuşulmasına hasredilmesine, 

4. . Perşembe günleri ise normal işlere ayrıl
masına, 

5. Çarşamba günleri de yine eskisi gibi saat 
16 dan sonra sorulara tahsis edilmesine.» 

BAŞKAN — Divanınız daha evvel tatbik 
edilmiş olan, 'her gün toplanma usulünün ve 
aralıklı olarak toplanılsa dahi uzun müddet 
toplanılma usulünün mahzurlarını müşahede 
ederek, haftada 4 gün toplanılmasına ve 3 gü
nünün öncelik ve ivedilik kararı verilmiş olan 
işlere, bir gününün de-normal, gündemde uzun 
müddet 'sıra' bekliyen işlere tahsis edilmesine ve 
eskiden olduğu gibi Çarşamba günleri saat 16 
dan itibaren sözlü sorulara devama karar ver
miştir. 

Bu Dilvan kararını okuttuktan sonra arka
daşlarımızdan Sayın Sadık Tekin Müftüoğlu 
önergesini geri alıyor mu? 

SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) 
— Hayır geri almıyorum, .okunmasını istiyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Sabri Vardarlı? («Sabri 
Vardarlı yok.» sesleri) 

Saym Rüştü Özal? 
RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Efendim, diğer 

takrirler okunduktan sonra; bunların kabul 
edilip edilmemesine göre bendeniz noktai na
zarımı arz edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Şener, .geri alı
yor musunuz? 
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AHMET ŞENER (Trabzon) — Hayır efen-

dim. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, şimdi 

öyleyse bugün tesbit ettiğimiz usule aykırılığı 
derecesine göre bu takrirleri okutup oylarını
za sunacağım. 

ilk takrir Saym Sadık Tekin Müftüoğlu'na 
aittir ve Meclisimizin Cumartesi ve Pazar hariç 
her gün saat 14 ten 19 a kadar toplanmalarını 
derpiş etmektedir. Okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Halen gündemde 83 soru önergesi, bir aded 

öncelikle, 45 aded bir defa, 58 aded de birinci 
görüşmesi yapılacak kanun tasarı ve teklifleri 
bulunmaktadır. 

Pek yakında Mahallî Seçim Kanunu ve Par
tiler kanunu tasarıları ile sair önemli kanun ta
sarı ve tekliflerinin de Mecliste görüşüleceği 
de bilinmektedir. 

Bu sebeple: iki sene içinde Anayasanın çık
masını emrettiği ve ikinci paragrafta bir kısmı
nın ismi zikredilen kanun tekliflerinin görüşül
mesine başlanması halinde gündemin yine yü
künü muhafaza edeceği aşikârdır. 

Bunun için: 
1. 20 Mayıs 1963 tarihinden 1 Haziran 1963 

tarihine kadar mevcut gündemin tamamen gö
rüşülmesini temin için Riyasetin -günlük bir 
program yapmasını; 

2. 20 Mayıs 1963 tarihinden itibaren Mec
lisin Cumartesi, Pazar hariç her gün saat 14 
ten itibaren, Meclisin o günkü programını biti
rinceye kadar içtimaya devam etmesini arz ve 
teklif ederim. 

Zonguldak 
iSadık Tekin Müftüoğlu 

BAŞKAN — Efendim, verilmiş olan öner
gelerin ıhepsini 'okutuyorum. 

Başkanlığa 
Meclis gündemi, teraküm eden işlerle adeta 

bir kitap (haline gelmiştir. Biriken işlerin bir 
an evvel çıkarılmasını teminen Umumi Heyet 
toplantılarının : 

a) 15 - 19. 
b) 21 ve müteakip saatlerde yapılmasını 

teklif ederim. 
istanbul 

ıSabri Vardarlı 
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Yüksek (Başkanlığa % 

öneelikle ve ivedilikle ıgörüşüLnıesi kabul 
olunan, «Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Teşki
lât» kanun lâyihasının kısa bir süre içlinde, in
sicam ile derli toplu bir şekilde sonuçlandırıla
bilmesi için Sendika, Grev ve Lokavt, Toplu 
Sözleşme kanunları gibi Meclisin toplantı gün
lerinde aralıksız 'görüşülmesinin yerinde 'olacağı 
kanısındayım. 

(Müzakerelerin bu şekilde yapılmasının ka
rara bağlanması için oylanmasını arz ve teklif 
eylerim. 

Konya 
Rüştü özal 

RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Efendim, müsa-
-ade buyurursanız tavzih edeyim, Divanca yan
lış anlaşıldığını Öğrenmiş bulunuyorum. 

BAŞKAN — Efendim, bunu da okuyalım 
«sonra* 

Yüksek Başkanlığa 
Sendikalar Kanunu ile Toplu iş Sözleşmesi, 

Grev ve Lokavt Kanununun görüşülmesi bit
miş olduğundan, birleşimlerin saat 15 te açıl
masını arz ve teklif ederim. 

Trabzon 
Ahmet Şener 

BAŞKAN — Sayın Müftüoğlu, takrir üze
rinde mi söz istiyorsunuz? Buyurun. 

SADIK TEKİN MÜFTÜOÖLU (Zonguldak) 
— Muhterem arkadaşlarım, dikkat buyurmuş-
sunuzdur, bütçe müzakereleri başladığı zamana 
kadar Meclis'in gündemi hiç bu kadar yüklü 
bir vaziyet almamıştı. Bütçe 'müzakerelerinin 
başlaması, bir ay aralıksız devamı, bunu mü-
taakıp 16 günlük bir tatile .girilmiş olması, bi-
lâhara Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt ve Sen-

' dikalar kanunları ve diğer kanunlarla beraber 
bayram tatiline girilmesi sebebiyle gündemimiz 
bir hayli yüklü bulunmaktadır. 

Yine takdir edeseksiniz ki, Haziran *ayı için
de veya sonlarına doğru Meclisler Anayasa 
hükmüne göre tatile gireceklerdir. Bu arada 
hiç birimizin vicdanının bu yüklü programı ol
duğu gibi bırakıp seçmenlerle temasa gitmeye 
müsaade etmiyeceğine bendeniz kaaniim. 

Bu sebeple teklifim, yakın bir zamanda gel
mesi melhuz 'olan Mahallî Seçim Kanunu, Par
tiler Kanunu ve bugün gelen evrak -arasında bu-
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lunan Sosyal Sigortalar Kanunu gibi kanunlja-
rın 'ehemmiyetine binaen, Meclis gündemine 
alındığı zaman öncelik ve ivedilikle, şimdiki 
'gündeme takaddüm edeceği bir vakıadır. Buna 
göre, gündemin bir <an evvel tasfiyesi babında 
teklifimin, nazara alınmasını ve o yolda oyları
nızın kullanılarak gündemin temizlenmesini 
saygılarımla rica ederim, efendim. i 

BAŞKAN — Sayın Çanga, Sayın Müftüoğ
lu arkadaşımızın takririnin aleyhinde mi konu
şacaksınız? 

SADRETTÎN ÇANGA (Bursa) — Evet efen
dim. • : , 

BAŞKAN — Buyurun. 
SADRETTÎN ÇANGA (Bursa) — Muhte

rem arkadaşlar, Sayın Müftüoğlu arkadaşımı
zın düşüncesine katılmamak imkânsız. Ancak, 
tatbikatın ne derecede sonuçlanacağını şimdi
den kestirmek müşkül. Eğer her gün toplan
mak icabetse ve toplantı saat 14 ten 19 a ka
dar devam etse, tasavvur buyurunuz ki, bir de
fa komisyonların çalışamaz hale gelmesi, parti 
gruplarının toplanamaz hale gelmesi ve hattâ 
Senato ile Millet Meclisi arasında mekik doku
yan Hükümetin de hiçbir iş yapmaması bekle
nir. Bu "itibarla Riyaset Divanının tertibettiği 
şekilde toplantının yapılması daha elverişli olur. 
Meclis müzakerelerinin eğer bir çıkmaza sürük
lenmesi istenmiyorsa, arkadaşlarımız buradia 
kürsüyü fuzuli yere işgal etmezler veya gün
dem dışı konuşmalara geniş şekilde yer ayır
mazlarsa gündemin temizlenmesi daha rahat ve 
daha kolay olur. Aksi halde milletvekili ola
rak her gün toplandığımız takdirde biz de, ta
katten düşer Meclis de, komisyonlar da, parti 
grupları da ve Hükümet de iş yapamaz hale 
gelir. Bu itibarla bu takririn reddinin ve Baş
kanlık Divanınca düzenlenen tertibin kabulü
nün daha uygun olacağı kanaatindeyim. Hür
metlerimle. ! 

BAŞKAN — Sayın Rüştü özal. 
RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Muhterem arka

daşlarım, bendenizin mâruzâtının müstakil bir 
hüviyet ve mâna taşıdığı kanısında bulunuyo
rum. Bendeniz, Meclis müzakerelerinin gün ve 
saatinden ziyade, görüşülmesine başlanmış olan 
Turizm ve Tanıtma Kanununun insicamını mu
hafaza edebilmek, uzun olması bakımından baş
taki maddelerle, nihayete kadar olan maddele-
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rini aynı ahenk içerisinde bir neticeye ulaştıra
bilmek için bu kanunun müzakeresi» süresince 
aynen Sendika Kanununda ve Toplu Sözleşme, 
Grev ve Lokavt kanunlarında olduğu gibi ara
lıksız müzakerenin, Mealisin toplanma saatleri 
ve günlerinde olmak kaydiyle, bu ciheti tekrar 
tavzih ediyorum, araya başka bir kanun sok
madan, sözlü soru müessesesini de bir müddet 
işletmiyerek bu kanunu çıkartmaya münhasır 
olmak üzere bir teklifte bulunuyorum. Ayrıca 
bu teklifimin nazarı dikkate alınmasını ve her 
t'aide arkadaşlarımın bu teklif üzerinde reyle
rini kullanmalarını istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Hasan Erdo
ğan. 

HASAN ERDOĞAN (Kars) — Muhterem 
arkadaşlar, Senato ve Millet Meclisi, dolayı-
siyle muhakkak ki, Hükümet de çok meşgul ve 
mahmul vaziyettedir. Buna rağmen her iki ta
rafa da yetişmeye çalışmaktalar ve zaman za
man-Millet Meclisinin çalışmaları, dolayısiyle, 
partilerin kendi gruplariyle olan münasebetleri
ni tanzim bakımından grup toplantılariyle Mec
lis toplantıları da bir araya gelmekte ve bu yüz
den Meclis, bazan, fazla milletvekiliyle topla
namamaktadır. 

Riyaset .Divanının bir gün alması tabiî gö
rülebilir. Yani haftada 4 gün toplanmak, gün
demin mahmul olması İmkımıııdan, tarafımdan 
tasvibedilen bir keyfiyettir. Fakat haftanın üç 
gününün ivedilik, öncelik, diye ayrılması, diğer 
günlerin de, âdil gün, âdi kanunlar, diye ayrıl
ması benim çok garibime gitti. Kanunun ive
disi, öncesi, âdisi olmaz, arkadaşlar. Beş, altı 
aydır Meclis çalışmalarında bir husus nazarı 
dikkatimi celbetmiştir, kanunlar ivedilik tak
rirleri ile gelmekte ve Mecliste, bir kısım işler 
bekletilmektedir, yani bir ivedilik takriri suiis
timali başlamıştır. Beş gün evvel bir kanun ge
liyor, hemen ivedilik takriri veriliyor, komis
yon başkanı imzalıyor ve görüşülüyor. Buna 
mukabil, gündemde 1962 yılının 9 nen ayından' 
beri bekliyen kanunlar da vardır. Şu halde Ri
yaset Divanı evvelâ ivedilik ve öncelik suiisti
malini önlemelidir. (Enfilâsyon var, sesleri) 
Evet enflâsyon var. Sureti katiyede bu gündem 
bir hafta muntazaman tatbik edilse, gündemde 
ancak beş , kanun ya kaldır ya kalmaz. Fakat 
tatbik edilmiyor Bu mühimdir, o daha mühim- | da bir günün part i 

— 114 — 

20 . 5 . 1903 Ö : 1 
dir, arkasııfdan bu daha) mühimdir, öbürüne 
artık imza edecek bir şey kalmıyor ve gündem
de birçok kanunılar bekliyor. Bu bakımdan, Ri
yasetin1 dört gün toplantı günü yapmasını şah
san tasvibediyorum, fakat ivedilik, öncelik: di
ye ayrılması mahzurludur. Hattâ bir hususu 
istirham ediyorum; mümkünse, yalnız komisyon
larda ivedilik kararı verilen hususlar haıriç, 
mümkün olduğu kadar bu ivedilik hususunda. 
gündemdeki kanunların tasfiyesi bakımından, 
bilhassa gündemin sırasına riayet edilmesini te
min etsinler. Heyeti Umumiye tasvibediyor, He
yeti Umumi'yenin takdirine kalmıştır. ivedi
lik takririni' Heyeti Umumiye tasvibetmedem 
olmaz. Yalnıız Heyeti Umumiye bugün şuna' 
kaanidi'r ki, bir ivedilik takriri suiistimali ve 
enflâsyonu mevzuuıbahistir. Eski Parlâmento
larda olduğu gibi, meselâ Cuma 'günü, eskiden, 
yalnız sözlü sorulara hasredilirdi. Şimdi sade
ce bir saatin sözlü sorulara hasredilmesi, cid
den kâfi gelmiyor. Mademki Riyaset toplantıyı 
haftada dört güne çıkarmak istiyor, mümkün 
ise, bir gün sözlü sorulara hasredilsin. O gün
de soru sahibi milletvekilleri, Hükümet, alâ
kalı Bakanlar ve Devlet memurlarii ona göre ha-
zırlanıo* ve hazır bulunur, ikide bir toplantı 
zamanları değişiyor, muayyen günde toplanıl
mıyor. Bir ay saat 2 de, bir ay saat 5 te top
lanılıyor. Basm da, milletvekilleri de Meclisin 
toplantı saatlerini dahi âdeta öğrenemez hale 
gelmiştir. Hattâ,- bâzı gazeteler bile bayram ta
tilinden sonraki Meclis toplantılarımı yaınlış 
aksettirerek bâzı mebuslarım Meclise daha geç 
gelmelerine sebebolmuşlardır. Bu bakımdan, ive
dilik diye bir karar alınması mevzuubahsola-
maz. Çünkü Meclisin kararına, bağbdıır. Mec
lisin dört gün toplanmasına, saat 14 ten 19 a 
kadar toplanmasına şahsan taraftarım. Cuma; 
veya sair bir gün sözlü sorulara ayrılırsa, gün
dem de bir an evvel çıkmış olur. Milletvekille
ri de çalışmalarını buna göre tanzim ederler. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN— Sayın Coşkun Kırca. 
COŞKUN KIRCA (istanbul)' — Muhterem 

arkadaşlar, Riyaset Divanımın hassasiyetini ye-. 
rinde görmemek mümkün değildir. Hakikaten 
esas'itibariyle, Meclisin Pazartesi, Çarşamba, 
Perşembe ve Cuma günleri toplanması/ ve Sa
yın Müftüoğlu arkadaşımızın teklifi hilâfına 

gruplarının toplanmasına 
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ayrılması yerinde olacaktır. Bunun yanında 
Ahmet Şener arkadaşımızın teklifinde beTirtil-
diği veçhile daha evvel Sendikalar Kanunu, 
Toplu Sözleşme ve Grev kanunlarında, olduğu 
gibi saat 14 te toplanılması birçok bakımlar
dan güçlük yaratmaktadır. Meclis haftada 
dört 'gün toplanacak olduktan sonra, saat 15 te 
toplanması yerinde olacaktır. Ancak, bendeniz 
Riyaset Divanının kararının bugün görüşülme
sine iki bakımdan muhalifim. Evvelâ Riyaset 
Dîvanının teklifinde İçtüzüğe bariz bir aykı
rılık mevcuttur. Riyaset Divanı ne diyor? «Gün
lerden bir tanesini öncelikle görüşülmesi karar-
laştırılmamış olan işlere tahsis eder.» Ne demek
tir arkadaşlarım, öncelikle görüşülmesi karar-
laştırılmamış olan işler? Diğerlerine takdimen 
görüşülmesi kararlaştırılmış olan işler demek
tir. Şimdi Riyaset Divanının bu kararını ay
nen kabul edecek olursanız, bilfarz Perşembe 
günü, öncelikle görüşülmesi kararlaştırılmam iş 
olan işlerin, yani diğerlerine takdimen görüşül
mesi kararlaştırılmamı^ olan işlerim öncelikle 
yani takdimen görüşülmesi kararlanmış işlere 
takdimen görüşülmesi icabeder. Bu mantığa ve 
İçtüzüğe aykırı bir netice olacaktır, öncelikle gö
rüşülmesi demek. Yüce Hevetinizin yanacağı si
yasi bir tercih demektir. Hükümet veya komisyon 
teklif eder, siz de bunu kabul ederseniz, diğer 
meselelerden önce intaeedi'lmek üzere o mese
leye bir rüçhaniyet tanımış olursunuz. Bina
enaleyh Riyaset Divanı teklifinin bu tarafı, 
öncelik müessesesinin ruhuna, içtüzüğe ve man
tığa aykırıdır. 

İkincisi; usule nıütaallik bir mevzuatım var. 
Modern parlâmentolarda bu gibi hususlar, mün
hasıran Riyaset Divanının kendi aralarında 
görüşeceği bir mesele değildir. Nisbî temsil ile 
kurulmuş bir Parlâmentoyuz. Gü*up başkanları 
vardır. Muhterem arkadaşlarım, grup başkan
ları sadece, harice seyahat için gidecek heyet
lerin seçim tarzını tesbit için çağırıılmaz. Grup 
başkanları evvelemirde, gündemin tesbitine 
nıütaallik bu gibi hususlar için çağırılır, ken
dilerine danışılır. Bendenizin Riyaset Divanın
dan ricam; modern parlâmentolardaki bu tea
müle uyularak, meseleyi daha derinliğine in
celemek üzere, Yüksek Mecliste temsil edilen 
bütün siyasi parti gruplarının temsilcilerinin 
bir arada bulunduğu bir Divan toplantısında 
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bu meselenin tezekkürü için, bu meseleyi gele
cek Birleşimde yeniden huzura getirmesidir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, iki arka
daşımız daha söz istemiştir, Sadrettiıi Tosbi ve 
Ahmet Şener. Sayın Coşkun Kırca arkadaşımı
zın konuşmasından sonra verdiği bir önerge de 
vardır. Bu hususu, arkadaşlarımız konuşmala
rından vazgeçerlerse, okutup oylarınıza arz ede
ceğim. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Niçin Baş
kanlık böyle bir tercihe gidiyor? Evvelâ söz al
dığına göre, demek ki siz tenevvür etmediniz. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, yeriniz
den müdahale etmek ve oradan bağırmakla me
sele halledilmez. Söz istiyorsanız vereceğim, ver-
miyeceğim, demiyorum ki, size. 

Buyurun, Sayın Saclrettin Tosbi. 
SADRETTİN TOSBİ (Kütahya) — Muhte

rem arkadaşlar; bu hususun iktidar ve muhale
fet partileri grup başkanlarının bir araya gel
mek suretiyle tezekküründen sonra Meclise geti
rilmesi muvafık olur. Bu fikre ben de iştirak edi
yorum. 

Diğer taraftan arz etmek istediğim husus şu
dur; İçtüzük bir zarurete istinaden normal ah
valde haftada üç gün müzakereyi esas olarak 
vaz'etmiştir. Bundaki esas sebep üzerinde pek 
uzun boylu durmaya hacet yoktur. Çünkü, bir 
kanunun bir milletvekili tarafından tetkik edile
bilmesi, için, o kanunun Meclis tarafından tetkik 
edilebilmesini icabettirecek asgari vakit kadar 
vakte muhtaçtır. Bir kanun geldiği zaman, mil
letvekilinin eline, hiçolmazsa, o kanuna taallûk 
eden literatürü bulması, kıyaslamaları yapması. 
kanun üzerinde hazırlıkta bulunması ondan solu
ra Mecliste kanun hakkında fikrini beyan et
mesi bir zarurettir. Burada şayet bir parmak 
kaldırmak suretiyle kanun çıkarmak esas olsay
dı, bu usule, bu prosedüre vâzıı kanun demiye-
lim de vâzıı tüzük müracaat etmezdi. Binaena
leyh, üç günlük müddetin her hangi bir şekilde, 
her defasında «5 güne çıkaralım, gece de, gün
düz de çalışalım» demekle bu vadide bir hami
yet yarışma gitmemizde hiçbir isabet yoktur. 

Eğer conciencient bir şekilde çalışmak isti
yorsak bunun icaplarını da yerine getirmek }â-
zımgelir. Yoksa, Mecliste sabaha kadar da otur-
sak, ertesi günü akşama kadar da otursak, o ka
nun üzerinde gerekli tetkikatı yapmak imkâîıı-
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11111 bulamadıktan sonra, o kanım hakkında be
yan edeceğimiz fikirler, hep mücerret kalacak, 
asıl ve esasa istinadetmiyecektir. 

Bu itibarla bu hususların da bir tetkika 'tabi 
tutulabilmesi için grup başkanlarından müte
şekkil bir heyette bu meselenin görüşülmesi, on
dan sonra Heyeti Celilenize arzı muvafık olur. 
Mâruzâtını bundan ibarettir, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — •Sayın Ahmet Şener. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Vazgeçtim 

efendim. 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu. 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 

Muhterem arkadaşlar; Sayın Başkanlık Divanı
nın kararı- bir realitenin ve zaruretin ifadesidir. 
Benim yapacağım müdafaaya ihtiyaçları olma
makla beraber, vâki konuşmalar üzerine bu mev
zuda söz almak lüzumunu hissetmiş bulunmak
tayım. 

İvedilik talepleri gelmektedir. 
Malûmuâlileriniz, ivedilik, ya komisyon reis

leri, komisyon veya Hükümet istiyebilir. Millet
vekillerinin vermiş bulunduğu takrirlerle gelen 
kanunlar aylarca, senelerce beklemektedir. Yani, 
ivedilik teklifleri, ivedilik talepleri inhisar al
tındadır. Bu suretle de Anayasanın milletvekil
lerine vermiş bulunduğu hak bir bakıma kısıt
lanmış olmaktadır. Hükümet, komisyon, kanun
ları hazırlamak, Meclise vaktinde sevk etmek 
zorunda ve durumundadır. Bir bakıma bu gö
revini vaktinde yerine getirememiş bulunmanın 
itirafından ibaret olan ivedilik ve öncelik tak
rirlerinin kabulü suretiyle milletvekillerinin ver
miş bulunduğu tekliflerle gelen kanunların ge
riye itilmesi, yani haksızlığın katmerli şekilde 
ifadesidir. Hem komisyon ve Hükümet kanunla
rı vaktinde getirmek zorunda ve durumundadır, 
hem de milletvekillerinden gelen tekliflerden 
daha evvel öncelik ve ivedilikle görüşülmesini 
istemek vaziyeti tidedir ve bunların görüşülmesi 
yapılmakta, milletvekillerinin teklifleri ile ge
len son derece ehemmiyetli kanunlar ise sene
lerce beklemektedir. 

Meselâ; eğitmenlerin özlük işleri ile ilgili ka
nun teklifi. On binlerce aç. ve sefil vatandaşa ta
allûk eden, zavallı eğitmenlerin bu haklarına ta
allûk eden kanun yerinde saymaktadır. Halbuki 
ondan sonra gelen, daha az mühim olan kanun
lar ivedilik ve öncelikle gelip geçmektedir. Son-
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ra arkadaşlarım, benden evvel konuşan Sadret-
tin Bey arkadaşım gayet güzel temas ettiler. Ka
nunlar mutlaka bir yazılı vesaik olarak Meclis
ten geçmiş olmak için gelip gitmezler. Bilirsiniz 
bunu. Eski bir ayakkabı, acele hazırlanmış yeni 
bir ayakkabıdan daha rahattır. Sosyal nizama 
yeni veçheler verecek birçok değişiklikler geti
recek olan kanunların esaslarının, esaslı bir şe
kilde tetkik edilmesi ve üzerinde esaslı şekilde 
durulması lâzımdır. 

Bu da ancak, böyle ivedilik ve öncelikle de
ğil, süratle geçirmekle değil, üzerinde tetkik 
imkânı vermekle mümkün olabilir. Dağıtıldığın
dan itibaren 48 saat geçmeden bir kanunun gün
deme alınıp, Mecliste görüşülemiyeceği hakkın
daki İçtüzük hükmü boşuna değildir her halde. 
Meselâ, bu Meclisten öyle kanunlar geçmiştir 
ki, biraz zaruretin icabı olmakla beraber, bence 
biraz üzerinde durulabilir, beklenebilirdi de. 
Bu çeşit kanunlar malûl çıkmıştır. Meselâ, Yük
sek Hâkimler Şûrası Kanunu... Mevcut Anaya
sanın birçok hükümleriyle tezat halindedir ve 
Anayasa Mahkemesine müracaat zarureti hâsıl 
olmuştur. Onun için arkadaşlarım, bu ivedilik 
ve öncelik tekliflerini Hükümetin ve bilhassa 
komisyonların ihtiyatla kullanmaları ve Baş
kanlık Divanının da, Meclise niyabeten, Hükü
meti kontrol eden bir uzuv olması itibariyle 
Hükümeti ve komisyonları bu bapta ikaz etmesi 
lâzımdır ve vazifesidir. 

Şimdi, gelelim şu andaki durumumuza; Ana
yasamız Meclise bir Kurucu Meclis hüviyetini 
vermiştir. Muayyen müddet içinde birçok ka
nunların, reform kanunlarının çıkması icabet-
mektedir. Maalesef çeşitli sebeplerle Hükümet 
ve komisyonlar bu ana kanunları bugüne ka
dar getirememişlerdir. Bundan sonra muayyen 
bir müddet içerisinde çıkarılma zarureti vardır. 
O halde bu zaruretle Meclisin tetkik ve tahkik 
etmek hakkını, vazifesini telif etme lüzum ve 
zarureti mevcuttur. İşte Yüksek Divan, bu za
ruretin telifi için bir karar vermiştir. O da mil
letvekillerinin getirmiş bulunduğu tekliflerle, 
Meclise intikal etmiş olan kanunların hiç ol
mazsa haftada bir gün normal gündem dâhi
linde görüşülmesini temin etmek. Meclisin en 
vazgeçilmez haklarından, murakabe hakların
dan biri olan sözlü sorulara bir saat ayırmıştır. 
Bu yine Hükümetin ve komisyonların biraz da 
zamanın darlığı ve çoğu da ihmal yüzünden 
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bugüne kadar gecikmiş bulunan âna kanunla
rın, üç gün içinde, üç gün zarfında, yani haf
tada üç gün içinde ivedilikle görüşülmesi karar 
altına alınmıştır. Bu sadece zaruretlerin mey
dana getirdiği bir durumun ifadesidir.. İnşallah, 
bu zaruretler kalktığı takdirde bu karar da el
bette değişecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, Coşkun Bey arka
daşım burada dediler ki; bu, İçtüzüğün hü
kümlerine aykırıdır. İvedilik ve öncelik kararı 
Yüksek Meclisin diğer bütün işlere öncelik ve 
ivedilik iradesinin bir tezahürüdür. Bu, güzel; 
ama, bu irade, eğer şimdi Yüksek Meclis Baş
kanlık Divanının kararını tasvibederse, haftada 
bir gün normal gündemine devam etmek-ve bir 
saat de sözlü sorulara ayırmak kayıt ve şartı 
ile, bu mânada bir irade olmuş' bulunacaktır. 
Yüksek Meclis iradesini her zaman tadil edebi
lir. Ahvalin ve zamanın zaruretlerine uygun ka
rarlar verebilir. Meselâ, vermiştir de. Coşkun 
Bey arkadaşım buna bir itirazda bulunmamış
tır. Sözlü sorular, aslında, gündemin ilk mad
desi olarak ele alınmak, diğer maddelere terci-
han görüşülmek iktiza eder. Buna rağmen, haf
tada bir gün ve bir saat görüşülmesi karara 
bağlanmış, her hangi bir itiraz sesi de yüksel-
memiştir. Çünkü, ahval ve zaruret bunu ifade 
etmiş ve bizi buna zorlamıştır. O halde emsal 
karar da vardır, emsal tatbikat da, durum da 
vardır. Bu itibarla arkadaşlarım, Yüksek Baş
kanlık Divanının biraz da Meclise niyabeten, 
kendi vazifesini yapamamasının bir neticesi, bir 
zoru olarak gelmiş bulunduğumuz şu noktada, 
telif edici bir karar vermiş bulunmasından do
layı kendilerini tebrik eder, Yüksek Meclisimi
zin tasvibini arz ve istirham ederim. 

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

arkadaşlarım, Meclisimizin, toplum hayatımız 
bakımından, büyük ve fevkalâde önemi olan 
kanunları nevama bir Kurucu Meclismiş gibi 
hazrılamakta olduğunda şüphe yoktur. Bilhassa 
Meclisimizin bu vasfı taşımasıdır ki, öncelik ve 
ivedilik müesseselerine önem verilmesini gerek
tiriyor. Dünyanın hiçbir Meclisinde öncelik ve 
ivedilik müessesesi kenara itilmiş değildir. Her 
mecliste hem meseleleri tetkik etmek, alabildiği
ne tetkik etmek zarureti vardır. Fakat her Mec
liste de öncelik ve ivediliği gerektiren bir takım 
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zaruretler vardır. Bunları yüce Meclis takdiı 
eder. öncelik ve ivediliği birbirine karıştırmaya
lım. öncelik bir mesejenin diğerlerinden cjnce 
görüşülmesi demektir. İvedilik; bir meseleninj iki 
müzakereye değil bir tek müzakereye tabi olması 
demektir. İvedilikle görüşülen bir şey behe^ne 
hal öncelikle görüşülmiyebilir, öncelikle görüşü
len bir mesele behemehal ivedilikle görüşülmiye
bilir. Şimdi, sistemimizde ivedilik teklifleri, Hü
kümet, Komisyon veya kanun teklifi sahibi tara
fından yapılabilir. İvedilik teklifi bu şekilde ya
pılıp, Genel Kurul bunu kabul ederse o zanıan 
iki müzakere değil bir müzakere yapılır, önce
lik teklifini sadece Encümen ve Hükümet verir. 
Ve bunu da yine Yüce Genel Kurul • kararlaştı
rır. Ne demektir bu? «Ben bu meseleyi diğerle
rinden evvel intacedilmesi gereken bir mesele 
olarak telâkki ediyorum» demektir. Bu böyle lise 
ve önceliğin mânası İçtüzüğün 70 - 77 nci mad
delerinde böylece tesbit edilmişse, artık mujay-
yen bir gün öncelikle görüşülmesi kararlaştıirıl-
mamış olan işlere, öncelikle görüşülmesi > karar
laştırılmış işlere nisbetle öncelik tanımak gibi 
bir mantıksızlığın içine düşmek hakikaten fevka-. 
İade yanlış olduktan başka; Hükümetin çalışma
larını, Anayasanın gerektirdiği, 25 Ekim 196J3 e 
kaklar çıkarılmasını emrettiği kanunların çıkarıl
masını, uzun vadeli kalkınma plânının bir j an 
önee çıkarılmasını gerektirdiği kanunların jin-
tacedilmesini zorlaştırır. Bu bakımdan alacağı
nız kararın hayati ehemmiyeti vardır. Böyle Me
selelerde, Riyaset Divanı tatbik edilecek olan 
usulü, neticede, Yüce Mecliste alınacak olan sijya-
sî tercihlere tesir edebileceğini düşünerek, ikti
dar ve muhalefet gruplarının temsilcilerini ça
ğırarak tesbit etmesi, bunu usul ittihaz etmesini 
bilmesi lâzımdır. Bu durumda, bendeniz gerek 
öncelik müessesesinin mantığının dışına çıkma
dan, gerek bu gibi meselelerde gruplarla görü
şülmesini ve gruplarla görüşüldükten sonra ka
rar verilmesini temin etmek üzere C.H.P. Grup 
Başkanvekili ile C. K. Millet Partisi Grup Baş-
kanvekilinin müştereken verdikleri takrire | iş
tirak etmenizi bilhassa istirham ediyorum. 

Bir gün fazla çalışmakta aşağı yukarı bir 
prensip mutabakatı olduğuna göre, nasıl olsa! bu 
bir gün sayesinde öncelik kararı verdiğiniz iş
leri de daha önce intacetmek ve böylelikle ön
celik kararı verilmemiş olan işlere de geçmek im

kânını Yüce Meclis bulacaktır. Bu itibarla ha-
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kikaten îçtüzükde yerleşmiş müesseselerin man
tığına aykırı hareket etmemek ve Meclisin Ana
yasa ve plân gereğince yapmakla mükellef oldu
ğu çalışmaları geciktirmemek için usulî bakımın
dan Grup Başkanvekillerinin verdikleri tak
rire iştirak etmek lüzumuna kaani bulunuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Coşkun Kırca, Şahsan 
vermiş olduğunuz ve Pazartesi, Çarşamba, Per
şembe ve Cuma günleri saat 15 de olmak üze
re haftada dört defa toplanmayı teklif ettiği
niz takriri geri mi alıyorsunuz? 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Efendim, 
öyle zannediyorumki, Yüksek Riyaset evvelâ usu
le mütelaaİlik takriri oya koyacaktır. 

Benim verdiğim takrir nevma oylanmak 
için değil, sadece bir fikri belirtmek içindir. 
Bütün bu takrirler eğer usule mütaallik grup 
başkan vekillerinin takriri, Yüce Genel Kuru
lun tasvibine mazhar olursa Riyaset Diva
nına gider, bütün Grup Başkanları ile bera-
/ber orada gözden geçirilir, görüşülür ve on
dan sonra alınacak karar buraya getirilir... 

BAŞKAN — Yani, oylanmak üzere vermi
yorsunuz* 

Muhterem arkadaşlar; bu mevzuu halletmek 
için verilmiş olan takrirlerin, bugünkü tat
bik ettiğimiz usule en aykırısı; Grup Başkanla
rının bir araya gelerek bu mevzuu halletme
lerine mütaallik olan takrirdir. 

Şimdi bu takriri okutuyorum; evvelâ bunu 
oyunuza "arz edeceğim : 
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Yüksek Başkanlığa 

Bu konunun Grup Başkanları ile bir arada 
Başkanlık Divanında yeniden görüşülmesini 
ve sonradan durumun Genel Kurula arz edil
mesini teklif ederiz. 

C. K. M. P Grup C. H. P. Grup 
Başkarivekii Başkanvekıli 

Sivas Bursa 
Cevad Odyakmaz İbrahim öktem 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Diğer takrirlerle beraber gereği yapıla
caktın. 

Sayın Kemal Sarıibrahimoğlu ve Sayın 
Mehmet Geçioğlu tarafından Meclis Araştır
ma Komisyonu teklifini ihtiva eden bir önerge 
vardır, okutuyorum 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Çukurova'nın uğradığı sel felâketinin se

bepleri mucibolduğu zararları ve alınması 
icabeden kısa ve uzun vadeli tedbirleri mahal
linde tetkikat, yaparak, tesbit ederek gerekli 
raporu vermek üzere (3) kişilik bir Meclis Tah
kik Heyeti kurulmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygı ile. 
Adana Adana 

Mehmet Geçioğlu Kemal Sarıibrahimoğlu 

BAŞKAN —• Takriri oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir reddedil
miştir. 

5. —-GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kanun ta
sarısı ve Basın - Yayın ve Turizm ve Plân komis
yonları raporları (1/180) (S. Sayısı : 157) (1) 

BAŞKAN — Geçen Birleşimde tümü üzerinde 
görüşme bitmiş, maddelere geçilmesi oylanmış ve 
kabul edilmişti. Şimdi birinci maddeyi okutuyo
rum. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Kanunu 

MADDE 1. — Turizm ve tanıtma Bakanlığı 
adı ile bir Bakanlık kurulmuştur. 

(1) 157 S. Sayılı basmayazı 17 . 5 . 19G3 ta
rihli 82 nci Birleşim tutanağın sonuna bağlıdır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz Lstiyen?. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. K^Lul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Görev 
MADDE 2. — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, 
Turizmi millî ekonominin verimli sektörü, ha

line getirmek için yurdun turizme elverişli bütün 
imkânlarını değerlendirir; turizmle ilgili her tür
lü çalışmaları yapar, bu çalışmaları düzenler, teş
vik ve koordine eder ve denetler. 

Yurdu tanıtmaya yarıyacak hizmetleri görür. 
Haber ve yayın organlarının hizmetlerinin ye

rine getirilmesini kolaylaştırıcı tedbirleri alır. 

BAŞKAN — Madde hakkında Hilmi Baydur, 
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Ferda Güley ve Asım Eren arkadaşlarımız söz is- I 
lemislerdir. 

Buyurun, Sayın Hilmi Baydur. 
.HİLMİ BAYDUR (Muğla) — Sayın Başkan 

ve muhterem arkadaşlar, 
Müzekare mevzuu olan ikinci madde kanunun 

.felsefesini ve ruhunu teşkil etmektedir. Esasen 
kanunun ivedilikle* Meclise gelmesi milletvekille
rinin bu- mevzuda hazırlanması bakımından mah
zurlu olmuşsa da, turizm ve tanıtma gibi önemli 
bir konunun bir an evvel ele alınması yönünden 
faydalı ve yerinde olmuştur. 

Hakikaten Fransa, İtalya, Yugoslavya ve hat
tâ komşumuz Yunanistan turizm kaynaklarından 
maddi ve mânevi menfaatler sağlarken, biz an
cak i$in başındayız. Bir yazarımızın ifadesine gö
re ancak İzlanda'dan öndeyiz. 

Avrupa İktisadi İş Birliği uzmanlarından Çar-
liş J. Vayt ve Profesör Bade'nin raporlarının ya
yınlanmasından sonra basınımızda ve münevver 
muhitlerimizde bu konuda epeyce alâka uyanmış 
ve gerekli neşriyat yapılmıştır. Halkımızda da 
turizm zevki ve şuuru uyanmaya başlamıştır. Di
ğer memleketlere nazaran çok az da olsa mem
leketimize turist gelmeye başlamıştır. Fakat bu 
endüstrinin icabettirdiği mevzuda çok hazırlıksı
zız. Boşuna geçen ve kaybolan zamanlardan ders 
alarak plânlı ve programlı şekilde hamleler yap
mak mecburiyetindeyiz. Bir ecnebi; «Memleketiniz 
eok güzel, turizme çok elverişli, fakat, bu hususta 
hazırlık yapmadan fazla propaganda yapmayın. 
Gelip de rahatsız olurlarsa aleyhinizde propagan
da olur.» demiiştir. Bu sebeple süratle hazırlıklar 
yapmak mecburiyetindeyiz. Teşkilât Kanununun 
olmaması ve bütçedeki faslın kifayetsizliği esaslı 
bir zaıf ve bir handikap teşkil etmekte idi. Bu ka
nun çıkarılmakla bu mahzur kısmen giderilmekle 
beraber asıl mesele yeni teşekkül edecek vekâlet
teki çalışma tarzı ve ruh haletidir. Eskimi* ida
re tarzını bir tarafa bırakarak Avrupa'da bu hu
susta muvaffak olan memleketlerin çalışma tarz
larını örnek almak ve büyük bir dinamizmle ça
lışmak mecburiyetindeyiz. 

BAŞKAN — 2 nci madde hakkında söz aldı
nız. 2 nci madde hakkında konuşunuz. 

HİLMİ BAYDUR (Devamla) — Zaten umu
midir efendim. 

Teşkilât yapılırken alınacak elemanların vasıf
larına,' kültür derecelerine, lisan bilmelerine ve | 
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bu işin esprisine nüfuz edecek kapasitede'kimse» 
lerdn bulunmasına, kurslar ve imtihanlarla yetiş
tirilmesine çok itina gösterilmelidir. Yoksa her zu
rnan şikâyet edilen müstehlik bir sınıf teşkil et
mekten başka bir işe yaramaz ve istenilen gaye 
tahakkuk edemez. 

Sonra, bu işleri sevk ve idare edenlerin mem
leketimizin, tabiî ve tarihî kaynak ve kıymetlerini 
çok iyi bilmeleri ve öğrenmeleri lâzımdır. Geçen 
koalisyon zamanında beraber seyahat ettiğimiz Sa
yın Vekil, Akdenizin kıymetli sahillerine, tabiî 
güzelliklerine, antik kıymetlerine sahibolan Muğ
la'yı, ilçelerini ve çevresini gördükleri zaman çok 
memnun kalmışlardı. Ve biz de Sayın Vekilin alâ
kaları dolayısiyle sevinmiştik. 

Turizm mevzuunda çalışma tarzında numune 
görmek için Avrupa'ya kadar gitmeye dahi lüzum 
yoktur. 

BAŞKAN — Sayın hatip, lütfen 2 nci mad
deye münhasır konuşma yapın. 2 nci maddeyi kâ
fi görüyor musunuz, görmüyor musunuz onu be
lirtin. 

HİLMİ BAYDUR (Devamla) — Görüyorum 
efendim. 

BAŞKAN T— O halde gördüğünüzü ifade edi
niz sadece. 

HİLMİ BAYDUR (Devamla) - - Teşkilât ya
pılırken israfa gidilmemesi, lüzumundan fazla me
mur istihdam edilmemesi, tâyinlerin ihtiyaçlara 
uyması memleketimizin malî takati bakımından 
çok mühimdir. 

Turizm mevzuunda söylenecek çok söz vardır. 
^ h i t e ve Badee gibi bu hususta salâhiyet sahibi 
Thornburg, White ve Badee gibi bu hususta salâ
hiyet sahibi ecnebilerin memleketimiz hakkında 
verdikleri raporlar, basınımızda intişar eden kıy
metli yazılar ve şahsi müşahadelerimiz hepimize 
bu mevzuda birçok şeyler öğretmiştir. 

Bu sebeple meselenin ana hatlarından bâzıla
rını tekrarlamak ve hatırlatmakla iktifa ederek 
yeni Turizm ve Tanıtma Teşkilât Kanununun 
memleketimize uğurlu olmasını ve başariyle tatbik 
edilmesini dilerim. 

BAŞKAN — Sayın Ferda Güley. 
FERDA GÜLEY (Ordu) — Muhterem arka

daşlarım, biraz evvel kabul buyurduğunuz 1 nci 
madde ile memleketimizin, milletimizin uzun su
redir beklediği çok mühim bir müessese kurul
muş bulunuyor. BŞyle demek caiz inidir bilıai-
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yorum, fakat 1 nci madde ile bu müessese ku
rulduğu için ben, sanki kanunun tümü çıkmış 
gibi, bir kıvanç duygusu duymaktayım. 

Bu 2 nci madde ile de, 1 nci madde ile kuru
lan bu çok mühim müessesenin görevleri, hiyerarşi
sinde, tanzim edilmektedir. Madde 2 ne diyor? 
«Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, turizmi millî 
ekonominin verimli sektörü haline getirmek için, 
yurdun turizme elverişli bütün imkânlarını di-
ğerlendirir; turizmle ilgili her türlü çalışmaları 
yapar, bu çalışmaları düzenler, teşvik ve koor
dine eder ve denetler.» 

İkinci fıkrasında; «yurdu tanıtmaya yarıya-
cak hizmetleri görür.» 

Üçüncü fıkrasında; «Haber ve yayın organ
larının hizmetlerinin yerine getirilmesini kolay
laştıracak tedbirleri alır» denmektedir. 

Plân Komisyonunun değiştirişinde Bakanlı
ğın fonksiyonu, görevleri gerçekten güzel ve 
ehemmiyet derecesine göre tasnif ve tanzim edil
miştir. Bu Bakanlığın mühim çekirdek vazifesi; 
hakikatte de turizmi, millî ekonominin verim
li sektörü haline getirmektir. Bunun için de bu 
sayılan vazifeleri yapmaktır. Nasıl kolaylaştırır, 
nasıl tanzim eder, nasıl koordine eder, kiminle 
tanzim ve koordine eder?... Ben, bu hususu, bu 
maddede hemen bu fıkranın arkasında görmek 
ihtiyacını hissediyorum. Eğer maddeye bu sara
hat getirilmezse daha evvelki 5392 sayılı Kanun
da olduğu gibi, ondan evvelki Basın - Yayın 
Umum Müdürlüğü Kanununda olduğu gibi, sa
rih ölçüler, komşular, iş birliği hedefleri göste
rilmezse, bu fenerle, bu bakımdan sonra da ara-. 
nır ve bulunamaz. 

Muhterem arkadaşlar, 6086 sayılı Turizm 
Endüstrisini Teşvik Kanunu diye bir kanunu
muz var, meriyette. Bu*kanunun 36 nci madde
sini okuyacağım. «îş birliği» derkenar matlabını 
taşıyan 36 nci maddede deniyor ki, «Devlet dai
releri, özel idareler, belediyeler, İktisadi Devlet 
Teşekkülleri ve hususi kanunlarla kurulmuş ve 
kurulacak her türlü teşekkül ve müesseseler, 
sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait ban
ka ve şirketler turizm ve turizm endüstrisi ile 
ilgili hususlarda Basın - Yayın ve Turizm Genel 
Müdürlüğü ile iş birliği yaparlar. Bu iş birliği
nin esası ve şekilleri bir nizamname île tâyin ve 
tesbit edilir.» 

Muhterem arkadaşlarım, bu 36 nci madde 
gereğince tanzim edilmiş olan nizamname de 
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elimde. Müsaade buyurulursa, bu çok hayati 
maddeyi, Yüksek Meclisin eksik ve aksak bir ta
raf bırakmadan bu kanunu tedvin edebilmesi 
için, bu nizamnamede buna ait fıkrayı okuya
yım. 

«îç ve dış turizmin ve turizm endüstrisinin 
gelişmesini sağlamak üzere bu nizamnamede tes
bit edilen esaslar dâhilinde gereken çalışmaları 
yapmak, BAYTUR ile (yani, Basın - Yayın ve 
Turizm ile) iş birliği uzuvlarını vazifelendirir.» 
2 nci maddede zikredilen iş birliği uzuvlarının 
başlıcaları şunlardır : 

1. Vekâletler, 
2. Vilâyet hususi idareleri, 
3. Belediyeler, 
4. Emniyet Umum Müdürlüğü, 
5. Vakıflar Umum Müdürlüğü, 
6. Orman Umum Müdürlüğü, 
7. T. C. Devlet Meteoroloji işleri Umum 

Müdürlüğü, 
8. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü 

Umum Müdürlüğü; . 
9. Harita Umum Müdürlüğü, 
10. Karayolları Umum Müdürlüğü, 
11. Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü, 
12. îş ve îşçi Bulma Kurumu 
13. işçi Sigortaları Kurumu. 
14. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, 
15. T. O. PTT işletmesi 
16. T.C. Devlet Demiryolları işletmesi, 
17. Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı, 
18. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 
19. Sümerbank, 
20. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, 
21. Emlâk Kredi Bankası, 
22. Etibank, 
23. iller Bankası, 
24. Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortak

lığı, 
25. Vakıflar Bankası ve 6086 sayılı kanunun 

36 nci maddesinin şümulüne giren diğer daire ve 
müesseseler.» 

Muhterem arkadaşlarım, turizmin ehemmiye
ti milletimiz ve memleketimiz tarafından da an
laşıldıkça, kanunlar çıkarmışız, nizamnameler 
yapmışız. Fakat bu ehemmiyeti idrak; henüz ba
tıdaki seviyeden çok geride olduğu için, hepimiz,, 
millet olarak, onun mebusları olarak, onun Mec
lisleri olarak, Hükümet olarak turizm alanında 
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henüz müptedi birer talebe durumunda bulundu
ğumuz için, hemen dün öğrenip, bugün öğrendi
ğimizi öğretmek durumunda bulunduğumuz için 
bu, maddeler ve tüzüklerde ve başka bir çatı al
tında toplanan kanunlarda kalmış ve Turizm 
Umum Müdürlüğü kiminle iş birliği yapacağını 
nasıl iş birliği yapacağını, kendisi bilmiş olsa bile, 
bunu karşısındaki muhataplarında bulamamış ve 
görememiştir. Gitmiştir, «6086 sayılı Kanunun şu 
maddesi ve nizamnamenin şu hükmü gereğince, 
şunu, şunu sizlerden isterim, benimle bu husus
larda iş birliği yapın» demiştir. Aldığı cevap, 
«ben devlet dairesi değilim, ben bakanlığım, be
nim işim başımdan aşkın» manasma gelebilecek 
şarkvari ve iptidai cevaplar olmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım; ben Avrupa'ya git
medim. Ne milletvekili olmadan evvel, ne de 
milletvekili olduktan ve teşriî hayatın diğer ka
demelerinde bulunduktan sonra, memleketin 
hududundan dışarı tek santim adım atmadım; 
Biliyorum ki, Avrupa'ya gidip görenler; bu ko
nuda çok yetkilidirler. Okumuşlar ise ve üstelik 
Avrupa'yı gördükleri için gerçekten mütehas
sıstırlar. Diyecak sözleri çoktur. Benim o kadar 
çıok sözüm yok. Fakat, aradım, araştırdım; bil
hassa turizm alanında muvaffak olmuş ^memle-
ketlerin teşkilât kanunları nasıldır; gör8v, iş 
birliği ve koordinasyon nasıl tanzim edilmiştir? 
Bizim 2 nci maddemizde olduğu gibi müphem 
ani bırakılmıştır? Bütün bunları araştırdım. 
Meselâ, turizm sahasında en muvaffak olan 
İtalyanların 1947 tarihli ve 941 sayılı Turizm 
Komiserliği kurulması (hakkında bir kanunları 
vardır. Bu kanunun 2 nci maddesinde mevcu-
dolup, 31 Temmuz 1956 tarih ve 617 sayılı Ka
nunla kurulan Turizm ve Temaşa Bakanlığına 
(Onlarda, bu .kanunun adı Turizm ve Temaşa 
Kanunudur, çünkü bu kanunun şümulü içerisi
ne futbol da gMyor, tiyatro da giriyor) devre
dilmiş bulunan görev ve yetkilerin içerisine 
turizm mevzuunda Devlet daireleri arasında ko
ordinasyon ve iş birliğini tesis etmek görevi de 
dâhil edilmiştir. Bu hususlar, onlarda da 2 nci 
maddede tanzim edilmiş ve bent ve fıkralarda 
sarih olarak zikredilmiştir. Bu alanda, "kısa za
manda çok ileri gitmiş ve her bakımdan kendi
sinden ders almak durumunda bulunduğumuz 
komşumuz, Yunanistan'ın da EOT diye rumuz-
lanmış -olan bir teşkilâtı vardır. «Yunan Turizm 
Kurumu» adını taşır. Onun da kuruluş ve gö-
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rev maddesinde, turizm kurumunun kuruluşun
daki gaye; memleket turizmi üe ilgili bütün 
imkânları kıymetlendirmek suretiyle, Yunanis
tan turizminin tanzimini, inkişafını ve terakki
sini temim etmek, bütün resmî - bilhassa buraj-
smı .muhterem arkadaşlarımın dikkatlerine ar£ 
ederim. - bütün resmî belectf ve komün idarem 
lerinin ve hükmi şahsiyeti haiz âmme ve özej 
müesseselerinin, menafiî umumiye teşekkülleri}-
nin, şahsi teşebbüs. müesseselerinin turizm baf 
kınımdan faaliyetlerini takviye ve bu faaliyeti, 
leri geliştirmek ve aynı istikamete sevk etmek 
için iş birliği yapmaktır. Yani, tıpkı bizim 6ÖSÖ 
sayılı Kanunun 36 nci maddesinde olduğu gibİ,j 
bu müesseseler tadat ve terkim edilmiştir. 

Bakınız, bizim tasarının 29 ncu maddesin* 
de ne vardır? Tasarının 29 ncu maddesini, bu| 
madde ile ve bu mâruzâtımla ilişkin olduğu için, 
Sayın Başkanlığın ve muhterem arkadaşları-! 
mın müsamahalarına iltica ederek, akuyaca-ı 
ğım. 

«Madde 29. — Bu kanunun 2 nci maddesin-: 
de gösterilen hizmetlerin yapılabilmesi için ge-i 
nel, katma ve özel bütçeli dairelerle, İktisadi; 
Devlet Teşekkülleri, sermayesinin yansından! 
çoğu bu daire ve teşekküllere ait-resmî ve özel 
müessese ve şirketler çalışmalarına ait bilgiyi i 
istek üzerine Turizm ve Tanıtma Bakanlığına \ 
göndermekle yükümlüdürler.» 

Plân Komisyonu, Hükümetten ayrı olarak, 
bu mâruzâtımın çerçevesi içinde bu ffctiyaöî 
duymuş; fakat, - her halde Sayın Sflzeünün 
ağzından şimdi mucip sebebimi *' dinİfyeeeğfe, j 
çünkü madde gerekçesinde yok, - çok uzak bir 
madde, ıgörevi getiren ve tanzim eden ikinci 
maddeden, 27 madde uzaktaki bir maddede ve : 
bu kadar korkak ve çekingen bir şekilde bir 
yükümlülük hükmü getirmiş. Demek ki, bakan* 
lıklar, belediyeler, özel idareler, tıpkı 6086 sa
yılı Kanunun 36 nci maddesinde olduğu gibi, 
sermayesinin yarısından çoğu bu dairelere ait 
özel ve resmî müessese ve şirketler, kamu ikti
sadi teşekküllerine eğer, Turizm Bakanlığı, 
«Şu faaliyetiniz hakkında bana bilgi "Verin, şu 
hususu bana ulaştırın, yazın,» diye bir yazı ya
zarsa, • bu muhataplar, «Hay hay,» diyecekler
dir. Çünkü, demeye mecburdurlar. Çünkü, £9 
ncu madde bu mükellefiyeti getiriyor. Muhte
rem arkadaşlar; eğer bir malûmat isterse, bu 
malûmata cevap verme mükellefiyeti... Nasıl 
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bir mükellefiyettir hu? Ben, bu mükellefiyet 
ile Yüksek Heyetinizin tatmin olabileceğini zan
netmiyorum. Yani, vatandaş olarak ben Ba
kanlar Kuruluna, İktisadi Devlet Teşekkülleri
ne, belediyelere özel idarelere ve valilere bir 
dilekçe versem; zaten bu dilekçemin bir va
tandaş olarak ben ıcevabmı alırım. Bana cevap 
vermeye mecburdurlar. Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığı Millî Turizm. Endüstrisi diye gerçek
ten büyük ifadeli bir sakfm altında toplanmış 
olan çalışmaları için elbette istenen cevabı ala
caktır. Bunu vermemek hali olmamış mıdır? 
Arz etmiştim, daha evvel olmuştur. Bu ihtiya
cın karşılığını getiriyor. Ben bundan tatmin ola
cağınızı zannetmem. îş birliği yapmak duru
munda bulunduğunu bilmelidir. Kendi yaptık
larını bildirmekle değil, bir koordine çalışma
nın müşterek hissedarı olarak yapacağı şeyi bil
dirmekle yükümlü olmalıdır. Belediye istediği
ni yapacak, Kamu İktisadi Devlet Teşekkülleri 
istediğini yapacak, filân şirketler istediğini ya
pacak... Yaptıklarını, «ne yapıyorsun» diye so
rarsam, bana bildirecek. Ne yapayım bunu? 
Ben o yaptıklarını benimle beraber yapmasını 
isterim. Mütehassıs bakanlık olarak, benim gös
terdiğim istikametlerde yaptığını bilmesini is
terim. Diyelim ki, diğer bakanlıklara bir ba
kanlığın böyle bir yükümlülük yüklemesi Ana
yasa ve diğer mevzuat hiç değilse, bakanlıkla
rın eşitlik prensibine aykırılık teşkil eder. Bu 
takdirde, hiç değilse, falan, filân, yani şu 29 
ucu maddede sayılan müesseselerin, organların, 
bakanlıkların, bu bakanlıkla bu iş için, iş bir
liği yapacağına dair hükümler getirmeliyiz, iş 
birliği yapar, demeliyiz. Yükümlülük hali ile 
bunu ifade etmek isterim. Fakat her istek yeri
ne gelmez. Bundan dolayıdır ki, bendeniz bir 
önerge hazırladım. Bu mâruzâtımın çerçevesi 
içerisinde, ikinci maddenin çekirdek fıkrası olan 
ve Bakanlığın gerçek fonksiyonunu tanzim ve 
tesbit eden 1 nci fıkrayı temdidetmek üzere; 
1 nci fıkradaki hizmetleri 29 ncu maddede de
ğil, görev maddesi olan bu maddede, görevi ve
ren bu fıkranın hemen altında bütün açıklığı 
ile ifade etmek üzere bir önerge hazırladım. Bu 
önergemde, «Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, tu
rizmi millî ekonominin verimli sektörü haline 
getirmek için yurdun turizme elverişli bütün 
imkânlarını değerlendirir;» fıkranın kendisin
de bu vardır. «Turizmle ilgili her türlü çalış-

20.5:196â Û : İ 
maları yapar, bu çalışmaları düzenler, teşvik ve 
koordine eder ve denetler.» Fıkrada var. 

Hemen bunun altına maruzatımın zarureti 
olarak, bendeniz tarafından ilâve edilmiş fıkra, 
tıpkı 29 ncu maddede Plân Komisyonunun de
diği gibi, «Bu hizmetlerin yapılabilmesi için ge
nel, katma ve özel bütçeli dairelerle, iktisadi 
Devlet Teşekkülleri, sermayesinin yarısından 
çoğu bu daire ve teşekküllere ait resmî ve özel 
müessese ve şirketler Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığı ile iş birliği yapar.» 

Bu kadar olsun görev maddesinde, bir ta
rafta bu Bakanlığa görev verirken, bir taraf
tan da diğer bakanlık ve teşekküllere görev 
vermeyi eğer beceremiyeceksek, eğer bu mad
deyi bu müphem ve meşkûk haliyle bırakarak 
geçeceksek, 29 ncu maddenin ne getirdiğini 
arz ettim, bütün bu güzel ümitler, bu gayretler, 
benim kanaatimce ziyan olmak tehlikesi ile 
karşıkarşıyadır. Zihniyet eski zihniyettir. Bü
tün yenilenme gayretine rağmen eski zihniyet
tir. Bu yeni müesseseleri ve hedefleri tatbik 
edecek kişiler, bütün iyi niyetlerine rağmen bu 
eski zihniyet içinde, eskimiş kişilerdir; hiç de
ğilse bir müddet böyle olacaktır, böyle kalmaya 
mahkûmdur. Bu takdirde vücuda getirmek için 
şimdf işe başladığımız bu eser, hedeflerine ula
şamaz. 

Siz muhterem arkadaşlarımdan, ikinci mad
denin önergemin hudutları içinde tadil edilebil
mesi için, sırası geldiğinde oylanınca, önergeme 
iltifat buyurmalarını istirham ederim, 

BAŞKAN — Sayın Asım Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar

kadaşlarım, görüşülmekte olan ikinci madde, 
bu tasarının dirij an ve müdîr maddesidir. Her 
kanunun başında böyle bir iki madde kanunun 
bütün esprisini ihtiva eder. Binaenaleyh, bir 
bakanlığın görevlerini bildiren ana maddesi ol
ması bakımından, bu madde üzerinde ne kadar 
durulsa azdır. 

Bendeniz bu maddede şu noksanları gördüm. 
Bundan evvelki celsede bâzı maruzatta bulun
muştum. Bu maruzatımda millî propaganda, 
diğer bir deyim ile millî tanıtma görevinin 
umumiyetle bu kanunun hükümleri içinde esaslı 
şekilde yer almamış olduğunu belirtmiştim. 
Bundan başka, yurdumuza ve milletimize za
rarlı her nevi yayınların toplanması ve bunla-
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rin Hükümetle iş birliği edilerek bu Bakanlı
ğın bünyesi içindeki genel müdürlüklerin koor
dinasyonu halinde karşılanması suretiyle bun
ların zararlı etkilerinin yurt ve dünya efkârın
da giderilmesi hususunun da bu kanunda pek 
kaale alınmamış olduğunu da arz etmiştim. 

Şimdi önümüze gelen bu fikri müdîri ihti
va eden madde, bu müveecih, bu dirijan mad
de, maalesef bu esasları tüm halinde, özetle; 
fakat göze çarpan şekilde vermemektedir. Bu 
itibarla bu tadil teklifimi yazılı olarak gerek
çesiyle birlikte hazırladım, sunuyorum. Ben
denizin gördüğüm mahzurlar, arz ettiğim gibi, 
ana mahzurlar; millî tanıtma görevinin belir
tilmemesi, yurdumuza ve milletimize zararlı 
yayınlanın, zararlı etkilerinin karşılanıp gide
rilmesine matuf görevlerin belirtilmemesidir. 

Bundan başka, turizmin şimdiden iç ve dış 
turizm halinde iki ana daldan ibaret olduğu
nun 'bu ana maddede belirtilmemiş olması da 
noksan noktalardandır. Bunlara ilâveten, Hü
kümetin getirdiği sağlam ifadeli madde metni, 
Plân Komisyonunda Türkçe deyimle uygun düş-
miyen kelime ve ibareler şekline sokularak gel
diği için, bu bakımdan da, yani Türkçe de
yimlere daha doğrusu gramer kurallarına uy
gunsuzluğu bakımından da, düzeltilmesi icabet-
tiği kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu.maddenin bir 
diğer ana kusuru : Turizm ile, haber ve yayın 
görevlerinin eşit tutulmamış olmasıdır. Dik
kat buyurursanız, baştaki fıkra, çok esaslı bir 
şekilde, Bakanlığın denetleme vazifesini de ih
tiva eder şekilde turizm üzerinde safha safha 
durmuş; fakat, haber ve yayın konusunda ga
yet umumi bir şekilde, başka bir Bakanlığın, 
başka bir kurumun vazifesinden bahseder gibî  
sadece ona kolaylık gösterecek şekilde bir iba
re halinde gelmiştir. Hakikatte turizm ile ha
ber ve yayın görevleri bu Bakanlığın 3 büyük 
genel müdürlüğünden ikisinin ana görevleri 
olarak Türkiye çapında, her ikisinin de öne
mi eşit "olduğuna göre haber ve yayma aidolan 
fıkranın da, en az, turizm hakkında verilen 
itinayı görmesi, bu maddede kazanması lâzım-
ge'lirdi. Bu bakımdan da madde tadile muh
taçtır. Zira, haber ve yayım dairesi yani Genel 
Müdürlük, tıpkı Turizm ve Tanıtma Genel mü
dürlükleri gibi, ana görevleri başaracak olan 
.genel .müdürlüklerden biridir. Şu halde Bakan-
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lığın doğrudan doğruya, emrinde bulunan; bu 
genel müdürlüğün tlpkı Turizm Genel Müdür
lüğünde olduğu gibi, ona ne gibi hak ve veci
beler verildi ise, ötekisine ait fıkrada da buıbâ* 
kımdan müsavat ve muvazat gözetilmeli, yani, 
aşağı - yukarı aynı ifadeler ve yükümler tev
cih olunmalı idi. Bundan dolayıdır ki bu nok
tadan da tadil lâzımdır, 

Şimdi bütün bunları ihtiva eder şekilde 
bendenizin hazırladığı ikinci maddeyi okuyaca
ğım ve sunacağım : 

«Madde 2. — «Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, 
turizmi millî ekonominin verimli sektörü ha
line getirmek için, yurdun turizme elverişli bü
tün imkânlarını değerlendirir; iç ve dış turizm 
ile ilgili» burada «iç ve dış» kelimelerini ilâve 
ettim, «her türlü çalışmaları düzenler.» «Ça
lışmaları yapar» deyimi, bu maddede ve başka 
maddelerde Plân Komisyonu tarafından getiril
miştir. Türkçede çalışma yapmak diye birde
yim yoktur. «Çalışmaları düzenlemek» veya 
«çalışmaları ayarlama» deyimi vardıır, «çalışır» 
vardır. Ama, «çalışmaları yapar» deyimi bir 
başka dilin tercüme ifadesinden ibarettir. Böy
le bir kanunda, böyle bir deyimi doğru bulmu
yorum. Bu deyimin bulunduğu 1 nci fıÜra, 
esasen birbirini virgüllerle ayıran, başka baş
ka işleri ihtiva ettiği için, bendeniz, Hükü
metin getirdiği tasarıda iltizam ettiği basit ifa
de tarzını kullanarak, «eder, yapar» şekliüjıde 
ve bunları virgüllerle ayırarak, ufak cümleler ha
linde, .daha sarih şekilde getirmeyi tercih ettim. 
«îç ve dış turizmle ilgili her türlü çalışmaları 
düzenler, yönetir, koordine eder, destekler ve 
denetler. Yurdu ve milletimizi tanıtmaya ve 
bunlâ/ra zararlı yayınları, yurtta ve dışta et
kisiz kılmaya yarıyacak hizmetleri görür ve 
yürütür.» Bu fıkrada Hükümet kısmen bende
nizin arz ettiğim ifadeyi getirmiştir, ama ka
naatime göre tüm değildir. Bu itibarla Hü
kümetin teklif ettiği metindeki gibi kısa cüm
leler, fakat daha başka ilâvelerle biraz daha şü-
mullendirilmiş bir hüküm getirdim. «Haber've 
yayın hizmetlerini yurda ve milletimize yararlı 
ölçüde düzenler, kolaylaştırır ve denetler.» 
Düzenlemek de Bakanlığa aittir, denetlenmek 
de. Bunlar Plân Komisyonunun metninde yok
tur. 

O itibarla muhterem arkadaşlarım, bu mah
zurları giderecek olan bu metin kabul buyuiru-
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lursa Hükümetin metnine yakın ve Plân Komis
yonunun fikrini tamamen ihtiva eden, fakat, 
noksan olarak arz ettiğim meseleleri de, bu 
müveceih maddede beraber getiren bir metin 
olması itibariyle, zannederim ki, bütün kanu
na ışuk tutması bakımından, daha esaslı bir 
maddei müveccihe olur. Hürmetlerimle. 

BAŞKAM — önerge verdiniz mi Sayın Asım 
Eren? 

ASIM EREN (Niğde) — Verdim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Kâmil înal. 
KAMİL ÎNAL (Bolu) — Sayın Başkam, 

muhterem aırkadaşlar; hakikaten üzerinde 
konuştuğumuz 2 nci madde kanunun ana ruhu
nu tesbit etmektedir. Memleketimiz için 'hayati 
değeri, olara, bu kanun tasarısının' biran evvel 'ka
nunlaşmasını saıbiTsızbkla bekleyenlerdenim. 2 
nei maddede bu bakanlığın görev ve yetkileri sa
yılmaktadır. Bu görev ve yetkiler arasında 
«Hususi teşebbüsle, müştereken» kelimelerinim 
ilâvesinden büyük . faydalar sağlanacağı ka
nısındayım. Kanunun, ileride gelecek madde
lerinde, göreceğimiz gibi, özel teşebbüse önem 
veren maddeler vardır. Bunun, 2 noi madde
de de açıkça belirtilmesi daha uygun olur. 

Eğer bu iki kelimeyi buraya ilâve edersek, 
memleketimizde yapılacak turistik tesislerin 
% 90 mı.özel teşebbüs yapar. Ancak, özel teşeb
büsün yapamıyacağı işleri bu Bakanlık kendi 
üzerine almış olur. 

Muhterem: arkadaşlar, Türkiye'de yapılacak 
turistlik tesisleri ister özel teşebbüs yapsın, 
lister Hükümet; burada bir fark olmayabilir; 
fakat, Hükümetin turistik tesisleri işletmesi 
ve bugüne kadar alınan neticeler iyi değildir. 
Bu tesislerin çoğunun, yıl sonunda 'hesaplarını 
zararla kapatmasının üzerinde durulması lâ
zımdır. Bir ımisal: Turizm hareketlerini tesis 
ve idame ettirmek için meydana getirilen en 
eski teşekkül 1890 yılında Fransa'da kurulan 
Turist Kulübüdür. Bundan 72 yıl önce hususi te
şebbüs tarafından kurulan bu teşekkülün, üze
rine Fransa Devleti, şimdiki teşkilâtını bina 
ediyor. Biz de, 72 yıl sonra kurmaya çalıştığı
mız bu teşkilatı, devletçilik zihniyeti ile değil, 
hususi teşebbüsle müştereken çalışan bir Ba
kanlık haline getirirsek, daha iyi neticeler alı
nacağına kaamüm. 
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BAŞKAN — Sayın Alp Doğan Şen. 
ALP DOĞAN ŞEN (Diyarbakır) — Muh

terem arkadaşlar, bu maddenin redaksiyonunda 
Türkçe bakımından - bir hata demiyeyim - göz
den kaçan bir husus var. O da şu: 

«Turizmle ilgili her türlü çalışmaları yapar. 
Bu çalışmaları düzenler, teşvik ve koordine 
eder ve denetler,» tabirinde, ilki çalışma keli
mesinin yan yana gelmesi Türkçe bakımından 
zannedersem uygun değildir. Bendenliz, Ferda 
Bey'in konuşmasından sonra bunun şu şekilde 

. olmasını düşündüm ve bir önerge tanzim ettim; 
önergedeki cümleyi şöyle yazdım: «Tuırizmle 
ilgili her türlü çalışmaları yapar. Kamu teşek
küllerine ve özel teşebbüse ait çalışmaları dü
zenler, teşvik ve koordine eder ve denetler» 
Eğer Ferda Beyin takriri kabul edilmiyeeek 
olursa, bu maddedeki bu cümlenin bu şekilde 
tarafınızdan kabulünü istirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Çok muhte

rem arkadaşlar, bu ikinci madde hakikaten ben
den evvel konuşan sayın arkadaşlarımın da do
kundukları gibi önemli bir maddedir. Elimiz
de, bu kanuna da ıhâkim mevkiinde olan Beş 
Yıllık Plân mevcuttur. Beş Yıllık Plânda ve ona 
istinaden yapılan yıllık icra plânında bu ikinci 
maddyi ilgilendiren bir huşun mevcuttur. O da, 
şu: 

Turizm kısmında 65 nci sayfada Basın - Ya
yın ve Turizm, Bakanlığı dünyaca tanınmış ve 
tecrübeli bir tanıtma firmasiyle anlaşma yapıp 
bu firmaya Türkiye'nin turizm propagandasını 
yaptıracaktır. Bu firma aynı zamanda dış 
memleketlerde bir «turist eyilimleri» araştırma
sı da yapacaktır. Yani, propagandanın, ilke 
olarak, bir yabancı firmaya, Ibu işlerde müte
hassıs bir yabancı firmaya verilmesi kabul edil
miştir. 

ö te yandan aynı kanunda, 30 ncu madde 
«satmalma ve yaptırmada özel yetkiler*,» baş
lığını taşıyan 30 neu madde mevcuttur. Şimdi, 
satmalma ve yaptırmada özel yetkiler olduğuna 
göre plânın esaslerı ve plândan kaynak alarak 
konulan 30 ncu maddeye göre, 2 nci maddede 
«her türlü çalışmaları yapar», ibaresinin yanın
da, «yaptırır» fikrinin özünün konulması iâ-
zımgelir düşüncesindeyim. Ayrıca, benden ev-, 
vel Sayın Asım Eren arkadaşım da Itemas ettiler, 
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ıburada «yurdu tanıtmaya yarıyaca'k hizmetleri 
görür», cümlesinde,' yurttan sonra, «yurdu, ulu
su» kelimesinin konmasına bendeniz de aynı 
şekilde iştirak etmekteyim. Gene aynı cümle
de «yurdu tanıtmaya yarıyacak hizmetleri gö
rür» ibaresinin yanına veya gördürür, ibaresi
nin de, konmasının, bir hâkim madde, Asam 
Eren arkadaşımın deyimiyle yön veren madde 
olması bakımından, zaruri olduğu 'kanaatinde
yim. Takririmi sunuyorum. Saygılarımla. 

BAŞKAN —: Madde hakkında başka söz 
istiyent.. Yok. 

Komisyon ısöz istiyor mu efendim?.. Buyurun. 
PLÂN KOMİSYONU ADINA RÜŞTÜ 

ÖZAL (Konya) — Çok muhterem arkadaşlar; 
yine burada ifade edilmiş olduğu şekilde, 'ka
nunun «sasını teşkil etmekte olan 2 nci madde 
üzerinde mütalâa beyan etmiş olan arkadaşla
rımıza, komisyon 'olarak teşekkürlerimizi peşi
nen. arz etmek vazifemiz olacaktır. AncaJk, 
Yüksek Heyetinizin şu husustan emin olmaları
nı istirham edeceğim. Tasarı komisyonumuzda, 
burada ileri sürülmüş ve hattâ ileri sürülme
miş olan bütün cepheleri ile ve kabil olduğu 
kadar derinliğine mütalâa edilmiş ve burada 
ileri sürülmüş olan mevzu ve meselelerin heyeti 
umumiyesi kabil olduğu nisbet ve miktarda 
ihataya çalışılmıştır. Yüksek Heyetinizin bu 
hususta emin olmalarını istirhamla sözlerime 
başlamak istiyorum. 

Muhterem hatip arkadaşlarımdan Ferda 
Güley, bir tevazuyla başlıyan sözleriyle görgü
sünün memleket hudutları dışına çıkmadığını 
ifade etmiş olduktan sonra, .muhtelif memleket
lerin bu mevzudaki 'kanunlarını tetkik edebil
mek imkânından bahsettiler. Buna istinaden 
getirmiş oldukları tekliflerini, hakikaten, dik
katle takibetmek mümkün olmamıştır, bizler 
için. Fakat, şu hususun da bilinmesi lâzımgeli-
yor; tasarının 1 nci maddesi bir 'kuruluşu ifade 
etmektedir; bakanlığı kurmaktadır. 

2 nci maddesinde, bu bakanlığın görevleri
ni teısbit etmektedir. 

3 ncü ve müteakip maddelerde, bu görevle
rin hangi şekilde yapılacağı ifade edilmektedir. 

Teşkilâtı tadadettikten, tesbit ettikten son
ra da müteferrik hükümlere yer vermektedir. 
Binaenaleyh bizim kanaatimize göre lüzumlu 
olan herhangi bir unsurun; bir faktörün, he-
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men lâzım olduğu sanılıveren, hemen lâzım 
olduğu ileri sürülüveren bir noktada ifade 
edilmiş olmasiyle, bu tertip ve sıra dâhilinde! 
herhangi bir yerde, lüzumlu görülen bir nok
tada ifade edilmiş olmasını, her halde bir çe
kingenlik, ve bir endişe mahsulü olmadığını da 
bilmek lâzımgelir. Diğer bakanlıkların, bil
hassa son kurulan bakanlıkların teşkilât ka
nunları gözden geçirildiği takdirde, şimdi sun-: 
muş" olduğumuz ve müzakeresine himmet bu
yurmakta olduğumuz kuruluşa, esasa ve kane-
baya çok uygun olduğunu görmemek kabil de
ğildir. 

Muhterem arkadaşlarım, elbetteki bir teklif 
ve tasarının beğenilmiyen tarafları olacaktır.; 
Fakat diğer memleketlerin benzer kanunlarını 
adapte etmiş olmanın, aktarmanın memleketi
miz için mümkün olmadığını birçok vesilelerle 
ve acılariyle tatmış bulunuyoruz. Bu bakımdan 
biz komisyon olarak huzurunuza getirdiğimiz 
teklifin, bütün komşu milletlerin buna benzer 
teşkilât kanunlarını tetkik ettikten sonra ve 
takat bünyemize en uygun gelecek, diğer ba
kanlık kuruluşlariyle de tenazur ve ahenk teş
kil edecek bir esasın içerisinde getirilmiş oldu
ğunu da arz etmek istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, hakikaten, Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığı turizm işlerini topyekûn 
halledebilecek, turizm işlerini topyekûn yapa
cak, uhdesinde toplıyacak bir kuruluş da olma
yacaktır. ikinci maddede zikredildiği üzere, tu-
rizm hizmetlerini mümkün mertebe yapmakla 
görevlidir, vazife yapacaktır, fakat esas fonk
siyonu, düzenleyici, koordine edici esasları ge
tirebilmek olacaktır. Bu bakımdan, muhterem 
Ferda Güley arkadaşımızın bahis buyurduğu,, 
iş birliğini temin sadetinde diğer bakanlıkla-
rın vazife görmelerini icabettirecek, gerektire-. 
cek şekilde metnin değiştirilmesi lüzumu akla 
gelebilmektedir. Fakat dikkat etmek gerekir 
ki, biz burada sadece Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığının kanununu yakmaktayız ve onun gö
revlerini tesbit etmekteyiz. Bu kanunu yapar
ken, bu vesileyle diğer bakanlıkların yapacak
ları hizmetleri tadadetmek, diğer bakanlıkla
rın görevlerini, ne yapacaklarını bu kanun için-. 
de zikretmek, tesbit etmek mümkün değildir. 
Bu, kanun anlamına ve kanun yapıcılığına uyar 
bir mahiyet taşımaz. Diğer bakanlıkların han
gi hizmette bulunacaklarını kendi kuruluş ka-
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nunlarij teşkilât kanunları görev ve yetki ka
nunları tesbit eder. Ancak biraz evvel işaret 
ettiğim şekilde, koordinasyonun katî olan lüzu
munu da gözden kaçırmamak için, biz ikinci 
maddede, umumi hükümler halinde koordinasyo
nun sağlanacağını ifade ettikten sonra, bu gö
revle yetkili bulunan Turizm Genel Müdürlü
ğünün vazifelerini tesbit eden 8 nci maddesin
de de bu hususu daha ziyade açıklayıcı ve da
ha ziyade bu vazifenin görülmesini temin edici 
hükümleri getirmiş bulunuyoruz. Müsaade eder
seniz 8 nci maddenin buna ait fıkralarını ay
nen okuyayım. 

Turizm Genel Müdürlüğünün vazifelerini sa
yan 8 nci maddenin ikinci fıkrası; (Turizm en
düstrisi ve teşebbüslerinin tesis ve işletme esas
larını tesbit, bu müesseselerin teşvik ve hima
yesine ve fiyat tarifelerinin tanzim' ve tasdi
kine ait işlemleri ifa eder ve murakabelerini 
sağlar) dedikten sonra, bundan sonraki fıkra
da (Bakanlıklar kamu kuruluşları ve kamu ik
tisadi teşebbüslerinin turizmle ilgili faaliyet
lerinde koordinasyonu temin eder) hükmünü 
Umum Müdürlüğe sarih olarak vermiş bulunu
yor. Bu sarih hükümler muvacehesinde, «diğer 
bir bakanlık veya bir umum müdürlük, her
hangi bir kuruluş şu hizmetleri yapar» diye on
ların teşkilât kanununa taallûk eden Ibir hük
mü buraya getirmeye imkân olmadığı kanısını, 
bir kere daha bu suretle ifade etmiş oluyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Âsim Eren 
arkadaşımız, bu ikinci maddede bakanlığın gö
revlerindeki eksiklikleri işaret buyururlarken, 
millî tanıtma görevinin, kanunda esaslı şekilde 
yer almadığını bir kere daha belirtmiş bulu
nuyorlar. Hakikaten hassas ve hakikaten üze
rinde durulması lâzımgelen bu hususu ıbiz yine, 
kanunun gerek ikinci maddesinde ve gerekse 
diğer ilgili maddelerinde kâfi derecede, belki 
kelimeleri arzu ettikleri şekilde zikretmemiş, 
ifade etmemiş olmakla beraber, gayet geniş ve 
millî tanıtma görevini tam mânasiyle uhdeleri
ne verecek bir şekilde temin etmiş bulunduğu
muz ''-kanısındayız. 

tkinci madde ve demin arz ettiğim 8 nci 
madde, bu hizmetlerin gayet geniş bir şekilde 
ifade* edilebilmesini mümkün kılmaktadır. Ve 
teşkilât da buna göre, mütenazır bir halde el
bette mütalâa olunabilecektir. 

20.5.1963 0 : 1 
«Yurdumuz ve milletimiz için zararlı olan 

neşriyatın toplanılması hususunda belirtilme
miş» denilmektedir. Yine kanaatimize göre, 
metnin içerisinde ve teşkilâtta bu husus da te
min edilmiştir. Çünkü, Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığı esasen bütün neşriyatı izlemekle ve 
hususi kanununa göre, neşriyatın kâfi nüsha
ları Bakanlığa gönderilmekte ve Bakanlık bun
ların arşivlerini yapmaktadır. Binaenaleyh za
rarlısı veya zararsızı, bütün Türkiye'deki neş
riyat Bakanlık tarafından arşivlenmek duru
mundadır ve Bakanlık bu suretle görevlenmiş-
tir. 

îç ve dış turizm şeklinde turizmi ikiye ayır
manın lüzumuna Komisyonumuz kaani olma
mıştır. Turizm kelimesi, mademki, içi de, dışı 
da kapsamaktadır, hattâ bunun içinde sağlık 
ile ilgili olan turizm de vardır . Binaenaleyh, 
turizmi parça parça mütalâa etmektense, ifa
de ettiği geniş şekliyle kabul etmekte ve me
tinlere bu şekilde geçirmekte fayda görmüş
tür. 

Türkçe deyim, gramer hataları bakımından 
her türlü tashihe, diğer tashihler gibi komis
yonumuz açık bulunmaktadır. Yapılacak tek
lifleri memnuniyetle karşılamaya amade bu
lunuyoruz. 

Haber ve Yayın Dairesinin, diğer genel mü
dürlükler gibi ele alınmamış olduğunu ifade 
vo beyan buyurduklarını zannettiğim Sayın 
Asım Eren arkadaşımız elbetteki çok iyi bi
lirler, huzurunuzda bulunan naçiz arkadaşını
zın bu hususta bir açıklama yapmasına ihtiyaç 
görmezler. Fakat, Basın - Yayın Vekâleti ye
rine, Turizm ve Tanıtma Bakanlığının kurul
muş olmasındaki en büyük espri; bu memleke
tin Anayasamız gereğince basının ve halber 
almanın her hangi bir denetlemeye tâbi tutul
ması veya! tanziminin bahis konusu olmıya-
cağı hususudur. Bakanlık bu esasa göre ku
rulmuştur. Ve Bakanlığın basın ve haber alma
yı her hangi bir düzenlemeye tabi tutması ve
ya basın işlerini tanzim etmesi gibi bir gö
revi asla bahis mevzuu olmıyacaktır. Bakanlık, 
sadece basına ve haberleşmeye yardımcı ola
bilecek bir çalışma yapmakla yetinecektir. Gö
revi, sadece haberleşme ve basma-yardımcı ol
maktan ibarettir. Kuruluşu da bu esasa göre 
yapılmıştır. Kedilerinin takdir edeceklerinden 
emin bulunuyorum. 
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Muhterem arkadaşlarım, mfcdde üzerinde 

ayrı ayrı birkaç tane teklif yapılmış bulun
maktadır. Bendeniz, esas itibariyle Komisyon 
teklifinin, gramer hataları gibi, kelime, terim 
farkları gibi düzeltmelerin dışında, esaslı bir 
değişmeye tabi tutulmaması hususundaki ka
naatimi "bir kere daha, müsaadenizle arz etmek 
İstiyorum. 

Tadiller üzerindeki görüşlerimizi komisyon 
olarak ayrıca arz ve ifadeye çalışacağız. Say
gılarımla. 

BASIN - YAYIN VE TURİZM KOMİS
YONU BAŞKANI SADRETTÎN ÇANĞA 
(Bursa) '— Söz istiyorum, efendim. 

BAŞKAN —- Komisyon adına mı efendim. 
BASIN - YAYIN VE TURİZM KOMİS

YONU BAŞKANI SADRETTİN ÇANĞA 
(Bursa) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
BASIN - YAYIN VE TURİZM KOMİS

YONU BAŞKANI SADRETTİN ÇANĞA 
(Bursa) — Sayın arkadaşlarım, ikinci madde 
üzerindeki arkadaşlarımızın tenkidleri Bütçe 
Komisyonu sözcüsü tarafından cevaplandırıl
mış bulunuyor. Basın - Yayın ve Turizm Ko
misyonu olarak, madde üzerindeki kanaatimiz, 
Plân Komisyonundan gelen maddenin, bu mad
de üzerinde söz alan arkadaşlarımızın ten-
kidlerine tam&miyle cevap verdiği merkezin
dedir. Madde, bir bakanlığın görev ve gayele
rini tesbit etmektedir. Dikkatle okunduğu tak
dirde, madde ve bu maddeyi takibeden diğer 
maddelerin, arkadaşlarımızın endişelerini teş
kil eden konulara tamamiyle cevap verdiği 
görülecektir. 

Ferda Oüley arkadaşımızın ikinei madd«nîn 
hemen akabinde, 29 ncu maddede yer .alan hu
susların zikredilmesi teklifi, kanaatimizce, hiç 
olmazsa şekil bakımından, maddeye bir aykırı
lık verecektir. İkinci maddeyi takibeden mad
delerde Bakanlık, turizm politikası veya Ba
kanlığın teşkilât politikasını teşkil eden madde
nin hanıgi kanallar marifetiyle yürütüleceği sı
ralanmış bulunmaktadır. Kaldı ki; arkadaşımı
zın 29 ncu. maddedeki, «Yükümlü 'olmak» tabi
ri yerine «diğer bakanlıklarla iş birliği yapar.» 
kaydını ihtiva eden takriri, diğer Bakanlıkla
rın teşkilât kanunlarına müdahale olacağı ba
kımından, komisyonlarda uzun uzun müzakere 

20.5.T963 0 : 1 
edildiği cihetle, bu neticeye varılmıştır. An<cfak 
bu şekilde bilgi isteme yoluna varılmıştır» 

Asım Eren arkadaşımızın, «Propagandaya 
esaslı bir şekilde yer verilmesi maddede zikre* 
dilmiyor.» buyuruyorlar. «Yurdu tanıtmaya ya-
rıyacak hizmetleri görür.» <5Ümlesinde, tahmin 
ederim ki, arkadaşımızın ifade etmek istediği 
bütün tanıtma imkânları da ele alınmıştır. Ttal-
nız, «yurt» un yanına, «millet», yahut «Ulus» 
tabirinin ilâvesini istemektedir 'ki, bütün yurt, 
milletle beraber mütalâa edildiğine göre, «yur
du» kelimıesinin içinde elbette, «millet» de var
dır. Bu itibarla, «millet», «ulus» kelimesinin 
buna ilâvesine bir lüzum yoktur kanaatindeyiz. 

Madde metninden, zararlı yayınların toplan
ması, haber ve yayın organlarının kontrolü san
ki başka bakanlığın vazifesi imiş gibi anlaşıldı
ğını ifade ediyorlar. 

Yine Anayasa muıvacelhesinde, Basın - Ya
yın ve Turizm Bakanlığının ıgörervleri sadece sa
rı basın kartlarının verilmesine münhasır kal
mıştır. Zararlı basının toplanması, faaliyetinin 
önlenmesi ıgibi tedbirler artık Hükümet politi
kasıdır. Bakanlığın görevleri dâhilinde değil
dir. 

Bu itibarla, madde bu balkımdan da yerin
dedir. 

Kâmil İnal arkadaşımız madde metnine, 
«özel sektör» tabirinin de 'girmesini istemiş
lerdir. «IMillî ekonomi» dedikten sonra, bu ifa
de içinde de özel ve âmme sektörleri birlikte 
mütalâa edilmiş bulunuyor. O itibarla, «özel 
sektör» teriminin buraya girmesine ihtiyaç ve 
lüzum yoktur. 

Alp Doğan Şen arkadaşımız, «Her türlü ça
lışmalar yapar, bu çalışmaları düzenler» tabiri
nin büyük bir hata olduğunu ifade etti. Bizim 
bildiğimiz, lisanımızda çalışma yapmakla bu ça
lışmaları düzenlemek, ayrı ayrı şeylerdir. «Tu
rizm ile ilgi her türlü -çalışmaları yapar», bu 
çalışmalara istikamet vermek bakımından, «bu 
(çalışmaları düzenler», ki bu da düzenlemenin 
içine ıgirer. Arkadaşımızın buyurduğu gibi ne 
Türkçe kaidelerine ne de ıgramer kaidelerine 
aykırı bir hareket değildir. 

Reşit Ülker arkadaşımsz beş yıllık plânın 
1963 tatbikat yılı içinde tanıtma ile ilgili hü
kümlerini burada ifade buyurdular. Bunu mü-
taakıp maddeler okunduğu zaman görülecek
tir ki, bu, beş yıllık plân gereğince Basın * Ya-
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y m v e Turizm Bakanlığına, yurdun dışarıda 
tanıtılması için verilmiş bir imkândır. O itibâr
la, arkadaşımın bu mesele üzerinde bir tered
düdü' yoktur zannediyorum. Yalnız, arkadaşı
mız yine değişiklik lüzumunu hissettiler. «Tu
rizmle ilgili her türlü çalışmalar yapar» yeri
ne, «yaptırır» kelimesinin konmasını istediler. 

Elimizde bulunan, adı yeni olacak, bir ba
kanlığın teşkilât kanunudur. Elbette teşkilâtı 
ile ilgili işleri kendisi'yapar. Buraya, «yaptı
rır» ^kelimesini koyarsak, bu hizmetleri, başka 
bir' bakanlığa veya bir teşkilâta yaptırır gibi 
bir mâna çıkar. 

Basın - Yayın Komisyonu olarak mütalâa
mız şudur ki, arkadaşların (hassasiyeti belki ye
rindedir, fakat, madde arkadaşlarımızın düşün
celerini içine alan her türlü vasfı haizdir. Bu 
şekilde kabulünü rica ederiz. 

BAŞKAN — Sayın Güley. 
FERDA GÜLEY (Ordu) — Muhterem ar

kadaşlar, evvelâ kısaca Ba-sm - Yayın ve Tu
rizm Komisyonumuzun kıymetli sözcüsü aziz 
arkadaşım Sadrettin Çanga'ya arzı cevap ede
ceğim. Ben ufak tefek noktalardan olmakla be
raber, kabul edilmemiş bir teklifin sahibi olduk
ları için, Komisyon Sözcüsü olmak sıfatiyle 
Plân Komisyonunun değiştirisine bu kadar tı
patıp intibak halinde bulunmalarını, Plân Ko
misyonu sözcüsü gibi konuşmalarını yine de ra
hat karşılıyamadım. Yani Basın - Yayın Komis
yonu Hükümet tasarısına uymuş. Plân Komis
yonu ne Hükümete uymuş, ne Basın - Yayın 
Komisyonuna uymuş. Bunlar, gerçi ufak tefek 
değiştirmeler, ama. uymamış. Ve billhassa bu, 
muhterem arkadaşımın temas ettiği ve ehem
miyetsiz gibi görülen hususlar yönünden uyma
mış. Şimdi, Plân Komisyonu Sözcüsü çok kıy
metli .arkadaşım ÖzaPa arzı cevap 'ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, evet, bu bir görev 
maddesidir. Görev maddesidir; kanun yapma 
tekniği yönünden. Görevi, görevle ilgili hususu 
koymak iktizâ eder. Benim teklifim, görev hu
dutları, içinde değil midir? Yani, 29 ncu mad
dede müteferrik hükümler içinde bir yüküm
lülük "'getirmişsiniz. Diyorum. ki, istirham edi-
yörU'pl ki; oradaki müteferrika içindeki yü
kümlülük buraya getirilsin. Göze görünür, iza
na, vicdana hitabeder, düzlüğe açıklığa çıka
rılmış olur. Bir müteferrik hükümler kalabalı
ğı içinden çıkarılıp çok mühim, çok şümullü 

20. 5 . 1963 0 : 1 
olan görev maddesinin içine getirilsin ve bu 
şekil verilsin, diyorum. Bakiniz mucip sebep
lerimin birini daha arz edeyim: Tasarının 37 
nci maddesinde 6086 sayılı Kanunun Basın -
Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğüme getir
diği yetkilerin de, bu kanunla, bu bakanlığa 
geçtiği derpiş edilmektedir. 6086 sayılı Kanu
nun biraz evvel okuduğum 36 ncı maddesi bu 
işbirlr.ğini tanzim etmiş. Nasıl tanzim etmiş? 
Tek taraflı, yani makûs olarak tanzim etmiş. 
«Bakanlık şu şu ve şu müesseselerle iş birliği ya
par,» demiş. Saydığı müesseseler de belediye
ler, bankalar, şirketler falan.. Ben bunu doğ
ru bulmuyorum. Aksine o müesseselerin yüzü
nü bu bakanlığa, bu kurduğumuz fonksiyonu 
cidden çok: büyük olan bakanlığa tevcih et
mek istiyorum. Evet; kanun tekniği bakımın
dan, kabul ederim ki, rahatlık yok. îyi kötü 
şu kadar yıl -teşriî hayatta bulunmuş bir ar
kadaşınız sıfatiylo bu rahatsızlığı hissettiğimi 
itiraf ederim. Ama, ben şuna gözümü dikmi
şim: Ben bu işleri bilmiyordum. Üç, beş zaman
dır «turizm, turizm» falan diye bahsediliyor. 
Okuyayım, dedim, nasıl bir şeydir. Gazeteler
de, kitaplarda neler yazıyor, okuyorum. Arka
daşlar; büyük bir sanayi, büyük bir ticaret sa
hası, büyük bir ekonomi sahası... Milletler 
bununla, bu sanayi ile, bu ticaretle, bu ekono
mi ile dış tediye muvazenelerini kurmuşlar. 
îtalya, döviz açığının, dış ticaret açığının % 
86 sim, Yunanistan'da % 78 ini buradan, bu 
kaymaktan kapatıyor. Ulaştırma sanayii kolu, 
konuklama sanayii kolu, propaganda sanayii 
koiu. Büyük geniş bir şey... Dikkat ettıim, 
okudukça gördüm ki, kim muvaffak olmuşsa, 
millet olarak, bir bakanlık, bir umum müdür
lükle kalmamış, bu muvaffakiyet bütün mil
letin iştirakiyle sağlanmış. Bütün millet, bü
tün vatan en ücra köşelere kadar bu turizm 
•teşkilâtının içine alınmış, vazife sahası yapıl
mış. îller yapılmış ilçeler yapılmış ve saire. 

Şimdi, dış tediye muvazenesi 350 milyon 
doların üzerinde. Şimdi acık olan, yıllardan 
beri kronik açık olan bir millet olarak, Devlet 
olarak herkesten fazla bu kaynağa ihtiyaelı-
yız. Diğer bütün memleketlerden fazla turistik 
üstünlüğümüz var; tarihî kaynaklar bakımın
dan tabiî güzellikler bakımından, tıbbi turizm 
bakımından, her bakımdan hakikaten en güzel, 
en talihli memleketlerden biriyiz. Şimdi, bu Ba-
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kanlık kuruluyor. Bu Bakanlık kurulurken, Ça
lışma Bakanlığı, içişleri Bakanlığı, Tekel Ba
kanlığı ile ilgisinden bahsediliyor. Her bakan
lık muhterem ve aziz; Anayasada hepsi bir. 
Fakat ben bu Bakanlığı kurarken, bu büyük 
fonksiyonu icra edebilmesi için filhal, biraz ka
nun yapma tekniği bakımından rahatsızlık hissi 
içinde bulunsam dahi,. fonksiyonu kolaylaştırıcı, 
tebellür ettirici, açıkça gösterici hükümler tesi
sinin doğru olduğu kanaatindeyim. Yani 6086 
sayılı Kanundaki yetkileri bu kanun alıyor. 
6086 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde, arz et
tiğim müesseselerle, kurumlarla, teşekküllerle 
iş birliği vardır. Bu iş birliğini ben, bu yeni ta
sarının neresine getireyim? 29 ncu maddedeki 
müteferrika içinde «bilgi isterse, bilgi verir şek-
linde»buna nasıl kullanırım? Yani bu kanun çıka
cak, öbür kanuna gidecek, öbür kanunundaki 
yetkiler de buraya girecek. Bunun neresine gel
sin? Görev maddesinde bunu kullanmak kanun 
tekniği bakımından isabetsiz ise yani göze alm-

'mıyacak kadar isabetsizlik varsa bu takdirde 
ben komisyondan istirham ediyorum; 6086 sa
yılı Kanunun esprisi içinde, fakat yüzü bakan
lığa, kurumlara doğru değil, kurumların yüzü 
bakanlığa doğru dönecek şekilde başka bir 
maddede, hemen bu ikinci maddenin arkasında
ki bir maddede getirsin, fakat cüda düşmesin. 
Yani bu vazifenin nasıl yapılacağı hali ikinci 
maddede tanzim edildiği halde, tasarının en son
larına kaymasın. (Eğer oraya girmiveeekse) 
Ben bu takdirde önergemi geri alırım. Kaldı ki, 
böyle, bir derecede ehemmiyetli bir sakınca, bir 
kanun yapma tekniği hatası görmüyorum. Muh
terem komisyondan ve muhterem, aziz sözcü
sünden bu çok ehemmiyetli Bakanlık Teşkilât 
Kanununun, bu çok ehemmiyetli maddesi tedvin 
edilirken, ne kendilerinin acele etmelerini ve 
ne de Meclisin acele etmesine fırsat ve meydan 
bırakmamalarını, istirham ediyorum. Çünkü, bu 
dönemeci dönemezsek, dönemeci bu haliyle bı
rakırsak ben inanıyorum ki, komisyonun aylar-
den beri sarf ettiğini gördüğüm, bildiğim kıy
metli gayretleri, Hükümetin bu tasarıyı sevk 
ederken Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığı 
olarak ve ilgili daireler olarak gösterdiği iyi 
niyet ve gayretleri, amaçlarına ulaşma talihini 
geniş ölçüde kaybederler. 

Hürmetlerimi sunuyorum, 

20. ö . 1963 0 : 1 
BAŞKAN — Bir kifayet önergesi vardır, 

okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Madde üzerinde yeterli görüşmeler yapıl

mıştır. Kifayeti müzakereye karar almmasim 
arz ederim. 

Diyarbakır 
Alp Doğan Şen 

BAŞKAN —- önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde hakkında verilmiş değiştirgeler var
dır, sırası ile okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
2 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arz ve teklif ederim : 
Ordu 

Ferda Güley 

Görev 
Madde 2. — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı; 
Turizmi millî ekonominin verimli sektörü 

haline getirmek için yurdun turizme elverişli 
bütün imkânlarım değerlendirir. Turizmle il
gili her türlü çalışmaları düzenler, denetler, teş
vik ve koordine eder. 

Bu hizmetlerin yapılabilmesi için, genel, kat
ma ve özel bütçeli dairelerle, İktisadi Devlet 
Teşekkülleri, sermayesinin yarısından çoğu bu 
daire ve teşekküllere ait resmî ve özel müessese 
ve şirketler Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile 
iş birliği yaparlar. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı yurdu tanıt
maya yarıyacak hizmetleri görür. 

Haber ve yayın organlarının hizmetlerinin 
yerine getirilmesini kolaylaştırıcı tedbirleri alır. 

BAŞKAN — ikinci önergeyi de okutuyorum: 

M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığına ait teşkilât 

kanun tasarısının (2 nci) maddesinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini saygı ile arz ve teklif 
ederim. 

Niğde 
Asım Eren 

Teklif ettiğim madde metni : 
«Madde 2. — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, 
Turizmi millî ekonominin verimli sektörü 

haline getirmek için yurdun turizme elverişli 
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bütün imkânlarını değerlendirir iç ve dış tu
rizmle ilgili her türlü çalışmaları düzenler, yö
netir, koordine eder, destekler ve denetler* 

Yurdu ve milletimizi tanıtmaya ve bunlara ', 
zararlı yayınları yurtta ve dışta etkisiz kılma
ya yarıyaeak hizmetleri görür ve yürütür, öl
çüde düzenler; kolaylaştırır ve denetler,» > 

Gerekçesi : . # 
1. Plân Komisyonu raporundaki 2 nci mad

de metninde turizm konusu .temel tutulmuş; ha
ber ve yayın hizmeti ikinci plânda daha zayıf 
bir ifadeye bağlanmıştır. Halbuki iki hizmet de 
aynı önemdedir. 

2. Yurtta ve milletimize zararlı her nevi . 
\ "anlara karşı bir mukabil mücadele ve mu
kabele görevini başarması gereken en tabiî 
bakanlık bu Bakanlık olduğu halde, bu görev, 
(görevleri belirten) ikinci maddede kaale alın- : 
mamıştır. 

Bu mahzurların metinde telâfisi zaruridir. 
3. (Çalışma yapar) şeklindeki ibare, Türk- : 

çeye uygun değildir. 

4. (Haber ve yayın hizmeti) ne bir yan 
mevki yerilmiş ve murakabesi dahi görevlerde j 
belirtilmemiştir. Halbuki turizmdeki bütün icra ; 
ve murakabe yetkilerinin haber ve yayın hiz
metinde de aynen tekrarı gerekir. Çünkü, haber \ 
ve yayın organları da bu Bakanlığın emrinde
dir. . ' . _ , . 

5. Turizmin (iç ve dış turizm) görevleriyle 
ayrıntılı şekilde kanunun başındaki bir mad
dede belirtilmesi, kanunun tümüne ışık tutaca
ğından 1 nci fıkraya (iç ve dış) kelimeleri kon
muştur. ' ' _ 

Yüksek Başkanlığa 
2 nci maddenin 3 ncü satırına hususi teşeb

büsle müştereken değerlendirir. Kelimesinin ilâ
vesini arz ederim. . , 

S . Bolu 
Kâmil înal 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Turizm ve Tanıtma Ba-r 

kanlığı tasarısının ikinci maddesinin aşağıdaki 
şekilde değişiklik yapılmasına karar istihsalini; 

*arz ederinv . 
Diyarbakır 

Alp Doğan Şen 
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Madde 2. — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, 

turizmi millî ekonominin verimli sektörü haline 
getirmek için yurdun turizme elverişli bütün 
imkânlarını değerlendirir; turizmle ilgili her 
türlü çalışmaları yapar, kamu teşekküllerine ve 
özel teşebbüse ait çalışmaları düzenler, teşvik 
ve koordine eder ve denetler, 

Yurdu tanıtmaya yarıyaeak hizmetleri gö
rür. Haber ve yayın organlarının yerine getiril
mesini kolaylaştırıcı tedbirleri alır. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Kanununun 

2 nci maddesinin 1 nci fıkrasına «.... her türlü 
çalışmaları yapar....» kelimesinden sonra «yap
tırılır», 

2 nci fıkrasının «yurdu» kelimesinden sonra 
«ulusu», 

Gene ikinci fıkrasının «...tanıtmaya yarıya
eak hizmetleri görür ....» den sonra «veya gör
dürür» ibarelerinin 5 Yıllık Plânın 428 nci sahi-
fesinin tedbirler kısmının (a) bölümüne uygun 
hale getirmek bakımından arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — Sırası ile okutup 'oylarınıza 
sunuyorum. ' 

(Ordu Milletvekili Ferda Güley'in önergesi 
yeniden okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
P^ÂN KOMİSYONU ADINA RÜŞTÜ 

ÖZAL (Konya) — İştirak etmiyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. 

Okunan önergenin nazarı mütalâaya .alınıp 
alınmaması hususunu oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Nazarı mü
talâaya alınması kabul edilmiştir. 

Komisyon filhal iştirak ediyor mu? 
PLÂN KOMİSYONU ADINA RÜŞTÜ 

ÖZAL (Konya) — Efendim, maddeyi komisyo
na istiyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi de istiyorsunuz de
ğil mı efendim? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RÜŞTÜ 
ÖZAL (Konya) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Madde ile birlikte Önerge ko
misyona verilmiştir. 

Diğer değiştirge önergelerini de komisyon 
geri istiyor mu? 
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PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ARİF 

HİKMET ONAT (Ordu) — İstiyoruz, efendim. 
BAŞKAN — Bütün değiştirge önergeleri ko

misyona verilmiştir. 

Kuruluş 
MADDE 3. — Turizm ve Tanıtma Bakanlı

ğının kuruluşu şöyledir : 
A) Merkezde : 
1. Müsteşarlık, 
2. özel Kalem Müdürlüğü, 
3. Teftiş Kurulu Başkanlığı, 
4. Hukuk Müşavirliği, 
5. Turizm Genel Müdürlüğü, 
6. Tanıtma Genel Müdürlüğü, 
7. Haber ve Yayın Organları Müdürlüğü, 
8. Personel Müdürlüğü, 
9. Levazım ve Evrak Müdürlüğü, 

10. Arşiv Müdürlüğü. 
B) Yurt içinde : 
Turizm ve Tanıtma Bölge müdürlükleri, il 

temsilcilikleri, turizm büroları 
C) Yurt dışında : 
Turizm ve Tanıtma büroları, basın müşavir

likleri, basın ataşelikler. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Müsteşarlık 
MADDE 4. — Müsteşar, Bakanın müşavir 

ve yardımcısıdır. Bakan adına ve onun direk
tifi altında Bakanlığa ait işlerin düzenlenip yü
rütülmesini ve devamlılığını şaftlar. 

Müsteşar Yardımcısı, Bakanlık işlerinin yü
rütülmesinde Müsteşara yardım eder. 

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

özel Kalem Müdürlüğü 
MADDE 5. -— özel Kalem Müdürü, Bakan

lık makamının resmî ve Bakanın özel yazışma» 
lariyle şifre ve protokol işlerini yönetir. 

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

Teftiş Kurulu Başkanlığı 
MADDE 6. — Teftiş Kurulu Başkanlığı mü

fettiş sıfat ve yetkilerini taşıyan bir başkanın 
yönetimi altında; Bakanlık makamının direk-

20.5.1963 0 : 1 
tiflerine göre, Bakanlık teşkilâtı ile ona bağlı 
teşekkül ve müesseselerin bütün işlerini teftiş 

ı ederj soruşturma yapar. 
Müfettişlerin görev ve yetkileri tüzükle dü

zenlenir. 

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

Hukuk Müşavirliği 
MADDE 7. — Hukuk Müşaviri, Bakanlık 

makamından verilecek işlerle, Bakanlık dairele
rinin hazırladıkları kanun, tüzük ve yönetme
lik tasarılarını inceler, bunlar ve sorulacak baş
ka işler hakkında hukukî görüşlerini bildirir. 
4353 sayılı Kanun hükümlerine göre idari vie 
adlî kaza mercilerinde açılan, dâvalara ait ge
rekli bilgileri hazırlar ve Hazineyi ilgilendirmi-
yen idari dâvalarda Bakanlığı temsil eder. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Turizm Genel Müdürlüğü 
Madde 8. — Turizm Genel Müdürlüğü, yur-

L dumuzun turistik imkânlarını değerlendirecek 
ve turizmi geliştirecek her türlü etüt ve plâk
ların hazırlanması ve bunların uygulanması ite 
ilgili bütün çalışmaları yapar, gerekli tedbir
leri alır. 

Turizm endüstrisi ve teşebbüslerinin tesis ve 
işletme esaslarını tesbit, bu müesseselerin teşvik 
ve himayesine ve fiyat tarifelerinin tanzim ye 
tasdikine ait işlemleri ifa eder ve murakabeleri
ni sağlar. 

Bakanlıklar, kamu kuruluşları ve kamu iştji-
sadi teşebbüslerinin turizmle ilgili faaliyetle
rinde koordinasyonu temin eder. 

Yurt içinde ve dışında turizm personeli ye
tiştirir ve bu maksatla kurs ve uzman okulları 
açar. 

Millî ve milletlerarası turizm çalışmalarına 
katılır, gerekli iş birliğini kurar ve yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz iıitiyen 
var mı? Buyurun, Sayın Ferda Güley. 

FERDA GÜLÜY (Ordu) — Muhterem ar-
kadaşlamm, 8 nci maddenin 3 ncü fıkrası; mâ
ruzâtıma cevap verdikleri sırada s&yva. sözcü-
arkadâşımızın da değindikleri gibi, ikinci mad-

I deye ilâvesini istirham ettiğim hususun biraz 
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daha kısa bir , şekilde bu Umum Müdürlük, Tu
rizm Genel Müdürlüğü tarafından yapılmasını 
derpiş etmektedir. Bendeniz de bunu okumuş
tum, tabiî olarak. Fakat bir Umum Müdürlü
ğün bütün Bakanları tek tek ve Bakanlar Ku
rulunu orga-n halinde ilgilendirecek seviyede
ki millî turizm politikasının yanıbaşında, aynı 
zamanda onun hedeflerine ulaşabilmesi için ya
pılacak koordinasyonu düşündüm, bir de Tu
rizm Genel Müdürlüğünün, Bakanlarla, Bakan
lıklarla kamu kuruluşu ve Kamu İktisadi Te
şekkülleriyle bu fıkra gereğince yükümlendiği 
koordinasyon işini düşündüm. Bunun mümkün 
Nolamııyacağını, tatbikatta mümkün olmadığını 
'bildiğim için, mümkün olmasının hiç değilse 
çok zor olduğunu kabul ederek, esasen 2 nci 
"maddede; Bakanlar Kurulunun filân filân yer
lerle iş birliği yapması zaruretini bunun için 
getirdim. Bendeniz bu 8 nci madde ile ilgili 
olarak, bugün iki önerge hazırlıyarak Meclise 
•gelmiştim. Birincisi, lütfedilip kabul edilirse; 
Turizm Genel Müdürlüğünün vazifelerini tan
zim eden bu maddedeki üçüncü fıkranın, artık 
lüzum kalmadığı için Çıkarılmasına mütedair 
idi. O burada duruyor. Eğer teklifim kabul 
edilmezse o takdirde bu fıkranın, ikinci mad
dede olduğu kadar genişletilerek, yani şu şe
kilde kabul edilmesini istirham ediyorum. 

«Bakanlıklar» ve «kamu kuruluşları» (bura
da var) «Kamu İktisadi Teşekkülleri» (burada 
var) ve böyle devam ediyor. İşte bu ha'le ge
tirilmiş turizm. Turizm bu mudur? Hani be
lediyeler, hani sermayesinin yanışından fazlası 
Devlete ait banka ve şirketler? Turizm Genel 
Müdürlüğü, koordinasyon, sadece Bakanlıklar, 
kamu kuruluşları ve İktisadi Devlet Teşekkül
leri ile yaparsa, eksik olur. Diğer saydığım 
kısımlar arasında 36 nci maddede ve Nizamna
mede mevcudolan kısımlar arasında da koordi-
yasvonu yapmak durumundadır. Bilhassa be
lediyeler ve özel idareler de buna dâhildir. 

Binaenaleyh, bendeniz iki şık ile huzurunuz
da idim. Birisi; kabul edilirse, bu 3 ncü fık-

. ranm 8 nci 'maddeden çıkarılması teklifidir. 
Şimdi her ne. kadar,. önergenin lütfen komisyon 
tarafi'iıdan. alın muş. ise de, arkadaşlarımın kıy
metli oylariyle vücut bulmuş olan isteğinim 
nasıl realize edileceğini bilemiyorum. Eğer, 
realize edilecek, kabul Duyurulacak ve o tarzda 
buraya getirilecek ise, bu takdirde, genel mü-
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dürlüğe aidolan ve vazifeleri tanzim eden bu 
3 npü fıkranın da, kanaatimce mânası pek o 
kadar kalmaz* Yani haşiv olur, belki. Ama ge
lir komisyon, (o da tüzük gereğince haklıdır.) 
yine eski görüşünde direnirse, bu direnişi Yük
sek Heyet de tasvibederse,. (bu da mümkündür) 
bu takdirde bu 3 ncü fıkranın genişletilerek 
buraya getirilmesini zaruri görmekteyim. 

Böylece hazırlamış olduğum iki önergomi 
Riyasete takdim edeceğim. Fakat bu teşriî 
prosedür içinde nasıl değerlendirileceğini kes
tiremiyorum. Her halde komisyon sözcüsün ün-
konuşmalariyle bu iki önergenin değerlendiril
mesi meselesini halledeceğiz. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Asım Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar

kadaşlarım, 8 nci madde ikinci maddeden son
ra, bir ana genel müdürlüğün görevlerini bil-' 
dirmek bakımından en önemli bir madde ola
rak önümüze gelmiştir. Bendeniz bu madde
de temas edilmesi gereken bâzı noksanları arz 
edeceğim. Evvelâ «çalışmaları yapar» tarzın
daki deyim, burada da tekrar edilmiştir. Muh
terem Sadrettin Çanga arkadaşımızın kanaat
lerine maalesef uymam mümkün değildir. «Ça
lışma yapmak» bir yabancı dilin tercümesidir. 
Fakat Tür'kçede «çalışma yapmak» diye bir de
yim yoktur. Bir galatı mâruf saymak da müm
kün değildir. Esasen Hükümetin tasarısında 
bu deyimler böyle gelmiş değildir. Sayın Plân 
Komisyonu nasılsa bu deyimi birkaç maddede 
koyup tekrarlamıştır. 

Bendeniz bundan gayrı olarak, bu maddenin 
1 nci fıkrasının çok uzun ve karışık şekilde ya
zılmış olmasını da kanun tekniği bakımından 
vuzuhun aleyhinde gördüğüm için, buna da do
kunmakla yetineceğim. 

Muhterem arkadaşlarım; «tanzim ve tasdi
kine ait işlemleri ifa eder» demek, tanzim ve 
tasdik eder mi, demektir? Yoksa, başka bir 
makam tarafından yapılan işleri tanzim ve ta
kip mi etmek demektir? Böyle, uzun olan, fakat 
sarih olmıyan deyimi kullanmak da doğru değil
dir. «Tanzim eder, tasdik eder, buna ait işlem
leri görür» demek mümkündür, daha açık olur. 
Yine, kanun tekniği bakımından bunu ifade 
de bendenizce kuvvetli sayılamaz. Kaldı ki, bu
rada iç ve dış turizmi tefrik etmeden alelıtlak 
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«turizm» tâbiri kullanılmıştır. Bundan başka 
burada özel teşebbüse yer verilmemiştir. Bu, 
Tanıtma Genel Müdürlüğünün görevlerinde ar
tık Bakanlığın ayrıntılarına gitmek zorunda ol
duğumuz için, hiç değilse bu maddede özel te
şebbüslerin de mutlaka zikredilmesiyle bunlara 
ait drij anlık, murakabe ve koordinasyon görevle
rinin bu Genel Müdürlükte belirtilmiş olması ge
rekirdi. Bu da bendenizce mühim bir noksanlık 
olarak göze çarpmaktadır. . 

Nihayet «okullar açar» diye Genel Müdürlü
ğe verilmiş bulunan bu görevden resmî okulla
rın kasdedildiği aşikârdır.. Ama, daha bugün
den turizmle ilgili birçok okullar açılmaktadır. 
Bu özel okulların da, tıpkı Millî Eğitimde özel 
Okullar Genel Müdürlüğü gibi bakanlık görevi
ne girmiş olan görev gibi, bu bakanlığın, bu Ge
nel Müdürlüğünda bu konuda, yani turizm ko
nusunda açılabilecek olan özel okulların işlerini 
de görev olarak bu Genel Müdürlüğe dâhil et
mek icabederdi. işte bu noksanlara matuf olan, 
tamamlayıcı ifadeleri muhtevi, tadil takririmi 
takdim ediyorum.' Müsaade buyurursanız oku
yayım ve huzurunuzdan öyle ayrılayım. 

Teklif ettiğim metin : 
«Madde 8. — Turizm Genel Müdürlüğü yur

dun turistik varlık ve imkânlarını değerlendi
recek ve iç ve dış turizmi geliştireceek her türlü 
etüt ye plânları hazırlar, uygular ve bu çalış
malara gerekli bütün tedbirleri alır...» Görüyor
sunuz ki, «çalışmaları yapar» demedim ama ay
nı maksada vardım. «... turizm endüstrisi ve te
şebbüslerinin tesis ve işletme esaslarmı tesbit, 
bu müesseselerin teşvik ve himayesini ve fiyat 
tarifelerinin tanzim ve tasdikine ait işlemleri ifa 
eder ve murakabelerini sağlar.» 

Bu ikinci fıkrayı, birçok Arapça deyimleri 
ihtiva etmesine rağmen zorlukla aynen kabul et
tim. 

«... Bakanlıkların, kamu kuruluşlarının, ka
mu iktisadi teşebbüslerinin ve özel teşebbüsle
rin iç ve dış turizmle ilgili faaliyetlerinin koor
dinasyonunu temin eder. Yurt içinde ve dı
şında turizm personeli yetiştirir ve bu amaçla 
kurs ve uzman okulları açar, bu konuda özel 
okulların çalışmalarını murakabe ve koordine 
eder. Milletlerarası turizm çalışmalarına katı
lır, gerekli iş birliğini kurar ve yürütür.» 

Bir noktayı unutmuştum. Son fıkrada, «mil
lî», kelimesiyle başlamış «millî turizm çalışmala-
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rina katılır» deniyor. Muhterem arkadaşlarım, 
yukardan aşağı okuduğumuz bütün fıkralar,: za
ten millî turizm faaliyetine ait görevleri ihtiva 
ediyor. Bu bakımdan 4 ncü fıkrada, tekrar 
«millî» kelimesinin konmasına lüzum yoktur. 
Doğrudan doğruya milletlerarası turizm fâali
yetlerine ait olan iş birliği görevini buraya ilâ
ve etmek gerekirdi. Binaenaleyh, «millî» keli
mesini «ve» harfiyle beraber çıkarmak lâzım
dır kanaatindeyim. Bendenizin teklifinde, «jnil-
lî» kelimesi bu noktadan dolayı kalkmıştır. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Sayın ihsan Ataöv. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem ar

kadaşlar, Turıizm ve Tanıtma Bakanlığı Kanunu
nun en önemli maddelerinden birisi sekizinci mad
dedir. Sekizinci maddeye göre; memleketin bütün 
turistik değerlerini kıymetlendirip, bunları |Beş 
Yıllık Plân çerçevesi içinde ve bundan sonra yapı
lacak plânlara uygun bir şekilde memlekete fay
dalı bir hale getirmekle görevli kılacağımız Genel 
Müdürlüğün teşkilâtını kuruyoruz. Burada bü
yük vazifeler karşısında, Genel Müdürlüğe bâzı 
haklar tanıyoruz. Maddenin 3 ncü fıkrasında «Ba
kanlıklar, kamu kuruluşları ve kamın iktisadi te
şebbüslerinin turizmle ilgili faaliyetlerinde koor
dinasyonu temin eder» denmektedir. 

Sayın arkadaşlarım; bugün memleketimizde 
hakiki mânasiyle sağlayamadığımız ve en büyük 
eksikliğimiz olan husus; bakanlıklararası d$ğil, 
hattâ, aynı bakanlığın genel müdürlükleri arasın
da koordinasyon meselesidir. Biz, buraya bir fıkra 
olarak bu koordinasyonu koymuşuz. Sayın arka
daşımız Ferda Güley Beyin biraz evvel ifade et
tiği gibi, şayet 2 nci madde Yüksek Meclisin gö
rüşüne uygun bir şekilde tedvin edilemiyecekiise, 
ben de bu 3 ncü fıkranın gayet açık ve geniş iola-
rak tedvinine taraftarım. Zira turizm bakımından 
memleketin her tarafındaki çalışmalarda, hem ba
kanlıkların hem de kamu iktisadi teşekküllerinin 
müştereken çalışması zaruridir. Bunları koordine 
etnıek lâzımdır. Ama, bu Bakanlığın Umum Mü
dürlüğü bu koordineyi nasıl yapacak? Belediye
lerle, Ulaştırma Bakanlığı ile, ondan sonra efen
dim, kamu iktisadi teşekküllerinin oradaki tem
silcileri bunu nasıl temin edecektir? 

ileride müzakeresini yapacağımız maddeler 
arasında, meselâ 18 nci madde yurt dışına gönder
diğimiz bakanlık temsilcilerinin sicil ve ita âmir
leri yani, bağlı bulundukları âmirler büyük elçi-
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lik ve elçiliklerdir. Buraya bir kayıt koymuşuz. 
Yani bu bakanlığın temsilcisi otomatikman büyük
elçilik emrine girmiştir. Onun sicdli altında çalışır 
bir memuru haline gelmiştir. Burada da bu kadar 
net, bu kadar açık olarak maddeyi tedvin etmez
sek, yarın çalışmalar sırasında hiçbir teşekkül 
mensubuna bölgelerde, turizm bölge müdürlerinin 
emrinde çalışır, onunla teşriki mesai eder bic hal
de göremezsiniz. Bu kuracağımız umum müdür
lüğe kanunda öyle yetkiler tanımalıyız ki, bu koor
dinasyondan mesul ve koordinasyonu temin ile 
yetkili kılınsın, rıiskine girsin ve salâhiyetine kul
lansın. Onu bu şekle sokamazsak turizmin beledi
yeler konusunda, ulaştırma konusunda, sağlık ko
nusunda ve çeşitli yönlerden daha iyi, dah? be
raber olarak ele alınmasında müşkülât çekeriz ve 
koordinasyon kelimesi yalnız kanunun içerisinde 
kalır. Bu takdirde, hiçbir zaman bölge çalışma
sında, bölge müdürünün murakabesi ve amirliği 
altında müşterek bir çalışma yapma imkânı hâsıl 
olmaz. Onun iğin ben şahsan; şayet, Ferda Güley 
Beyin 2 nci madde üzerinde yapmış olduğu teklif 
Komisyonca maddeleştirilip Yüksek Meclise ikti
ran etmeden, 3 ncü fıkranın bu şekilde müzakere 
ve kabul edilmesine taraftar değilim. Bu maddeyi 
daha geniş ve daha vazıh bir şekilde ifade etmekte 
fayda mülâhaza ederim. Ben bu maddede yalnız 
koordinasyon meselesi üzerinde hassasiyetle du
rulmasına taraftarım. 

İkincisi; bu kurs ve okullar mevzuunda, Sayın 
Asım Eren Beyin fikrine ben de iştirak ediyo
rum. Okulların, bilhassa bugün halihazırda faali
yette bulunan kursların, Maarif Vekâletinin ya-
hutta bu vekâletin murakabesi altında hakiki ga
yeye gideceğini zannetmiyorum. Konusu, turizm 
olduğuna göre ve bir ihtisas merkezi bulunduğuna 
göre, bunların murakabesinde de bu Bakanlığa 
yetki tanınmasında fayda görmekteyim. Bu ba
kımdan bu madde üzerinde Komisyonumuzun, 2 
nci maddedeki değişikliği de nazarı itibara ala
rak, bir açıklama yapmasını ve Yüksek Mecliste 
ondan sonra maddenin müzakeresinin devam et
mesinde fayda mülâhaza etmekteyim. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, iki kişi daha 
söz almış bulunuyor. Bunları dinledikten sonra 
mı söz istersiniz?. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RÜŞTÜ ÖZ-
AL (Konya) — Evet efendim, arkadaşlar konuş
sunlar, ondan sonra söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Ertuğrul Akça. 
EftTU&RUL AKÇA (Erzurum) — Muhte

rem arkadaşlarım, (burada ikodifikasyon tekni
ği bakımından bir şey gözden kaçıyor gibi ge
liyor bendenize, onun üzeninde durmak istiyo
rum. Bütün diğer hususlar bir tarafa, tarife 
ve fiyat kontrolü düşünülmüş ve maddeye it
hal edilmiştir, gayet yerindedir. Yalnız jmad-
denin tedvin şekli biraz fülüs. Deniyor ki, 
«ve fiyat tarifelerimin tanzim ve tasdikine ait 
işlemleri ifa eder ve murakabelerini sağlar.» 

Şimdi «-murakabelerini sağlar» meselesi 
üzerinde ibiraz durmak istiyorum, tasarıda bu 
murakabenin nasıl yapılacağı belli değil
dir, gerekçede de anlaşılmıyor. Tasarının diğer 
maddelerine de bakıldığı zaman böyle bir şey 
görülmez, .ne ,gihi bir ikodifikasyon doğuruyor? 
Şöyle; mıurakabe vazif•esinin ifası zımnımda, 
-bakanlık çerçevesinde derecat arasında selbi 
bir ihtilâf çıktığında umum müdürlük zor du
rumda kalacaktır. Bu itibarla a «bunun ne şe
kilde murakabe edileceği ve malûmu ihsanı
nız, murakaibenin de bir müeyyideye bağlan
ması icabeder, bu mekanizmanın nasıl işliyece-
ği hususunda bir izahatta bulunurlarsa, biz 
tatmin edilmiş oluruz. Bu izahattan sonra, ma
demki, komisyon konuşacak, bendeniz şimdi 
bir takrir verecektim; bunu komisyon konuş
tuktan sonra tatmin edilmediğim takdirde tak
dim ederim. Bu hususta komisyondan istir
hamım; bu murakabenin nasıl realke edilece
ği ve müeyyideye bağlanacağı hususunda bir 
izahat lûtfetmeleriidir. 

BAŞKAN — Sayın Alp Doğan ıŞen. 
AIiP DOĞAN ŞEN (Diyarbakır) — Muh

terem arkadaşlar, bendeniz de üç noktanın zap
ta geçmesi için söz almış ıbulunuyorum. 

Birincisi; bendeniz de Ertuğrul Akça ar-
kadaşrmıızm dokunduğu meseleye dokunacağım. 
Bu kanunun tümü üzerinde konuşurken mu
rakabenin nasıl olacağını ve buna ne glibi bir 
kıymet verildiğini sormuştum. Hakikaten bu 
maddede turistik müesseselerin teftiş ve mu
rakabesinin hangi organ tarafından ve hangi 
elemanlar tarafından yapılacağı açık surette 
belli olmadığı için, .belki ilerde birtakım ihti
lâflar doğabilir. Bu bakımdan Ertuğrul Akça 
arkadaşımızın fikirlerine iştirak ediyorum. 

İkincisi; bu maddenin Hükümet tasarısın-
| daki şekli, biraz da daire müdürlerinin tasnifi 
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bakımından mühimdir. Burada bu tasnif kal-
dırılm'ş, daha ziyade hükümlere gidilmiştir. 
Acaba, yine böyle ibir tasnife .gidilse yerinde 
olmaz mı? Nihayet, son görüşüm ibu maddenin 
son satırı üzerinde. Efendim, bu son satır 
şöyle malûmuâliniz. «Millî ve milletlerarası tu
rizm çalışmalarına katılır ve gerekli iş birli
ği kurar ve yürütür.» Zannederim ileride Sa
yıştay bakımından da bu -madde mühimdir. 
Çünkü, bugün eğer dünya memleketlerine göz 
atacak olursak, bâzı memleketlerde bizim.gibi 
turizm vekâleti var, bâzısında yok, bâzısında 
ofis şeklinde, bâzısında umum müdürlük şek
linde. Ne gibi milletlerarası turizm çalışmaları 
vardır ki, bunlara bu umum müdürlük ele
manları katılmış olsun, var tabiî. Bunları bi
lemiyoruz. Bu hususları komisyonun alıkla/ma
sı gerekir. Aksi- halde bir de şu ihtimal beli
riyor: Bugün dünya üzerinde birçok toplantı- .' 
lar yapılıyor. Bu toplantıların, kongrelerin 
bir kısmı turizmi ilgilendiriyor. Meselâ bele-
lediyecilik, havacılık kongreleri, seyahat büro
larının kongreleri, otelcilik kongreleri oluyor. 
Yarın ıbu umum müdürlüğün bütün memur
ları kendilerini taıbiî âza sayarak bu toplantı
lara gidecek hakiki delegeleri bir tarafa ite
rek biz salahiyetliyiz diyebilirler, belki de bu 
madde metninden ileride daha başka mânalar 
çıkarmak suretiyle sık sıik kongrelere gitmek 
imkânım bulabilirler. Bu bakımdan bunun tas
rih edilmesi gerekiyor. Bihassa zabıtlara geç
mesi faydalıdır. Turizm çalışmaları nedir? 
Bence galiba ibir tek Birleşmiş Milletlerde tu
rizm mevzuunda toplantılar yapılmaktadır. Bu
nun haricinde böyle resmî mahiyette, yani ve
kâlet elemanlarını ilgilendirir mahiyette tu
rizm toplantılarının ,olup olmadığını bilmiyo
rum. Bu hususta izahat verilirse, yerinde olur. 
kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Komisyon. 
PLÂN KOMİSYONU ADINA RÜŞTÜ 

ÖZAL (Konya) — Efendim, filhakika ikinci 
maddenin nihai şeklini Yüksek Heyetinize ko
misyon olarak arz etmiş bulunduğumuz için, bil
hassa Ferda Güley arkadaşımızın teklifinin bir 
alternatif ihtiva «İtmesi, kararların güçleşmesi- i 
ni intacetmektedir. Fakat (komisyonumuz alın
mış olan karar gereğince -mevzuu bir kere daha 
tezekkür ederek huzurunuza (getirmek mevkiin
de bulunuyor. Şimdiki ıhalde durum bundan 
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ibarettir. Biz komisyon olarak, alınmış olan 
karara rağmen, bakanlığın görevini tâyin ve 
tesfcit- eden bir maddede başka bakanlıkların 
hizmetlerini ilzam edici bir hüküm getirilmiş 
olmasını mahzurlu ve 'kanun tekniğine uygun 
telâkki etmemiş olduğumuzu ifade etmiş bulun
makla iktifa ettik. Bunu bir kere daha tekrar 
etmiş oluyorum. 

Muhterem Asım Eren arkadaşımızın (birinci 
fıkranın bilhassa uzun ve vuzuhsuz bulunması
na işaret etmiş olmasının, kendi kanaatleri ola
rak, kabul etmek durumunda Oluyoruz. Bizim 
anlayışımıza göre hakikaten uzun olmakla bera
ber vuzuhsuz değildir. Kısa birleştirilmiş cüm
leler halinde malksadı temin 'etmektedir. 

Muhterem arkadaşımızın dil üzerindeki, 
gramer kaideleri üzerindeki hassasiyetini ve bu 
hassasiyetin yanında vukufunu bildiğimiz için, 
komisyon sözcüsü arkadaşımız «çalışma yapar» 
ibaresinin kelimelerinin yerinde olup olmadığı
nı takdir etmek mevkiini 'kendisinde görmemek
te, bunun takdirini Yüksek! Heyetinize arz 
etmekle iktifa etmektedir. 

Yine Asım Eren arkadaşımızın iç. ve dış tu
rizmi1 tefrik etmemiş olan madde üzerindeki ıs
rarını, bidayetteki maruzatımızla cevaplandır
mağa çalıştık. Turizm kelimesinin ifade ettiği 
manâda içte vardır, dış ta vardır. Ayrıca zik
retmek, bizim kanaatimize göre, bu mevzuun 
belki de bütünlüğünü bozacak mahiyettedir. 
Turizm) kelimesi şamil maksadı ifade eden ibir 
mefhum olarak kullanılmıştır. Ve böyle kul
lanılmasında fayda görmekteyiz. 

Asım Eren arkadaşımız «okullar açar» iba
resine temas ettiler. Bu, «okullar açar» ibare
siyle, sadece resmî okulların açılabileceğinin 
anlaşılacağını ve özel okulların açılması hali 
karşısında yapılacak işlemin neden ibaret (bu
lunduğunun bilinmemesine mütaallik olan işa
reti ilk bakışta yerinde görülmektedir. Bakanlık 
eleman yetiştirmek için okullar ve kurslar açma 
yetkisini bu kanunla almaktadır. Fakat 27 ne i 
maddesinde asıl programını, müfredatını onay-
lıyacak olan Millî Eğitim Balkanlığıyle teşriki 
mesai edeceğini ve murakabeye yardım edece
ğini de ifade etmiş bulunuyoruz. Kanaatimize 
göre 8 nci maddeye, Turizm Genel Müdürlüğü
nün yetkilerini, görevlerini sayan bu maddeye, 
bu kadarcık bir salâhiyet vermek, yani bu okul
ların, kursların açılması hususundaki salâhiye-
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ti vermek kâfi görülmekte ve fakat kanunun 
diğer maddelerindeki murakabe göreviyle de 
maksadın hâsıl 'olabileceğini sanmaktayım;. 
(millî) ve (ve) kelimelerinin kaldırılması bende
nizin biraz evvelki maruzatıma hakikaten teva
fuk etmektedir. Ve komisyon olarak bu hususa 
iltihak etmek mevkiinde bulunuyoruz. 

Sırası gelmişken bilâhara kanuşan arkadaşı
mızın mülâhazalarına da arzı eevabedeyim; 
milletlerarası çalınmalara iştirak etmek, muhak
kak yurt dışındaki kongrelere, -konferanslara 
katılmak mânasında anlaşılmamalıdır. Ve bil
hassa, buralara iştirak edecek başka salahiyet
lileri, 'bir tarafa iterek, bakanlığın daima kendi 
elemanlarını buraya göndermek mânasında da 
sureti katiyede anlamamak lâzımdır. Memleketi
miz, daha bugünden Orta - Şark turizminde vazi
felidir. Yani milletlerarası bir çalışmaya, bu
lunduğu mevkide, bulunduğu yerde katılmak
tadır. Kanunun ifade ettiği mâna, milletlerara
sı çalışmalara sadece yurt dışmdaJki konferans
lara, toplantılara katılmak suretiyle değil, fa
kat yurt içinde de, vazifeleri sırasında da bu 
milletlerarası çalışmaları takip ve o çalışmalara 
katılmayı kapsamaktadır. 

Ertuğrul Akça arkadaşımız murakabenin 
nasıl işliyeceği hususunda endişelerini belirttiler. 
Bu da ilk bakıldığı zaman, çok haildi bir nokta
yı nazar getirmektedir. Fakat kanunun metnini 
e/ok rfjlit bir hale <getirmek, bugünden muraka
benin ne şekilde yapılacağını kanun metni ara
sında tesbit ve ifade etmek 'kanaatimize göre 
mahzurlu. (görülmuktedir. Murakabenin, zama
nın 'şartlarına, müesses elerin İnkişaflarına ve 
durumlarına 'göre, bir tüzükle, bir talimatna
me ile yapılmasının yerinde olacağı kanısını 
ifade etmiş oluyoruz. 

Mulhterem arkadaşlar, 'bir kere daha /arz et
miştim, genel müdürlüğün, Hükümet tekli
finde olduğu 'gi'bi, evvelâ müdürlükleri tefrik 
etmek ve 'bu müdürlüklerin vazifelerini 'belirt
mek komisyonun kanaatine uymamıştır. Çünkü 
umum ımüdürlüğe, bir umumi vazife verme
den, 'görülecek olan 'hizmetin yekûnunu umum 
müdürlüğe tahmil etmeden, umum müdürlüğü 
birkaç müdürlük halinde mütalâa etmek; on
dan sonra !da, müdürlüklerin sadece vazifele
rini kanunla tâyin ve tesbit etmek; çalışma 
imkânını son dereicede tahd'ideder mahiyette
dir. Hattâ tasarı olduğu 'gibi ele alınmış olur-
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sa, umum müdürlüğe hiçbir vazife taallûk et
memekte sadece müdürlükleri il'e bu ihlzımeti 
görme ımeVkiinde bulundurmaktadır. Hattâsı 
da var ; uıaıum müdürlüğe, bir sekreterlik mües
sesesi dahi tasarı'da ver'ilmem!iıştir. Binaen
aleyh, bir umum müdürlük tasavvur ediniz İki, 
3 tane müdürlüğü vardır, bu '3 müdürlüğün 
vazifeleri kanunla tasrifti edilmiş, belir bilmiştir. 
Fakat ibuna 'mukabil umum 'müdürlüğün kendi 
vazifesi ortada yoktur. Bu şekilde Mr va;z'ife 
görmesine hakikaten komisyon kaani olmadığı 
için evvelâ umum müdürlüğü vazifelendirmliş 
ve şartlara göre değişebilecek, icaplara uyabi
lecek şekilde 'bir elastikiyet verilmesi suretiyle 
müdürlükleri de tâyin etmemiştir. Müdürlük
lerin tâyinini, ancak kadroları verirken zım
nen İfade etmiştir. Bu kadroların zamanla, ih
tiyaç ile değiş'tlirilımesli suretiyle bu umum mü
dürlük, hizım etini en iyi bir şekilde görebilecek 
bir halde oılaeaıktır. Bâzı kere bir müdürlüğün 
hizmeti küçülebilecek diğerininkli büyüyebile-
cektür. Bu takdirde arz ettiğimiz esaslar dâ
hilinde hizmetin en iyi bir şekilde 'görülebilece
ğine kaani bulunuyoruz. Bu suretle konuş
mak lûtfunda bulunan ve noktai nazarlarını 
İfade etmiş olan arkadaşlarımızın fikirlerine, 
tesbit' edebildiğimliz ikadan ile; komisyon ola
rak düşündüklerimizi bildirmeye çalıştık. Ar
kadaşlarımızın tadil teklifleri üzerindeki nok
tai nazarlarımızı da ayrıca arz ve ifade edece
ğiz arkadaşlarım. Teşekkür ederim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Bir soru so
rabilir 'miyim koımıisyondan Sayın Başkan1? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Efendim, Ko

ordinasyon Ihususunda igenişletici bir malûmat 
venmediniz; bu 3 neü fıkranın Koordinasyonu 
hangi yetkilerle temin edeceği hususunda biraz 
tenvir edilmek istiyorum. 

PLÂN KOMİSYONU AlDTNA RÜŞTÜ 
ÖZAL (Konya) — Efendiim, sorunun belki 
tam mânası ile açık bulunmaması veya bende
nizin anlayamamış o'lımaım dorayılsıiyle arkada
şımızı tatmin edememekten çdkinmekteykn. 
Lütfen açıklamanızı rica edeyiiım. 

ÎHSAN ATAÖV (Antalya) —Turizm bakı-' 
mından Bakanlıklara ve kamu İktisadi Devlet 
'Teşekküllerinin koordinasyonunu hangi ölçü
lerle, hangi yetkilerle temin edecek. 
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BÜTOE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KÜSTÜ , 

ÖZAL (Konya) — Muhterem arkadaşlarım. I 
kanunun -metninde [koordinasyonu sağlar de- ' 
.ıııet-k; Ataöv arkadaşımızın 'istediği yetlkinin ve- ı 
rilmesi demektir, ölçü keyfiyetinin ise, temi- I 
nine burada imkân olnııyacağını tekdir 'buyu
ru imimiz. Yapılabildiği kadar, ica'bettiği ka- | 
dar lüzum ve dfhtiyaeın tâyin ettiği nasbe 11 e. j 

i 

BAŞKAN — (Buyurun Sayın Bakan. I 
BASIN YAYIN VE TURİZM (BAKANI CE

LÂL TEV.FÎK KARASAPAN (Afyon Ka-
rahisar) — Muhterem arkadaşlar ben yal
nız bir n'olktaya temas etmek istiyorum: O ı 
da murakalbeniin nasıl yapılacağı 'hakkındaki 
sualdir. 'Turistik müesse'seler'in ne 'şefldlde mıı-
rakaibe edilebileceği ve ne .gibi 'muamelelere 
tabi 'tutulacağı; '6086 sayılı Kanunda belirtil-
ımiştir. Bünaenaleylh Bakanlığın yapacağı va
zifeler, zaten bu kanunla şimdiye 'kadar 'başka. 
.makamlara verilen salâhiyetler de, ıbu kanun 
projesinde görülen 'bir madde ile (Bakanlığımı
za devredilmekltedir. 

••Bu esaslara 'göre, murafkalbe yapılacağı ve 
mura'kaibenin fiilen yapılabilmesi hususu da, yi
ne tasarıda 'belirtilen, Flân Koml.-jyonunıın Ika-
bu'l ettiği '2 sayılı ıkadro cetvelinde; turistik te
lisleri denetleme uzmanı 'olarak 'kadrolar Ik'o-
aıulmuş olması ile 'anlaşılmaktadır. Onlar ta
rafından, bittabiî alâlkadar daireden ve netice 
İtibariyle Ibaikanlı'ktan alacakları 'talimata, ken
dileri içlin hazırlanacak esaslara 'göre denetle
meleri yapacaklar Ibu suretle-murakalbe sağlana-
ea'ktı-r. Maruzattım 'bundan ibarettir. Bir noik-
san no'kta (kalmasın diye •bilhassa (huzurunuzu I 
taciz et'tJim efendim. I 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ei'iuğrııl Akça. 
ERTUĞRUL AKÇA (Erzurum) — Tamam 

efendim, öğreneceğimi öğrendim. 

•BAŞlKAN —• 'Madde hakkında 'başka söz is-
tiyen?.. Yok. Verilmiş değiştirge -önergeleri 
vardır okutuyorum. - I 

Yüksek 'Ba'şkanlığa I 
8 nci maddenin 3 ncü fıkrasının, işbu gö- I 

rev 2 nci maddede (Bakanlığa verilmiş olması I 
dolayısiyle /metinden çıkanlmasrnı arz ve tek- I 
lif ederim. I 

Ordu 
Ferda Güley | 
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Yüksek Başkanlığa 

8 nöi maddenin 3 ncü fikrasının aşağıdaki 
şekilde değiş'tirilme'sinli arz ve teklif edenim. 

Ordu 
Ferda Güley 

Madde 8. — Fılkra '3. iBaıkanlıklar kamu 
'kuruluşları, Kamu İktisadi Teşekkülleri, özel 
idareler, belediyeler, 'sermayesinin yarısından 
çoğu Devlete ait 'banlkalar ve şirketlerin tu
rizmle ilgili fa aMy etlerinde koordinasyonu sağ
lar. 

M. M. Yüksek Başkanlığına 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Teşkilât ka

nunu tasarısının 8 nci maddesinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini saygu ile arz ve teklif 
ederim. 

Niğde 
Asım Eren 

Teklif ettiğim metin : 
«Madde 8. — Turizm Genel Müdürlüğü, yur

dun turistik varlık ve imkânlarını değerlendi
recek ve iç ve dış turizmi geliştirecek her tür
lü etüt ve plânları hazırlar, uygular ve bu ça
lışmalara gerekli bütün tedbirleri alır. 

Turizm endüstirisi ve teşebbüslerinin tesis 
ve işletme esaslarını tesbit, bu müesseselerin 
teşvik ve himayesine ve fiyat tarifelerinin tan
zim ve tasdikine ait işlemleri ifa eder ve mura
kabelerini sağlar. 

Bakanlıkların, kamu kuruluşlarının, Kamu 
iktisadi Teşebbüslerinin ve özel teşebbüslerin 
iç ve dış turizmle ilgili faaliyetlerinin koordi
nasyonunu temin eder. 

Yurt içinde ve dışında turizm personeli ye
tiştirir ve bu amaçla kurs ve uzman okulları 
açar; bu konuda özel okulların da çalışmala
rını muraka.be ve koordine eder. 

Milletlerarası turizm çalışmalarına katılır; 
gerekli iş birliğini kurar ve yürütür.» 

Gerekçesi : 1. 8 nci maddede, Türkçe gra
merine yabancı deyimler vardır. 

2. Koordinasyon ve iş birliği deyimlerinin 
kullanışı anlam farkı yaratmakta ve Türkçe-
ye uymamaktadır. 

3. özel teşebbüsün açabileceği turizm okul
larına ait murakabe görevi unutulmuştur. 
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4. Turizmi (iç ve dış) nevileri olarak ayır-

detmekte Bakanlığın asıl görevi bakımından 
fayda vardır ve unutulmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Ferda Güley, verdiğiniz 
iki önergeden birisi 3 ncü fıkranın tayyını ihti
va etmektedir. Bu önerge kabul edildiği tak
dirde, ikinci önergeniz oya konulmıyacaktır. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Müsaade eder
seniz izah edeyim. 

PLÂN KOMISYONU SÖZCÜSÜ RÜŞTÜ 
ÖZAL (Konya) — Efendim, önergelerin hepsi
ni komisyona veriniz. 

BAŞKAN — O halde önergeler komisyona 
verilmiştir. 

Tanıtma Genel Müdürlüğü * 
MADDE 9. — Tanıtma Genel Müdürlüğü, 

Türkiye'nin turistik varlıklarını ve ulusumu^ 
zun değerlerini tüm olarak her alanda tanıtıcı 
dokümantasyonu hazırlar, hazırlatır ve her tür
lü imkân ve araçlardan faydalanarak tanıtma 
hizmetini içerde ve dışarda yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Buyurun Sayın Aksoy. 

REFET AKSOY (Ordu) — Muhterem arka
daşlar, şimdi görüşmeye başlıyacağımız bu 
maddenin birinci satırının sonunda, «turistik 
varlıklarını ve ulusumuzun değerini» ifadesi 
var. Malûmuâliniz; ulus, millet mânasına gelir. 
Burada, «yurdun kıymetlerini» ifadesi doğru
dur. Fakat, «ulusumuzun değerini» ifadesi j an-
lıştır. Olsa olsa şöyle olması lâzımgelir : Ta
nıtma Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin turistik 
varlıklarını ve ulusal değerini... (Ulusumuzun 
değerini) değil. Ulusal değerini.. Çünkü Ulu
sal = millî, ulus = millet demektir. Binaen
aleyh bu şekilde değiştirilmediği takdirde bu 
ifade hatalıdır. Bu hatanın tashihi için bir 
takrir takdim ediyorum, kabulünü rica ederim. 

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

kadaşlarım, Tanıtma Genel Müdürlüğü de, üç 
ana genel müdürlükten birisi olma bakımından 
ve bilhassa milletimizi ve yurdumuzu, içerde 
ve dışarda gereği gibi tanıtmak ve zararlı et
kilerden korumak görevi bakımından bu madde, 
kanunun yine en önemli maddelerinden biri ola
rak önümüze gelmiştir. Bendeniz bu maddede 
de bu ana amaçlara aykırı bâzı noksanlıklar 
arz edeceğim. 
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Bunlardan birisi, yine ulusumuza ve yurdu

muza zararlı yayınları karşılıyacak, yani bun
larla mücadele ve bunlara mukabele görevi ta
nıma genel müdürlüğüne verilmesi gerekirken 
tasrih edilmemiştir. Bu noktaya bilhassa par
mak koyuyorum. Muhterem arkadaşlarım, ka
nunun tümü mütalâa buyurûlursa, bundan 
sonraki madde ile bu madde yani Haber ve Ya
yın Genel Müdürlüğü görevlerini gösteren 10 
ncu madde ile bu madde, birbiriyle sıkı su
rette, arz ettiğim bakımlardan, ilgilidir. «Za
rarlı yayınlarla mücadele, Bakanlığın ana gö
revleri mey anındadır.» diye arz etmiştim, ikin
ci madde konuşulurken. Şimdi, İhtisas Genel 
Müdürlüğü olması bakımından Tanıtma Genel 
Müdürlüğü, bunun esas görevlisi mevkiinde 
olduğundan, bu görevi bu maddeye bilhassa 
açıkça sokmak icabederdi. 

Muhterem arkadaşlarım, gerek yurt dışın
da ve gerekse yurt içinde ulusumuzun ve 
yurdumuzun yüksek menfaatlerine zarar ve
recek her türlü yayınlar, her türlü araçlarla 
her zaman yapılmaktadır. Bu yayınların kar
şılanması doğrultulması .ve zararlı etkilerinin 
yurt kamu efkârında veya, yurt dışında dün
ya efkârında giderilmesi elbette millî bir gö
revdir. Bunu yapacak olan bakanlık neresi di
ye sormuştum. Hiçbir bakanlığa, Başbakanlık 
dâhil, kendi teşkilât ve görevleri kanunların
da bu görev yöneltilmemiştir, yüklenmemiş-
tir. Hakikatte, asıl yeri burasıdır, burada da 

'yoktur. Şu halde bizim millî yüksek menfaat
lerimizi içeride ve dışarda savunmak Allaha 
kalmıştır. Neden bu kanuna koymuyoruz? Ben 
size-, demin burada konuşan muhterem bir ko
misyon sözcüsü arkadaşımın sözlerine cevaben, 
Anayasa ile bunun lüzumunu ispat mevkiinde-
deyim. 

Anayasada birinci sayfanın sonunda, üçün
cü satırda «.. dünya milletleri ailesinin eşit 
haklara sahip şerefli bir üyesi olarak millî 
birlik ruhu içinde daima yücelmeyi amaç bi
len..» diye Türk milliyetçiliğinin korunması 
lüzumu dibaceye girmiştir. Bundan başka Ana
yasanın 12 nci maddesi; eşitliği emreder. Muh
terem arkadaşlarım, bize, basın hürriyetini ileri 
sürerek 'alelıtlak «her şeyin üzerinde ibasın» 
demek istiyen zihniyetinin karşısındayım. Şah
san değil, Anayasa elimde olduğu için karşı
sındayım. Basın kadar, Türk Milleti Ulu-
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sunim yüksek menfaati de vardır. Elbette ha? I 
sm bu yüksek menfaatleri koruduğu müddetçe, I 
Anayasanın kendisine verdiği haktan istifade I 
yetkisindedir. Hâlâ anlıyamadığımız nokta bu
dur. Biz eğer, yüksek millî menfaatlerimizi 
zedeliyen iç ve dış her hangi bir yayınla karşı
laştığımız zaman, buna karşı millî reaksiyonu 
organize edecek, harekete getirecek ve yönel- I 
teeek bir teşkilâta ve kanunî bir mesnede sa- I 
hibolmadığımızı zannediyorsak, burada millî I 
varlığımızı, şerefimizi çağdaş milletler seviye- I 
sinden aşağı düşürmemek vazifesini yükliyen, I 
dibacesinde bunu bılirten Anayasayı bıilm'iyo- I 
ruz demektir; ondan tegafül ediyoruz demek- I 
tir. Kaldı ki ; eşitlik hakkındaki 12 nci mad- I 
denin emrettiği mutlak hükme de riayet et
miyoruz demektir. Basın kadar, Türk milleti- I 
nin yüksek menfaatleri de vardır. Ve basın, 
hiçbir zaman ondan daha yüksek bir mevkide I 
bulunduğunu iddia edemez. , I 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasamızın 22 
nci maddesi, basın hürriyetinin sınırlanması hal -1 
lerini ortaya koymuştur. Hem nasıl koymuş
tur.1? Bu hüküm, ondan sonra gelen ve basın I 
hürriyetini tarif eden 23 ncü ve 24 ncü madde
lerden evvel gelmiştir : Bu hüküm, yüksek I 
nıiLlî-meanfaatlere, millî ahlâka, âmme nizamına, I 
hulâsa büyük anlamlara, büyük mânevi varlık- I 
larımııza 'zarar verici 'her türlü (hürriyeti basın- I 
dan selb etmektedir. Basın hürriyeti, mutlak bir I 
hürriyet değildir. 23 ve 24 ncü maddeler 22 nci 
maddeden sonra ıgeldiğine 'göre bu maddelerin 
•müf adını o tahditler dairesinde anlamak iıca-
beder. 

Muhterem arkadaşlarım, biz bugün ne çe- I 
kiyorsak basın hürriyetini sınırsız bir şekilde 
anlayışımızdan .çekiyoruz. Hayır, bendeniz öy
le anlamıyorum. Anayasayı okuyan veya bunu 
tanzim eden, hazırlıyan kanun koyucu ve bü
tün sayın milletvekilleri arkadaşlarımın da ay
nen bana iştirak edecekleri 'kanısındayım. Çün
kü maddeler sarihtir. Bir hürriyet daima bir 
vecibe ile mukayyettir. Anayasadaki basın hür- I 
riyeti de, Türk Milletinin yüksek menfaatleri
nin korunması veeibesiyle mukayyettir. Diba
ceden başlar, madde madde bunları izah eder. 
Muhterem arkadaşlarım, (sen yazarsın ama, bu 
şekilde yaaama'zsm) diyen kayıtlar boyan bir 
özel kanunun pekâlâ getirilebileceğini 22 nci 
madde bana emrediyor; sana da emrediyor... i 
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Bunda nasıl tegafül edersiniz? Şu halde, zararlı 
yayınlarla mübadele hususunun, Tanıtma Ge
nel Müdürlüğünün vazifeleri arasına girmesi 
elbette lâzımdır. 

Bu bakanlık bünyesinde bu mekanizma na
sıl işler? Biraz da bu bakanlığın bünyesine} bu 
bakımdan pratik olarak temas edeceğim. 

Mulhterem arkadaşlarım, bundan sonra gele
cek olan 10 ncu maddede göreceğiniz veçhile, 
«Haber ve Yayın Genel Müdürlüğü doküman
tasyonları toplar. Bütün haberleri günü ıgününe 
Hükümete verir» diyor. Hükümetten evvel (ken
di bünyesi içindeki Tanıtma Genel 'Müdürlüğü
ne de vereceği tabiîdir. Tanıtma Genel Müdür
lüğü de bunların içinde millî menfaatlere1 za
rarlı etkilerini taıhmin ettiği her türlü yayın
ları ayıkliyaeak ve bunlara Hükümetin vere
ceği müdir fikir ve nüanslar dâhilinde muka
bele yayınları hazırlıyacak ve yapacaktır. Ta
nıtma (Bakanlığı Genel Müdürlüğü bu yayınlan 
ancak teknik olarak yapacaktır. Fakat bu ya
yınları; Haber ve Yayın Genel Müdürlüğünün 
toplıyacağı ve Hükümete vereceği, Hükümetin 
•de oradan alacağı ilhamla, nüanslarını hazırla
yıp yine kendisine göndereceği esaslar dâhjilin-
de yapacaktır. Böyle bir mekanizma Hükümet
le iş birliği halinde işliyecektiır. Biz bunu bu 
kanunda tanzim etmezsek, 3 tane kelimeyi esir-
ıgersek bu mekanizma kurulmaz ve işlemez ar
kadaşlarım. Çünkü, hiç kimse kendi üzerine 
mal etmez. Kanuni bir ıgiörev olmadıkça, ben
deniz genel müdür olsam belki bunu-yaparım. 
Fakat, benden sonra gelen genel müdür, <Ka-
nunda yok ki, ne diye fuzuli iş yapayım.» di
yebilir. iş, salâhiyet verilmedikçe elbette yapıl
maz. Ve, zaman zaman Türk Milletinin yüksek 
menfaatleri ayaklar altında kalır. Buna elbette 
vicdanımız razı olmaz. Madem ki, bir kanun 
tedvin edilirken, en iyi şekli idealdir, o halde, 
'ona varmak için mâruzatımızdaki masum ve 
hiç bir özel amaç gütmiyen beyanları lütfen 
samimiyetle kabul buyursunlar ve bunda israr 
etmesinler. Bu madde hakkında teklif ettiğim 
yeni şekli aynen okuyorum : 

«IMADBE 9. — Tanıtma Genel Müdürlüğü 
Türkiye'nin turistik varlıklarını ve ulusumuzun 
değerlerini tüm olarak her alanda tanıtıcı ve 
yurdumuza ve milletimize zararlı yerli ve ya
bancı her nevi yayınları etkisiz kılacak dokü
mantasyonu hazırlar ve her türlü imkân ve 
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araçlardan faydalanarak tanıtma ve zararlı ya
yınlan gününde karşılamakla .doğrultma hizme
timi içerde ve dışarda yürütür.» «iBu amaçların 
gerektirdiği iş birliğini ve koordinasyonu ilgili 
kamu daireleri ile, iktisadi Devlet Teşebbüsleri 
iıle ve özel teşebbüslerle sağlar.» Bunun, bu şe
kilde tadil buyurulmasi, mâruzatımdaki noksan
ları telâfi edeıeektir. Kabul buyurulursa iyi olur 
kanaatindeyim. 

•Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-
liyen? 

Buyurun Komisyon. 
PLÂN KOMİSYONU ADINA İSMET SEZ

GİN (Aydın) - Muhterem arkadaşlarım, Sa
yın Refet Aksoy üstadımızın, «ulusumuzun de
ğerlerini», «ulusal değerlerine» olarak değişti
ren takririne Komisyon olarak aynen iştirak 
ediyor ve kendilerine teşekkür ediyoruz. 

Sayın Asım Eren arkadaşımıza 'gelince: Sa
yın Eren arkadaşımızın hassasiyetine ve bu
yurduğu bütün hususlara Komisyon olarak iş
tirak etmemek elde değildir. Yalnız, zararlı 
yayınlarla mücadelenin memleket içinde, Muh
terem Asım Eren Beyefendinin de biraz önce 
kürsüde1 buyurdukları gibi, teknik bir Bakan
lık olan Basın - Turizm ve Tanıtma Bakanlığı
na değil, her halde içişleri Bakanlığının görev 
konusu içerisine girmesinin daha doğru olacağı 
kanaatindedir, Komisyonunuz. -Bu sebeple, Sa
yın Asım Eren'in bütün hassasiyetlerine, bu
yurduğu hususlara aynen iştirak ediyoruz. Fa
kat, Turizm ve Tanıtma (Bakanlığı teknik bir 
Bakanlık olduğu için zararlı yayınlarla müca
delenin memleket içerisinde içişleri Bakanlığı, 
memleket dışında da daha ziyade Dıışişleri Ba
kanlığının vazifeleri arasına girmesinin - esa
sen teamülden bulunduğu cihatle - daha doğru 
olacağı kanaatimizi, saygıları muzla arz etmek 
isteriz. 

Maddede «Tanıtma Genel Müdürlüğü Tür
kiye'nin turistik varlıklarını ve ululsal değer
lerini tüm olarak her alanda tanıtan doküman
tasyonu hazırlatır, her türlü imkân ve araç
lardan faydalanarak içerde ve dışarda yü
rütür anlamından, Sayın Eren üstadımızın bu
yurdukları ıgibi, vukuu melhuz ve muhtemel 
zararlı yayınları doğrulıyan," cerh eden her 
türlü dokümantasyonu hazırlıyacağı da gayet 
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ta biîdir. Madde metni dikkatle okunduğu za
man görülecektir k i ; bu kabîl zararlı yayınları 
doğrulıyan ve bunların dokümantasyonunu ha-
zırlıyan ilgili yerlere veren hazırlattıran bir 
ıgörüş içinde kaleme alındığı da kendiliğinden 
meyadna çıkacaktır. 

Saygılarımı arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Âsim Eren. 
ÂSİM EREN (Niğde) — Muhterem Komis

yon Sözcüsü arkadaşımıza çok teşekkür ederim. 
Yalnız bir noktayı tavzih etmek istiyorum. Bu 
Bakanlık bu doğrultucu araçların sahibi olan 
Bakanlıktır. Radyolar elindedir. Basın işleri 
kendi idaresindedir. Tanıtma vazifesi de ken
disine verilmiştir. Ve bunun içinde bir Genel 
Müdürlük uhdesindedir. O halde, bu teşkilât, 
icra teşkilâtı olarak bu görevin sahibi olduğu 
için, demin arz •ettiğim veçhile, herhangi bir 
yayın, hangi bakanlığı ilgilendirirse Başbakan, 
elbette ki o bakanlığa verin diyecek ve zanne
derim ki bu kanunda yalnız müfettişler için 
gösterilen tüzük meselesi, kanunun umumunun 
tatbikatı içinde bir tüzüğe bağlanmak icabede-
cek. Fakat metinde herhangi bir tüzük yok; 
yalnız iki yerde yönetmelik ve bir yerde mü
fettişler için tüzük vardır. Hâlbuki böyle bir 
tüzük tanzim edildiği zaman bu mekanizmanın 
teferruatı da gösterilecektir. Bu teferruat me
yan ı uda, demin arz ettiğim gibi, Haber ve Ya
yın (fenol Müdürlüğü, günlük haberleri radyo
dan, basından her türlü araçlardan vesaireden 
topladığı zaman bunları Hükümete tevdi eder-
'ken tabii, Tanıtma ö-enel Müdürlüğüne de ve
recek. Hükümet de, kötü amaçlı yayımlara kar
şı mukabele nüanslarını hazırlıyacak. Gerek Dış
işleri ve gerekse içişleri Bakanlığı kimin vası-
tasiyle bunları neşredecek? Yine Haber ve Ya
yın Genel Müdürlüğü ile Tanıtma Genel Mü
dürlüğünün elindeki araçlarla bunu yapacak. 
Şu halde Bakanlık ve bu Genel Müdürlük Ha
ber ve Yayın Genel Müdürlüğü ile birlikte ve 
vazifelerin asıl sahiplerinden biridir; ondan do
layıdır ki, bunun maddeye girmesi icabediyor, 
diye arz etmiştim. Yoksa muhterem sözcü ar
kadaşımızın buyurdukları gibi hareket edilecek 
olursa. Dışişleri veya içişleri Bakanlığı herhan
gi zararlı bir yayını kendi zaviyesinden ımüta-
lâa ederek karşılamağa kalkarsa; hangi araçla 
bunu yapacak?.. Yabancı ajanslara verecek de
ğil ; yine millî ajanslara verecek, yine millî rad-
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yoya verecek. Hülasa, bütün bu işler fiilen, tat
bikat olarak yine bu Bakanlığın genel müdür
lerinden geçeceği için, tabiatiyle bu genel mü
dürlüğün vazifesi içerisine bunu sarahaten koy
mak zaruridir. Yoksa bendeniz, «Hükümetin il
gisi yok, her işi bu Bakanlık hazırlar, tanzim j 
eder» tarzında zaten bir beyanda bulunmadım, j 
Buyurdukları gibi madde metni sarihtir; Hü- j 
kümete tevdi eder ama, Hükümet reaksiyonu
nu nasıl gösterir? Yine bu Bakanlığa vererek, 
bu Bakanlık vasıtasiyle gösterir. Ondan dola
yıdır ki, maddeye girmesi lâzımdır kanaatinde
yim. Hürmetlerimle. j 

BAŞKAN - - Komisyon. j 

PLÂN KOMİSYONU ADINA İSMET SEZ- j 
GİN (Aydın) — Muhterem arkadaşlarım, sayın i 
Âsim Eren arkadaşımız Turizm ve Tanıtma Ba- j 
kanlığının elindeki araçlardan bahsettiler. Ka- i 
nun metni iyice tetkik edildiği zaman görüle- ; 
çektir ki, Turizm ve Tanıtma Bakanlığının em
rinde hiçbir araç yoktur. Nitekim yeni Anaya
samızın âmir hükümlerine göre, radyolar özel 
kamu kuruluşu niteliğindeki kuruluşlara terk , 
edilecektir. Kanun metninde de radyolarla ilgi- i 
li bölüm sadece bir geçici metinden ibaret bu- | 
lunmıaktadır. Ajansların da radyoda olduğu ği- ı 
bi, bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de I 
Basın-Yayın ve Turizm Bakanlığı ile uzak ya- < 
km bir ilgisi olmıyaeaktır. Nitekim Türkiye j 
radyolarının idaresi için «Türkiye Radyo Tele- | 
vizyon Kanunu» diye Anayasanın emrettiği âmir j 
hükme istinaden hazırlanan bir kanun tasarısı I 
Bakanlar Kuruluna sevk edilmiş bulunmakta
dır. Yani, zararlı neşriyatla mücadele husu
sunda, Turizm ve Tanıtma Bakanlığının araç
ları, Dışişleri v„e İçişleri Bakanlıklarından farklı 
değildir. Anayasanın âmir hükümleri ile, radyo, 
ajanslar, yeni adiyle, Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığından alındığı cihetle, muhtar müessese
ler haline getirildiği cihetle, bunların yönetimi, 
denetimi ve kontrolü gibi müesseseler bahis ko
nusu edilemiyeceğine göre, sırf araçlara sahib-
olması bakımından, diğer bakanlıklara nazaran 
bir mücadele rüçhaniyeti bulunacağını buyu
ran Sayın Âsim Eren arkadaşımızın, buyurdu
ğu hususların, arz etmiş olduğumuz hususlar 
muvacehesinde pek yerinde olmadığı kanaati
mizi arz etmek için tekrar söz almış bulundu
ğumu arz- ederim. Hürmetlerimle. 
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BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-

tiyen yoktur. Verilmiş olan değişiklik önerge
sini okutuyorumı 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim sebebe binaen 9 ncu 

maddenin birinci satırının sonundaki (Ulusu
muzun değerlerini) kelimesinin (Ulusal değe
rini) suretinde tâdilini arz ve teklif ederim. 

Ordu 
Rafet Aksoy 

Yüksek Başanlığa 
(Turizm ve Tanıtma Bakanlığı) 
Kanun tasarısının 9 ncu maddesinin aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini saygı ile arz ve teklif ede
rim. 

Niğde 
Asım Eren 

. Teklif ettiğim metin : 
«Madde 9. — Tanıtma Genel Müdürlüğü, Tür-; 

kİ3~e'nin turistik varlıklarını ve ulusumuzun de
ğerlerini tüm olarak her alanda tanıtıcı ve yurdu
muza ve milletimize zararlı yerli ve yabancı her 
nevi yayınları etkisiz kılacak dokümantasyonu 
hazırlar ve her türlü imkân ve araçlardan fayda-: 
1 anarak tanıtma ve zararlı yayınları gününde kar-: 
şılamayla doğratma hizmetini içerde ve dışarda 
yürütür. Bu amaçların gerektirdiği iş birliğini ve 
koordinasyonu ilgili kamu daireleriyle, İktisadi 
Devlet Teşebbüsleriyle ve özel teşebbüslerle sağ
lar». 

Gerekçe : 
1. Maddede (zararlı yayınlarla mücadele gö

revi) yoktur. Konması gerekir. 
2. İkindi satırın sonunda iki defa (hazırlar) 

kelimesi vardır. Birisi fazladır. 
3. Bu maddedeki görevlerinde (İş birliği ve 

koordinasyon) unutulmuştur. Konması gerekir. 

BAŞKAN — Okunan, Sayın Asım Eren'e ait 
ikinci önergenin nazarı mütalâaya alınıp alınma
ması hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edeıit-
ler... Etmiyenler... Anlaşılmamıştır, tekrar oyuh 
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

İkinci önerge; yani 9 ncu maddenin birinci sa
tırındaki «ulusumuzun değerlerini» ibaresi yeri
ne «ulusal değerini» ibaresinin konulması*, a ait 
Sayın Refet Aksoy'un önergesine komisyon iştirak 
ediyor, önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
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edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Bu tas
hihle birlikte maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Haber ve Yayın Organları Müdürlüğü 
MADDE 10. — Haber ve Yayın Organları 

Müdürlüğü, yurt içinde ve dışında her çeşit ya
yınları takip ile bu yayınlar hakkında Hükümet 
makamlarına bilgi verecek çalışmaları yapar. 

Yerli ve yabancı yayın organları mensupları
nın çalışmalarını kolaylaştıracak tedbirleri alır. 

Türk ve yabancı yayın organları mensupları
na Bakanlar Kurulunca onaylanacak yönetmeli
ğine göre basın kartı verir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Buyurunuz, Reşit Ülker. 
REŞÎT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar

kadaşlar, bu maddede Haber ve Yayın Organları 
Müdürlüğünün vazifesi olarak, «yurt içinde ve 
dışında her çeşit yayınları takip» deniyor. Şimdi, 
Anadolu Ajansı da bu hizmeti yani, yurt içinde 
ve yurt dışındaki haberleri toplamak hizmetini 
görmektedir. Bununla, bu getirdiğimiz hüküm
le Anadolu Ajansının münasebeti ne olacaktır?. 
Bunu anlamak istiyorum. Sonra ayrıca, «Türk ve 
yabancı yayın organları mensuplarına Bakanlar 
Kurulunca onaylanacak yönetmeliğe göre basın 
kartı verir» deniliyor. Şimdi bu iş de o kadar ka
rışık ve zor bir dş değil. Geçmişte, zannediyorum, 
bunu iller kendi yönetmeliklerine göre vermekte 
idiler. Kastım şu; buna göre sondaki cetvellerde 
kadrolar vereceğiz. Daha doğrusu, aynı şekilde 
yapılan işler için üstüste gelecek kadroları vere
cek miyiz, vermıiyecek miyiz neticesine ulaşmak 
istiyorum. Aynı hizmetler, için aynı kadroların 
verilmesi doğru olmıyacak, ama 3 ncü maddede 
kabul ettik : Haber ve Yayın Organları Müdür
lüğü lüzumludur. Bunun vazife sınırlarım çizer
ken acaba Komisyon ne düşünüyor?. Bunu öğren
mek dstiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Asım Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar

kadaşlarım, Komisyon Sözcüsü arkadaşımızın 
bundan evvelki maddedeki beyanlariyle zararlı 
yayınlara karşı mücadele ve mukabele hizmeti
nin bu Bakanlık Genel müdürlüklerine veril
memesi şeklinde bir anlam, Yüksek Mecliste hâ
sıl olmasın diye mâruzâtımı teyidedeceğim Bu 
maddede, demin arz ettiğim gibi «Tanıtma Genel 
Müdürlüğü ile Haber ve Yayın Genel MüdürLü-
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ğü iş birliği halinde Hükümetten gelecek nüansı 
yaymak suretiyle zararlı yayınlara karşı müca
deleye katılırlar» diye arz ettiğim için bu mad
dede de o noksanı gene belirtmek mecburiyetin
deyim. Filhakika bu Genel Müdürlük toplandı
ğı haberleri Hükümete verirken bendenizin yap
tığım tadilde «Tanıtma Genel Müdürlüğüne de 
verir ve Hükümetin vereceği nüansa göre lâzım-
gelen yayınları Tanıtma Genel Müdürlüğü ile 
birlikte yapar» diye anlamak mecburiyetindeyiz 
kanaatindeyim. Bir de bu maddenin bir noksa
nı daha var, o da yabancı haber ve yayın kurum
ları ile iş birliğine burada işaret edilmemiştir. 
Bu iş birliğinin burada da belirtilmesinde elbet
te zaruret vardır. Çünkü, bu Bakanlık ve bu 
Bakanlığın bu Genel Müdürlüğü içte olduğu ka
dar, dışta da görevli olan bir teşkilâttır. Bu iti
barla, devamlı olarak Uluslararası anlaşmalara 
veya hükümetlerarası anlaşmalara dayanarak bu 
iş birliğinin devam etmesi tabiîdir. Binaenaleyh 
buna burada işaret etmekte elbette zaruret var
dır, kanaatindeyim. Tadilimi takdim ediyorum. 
Kabulü ise takdirinize bağlıdır. 

BAŞKAN — Komisyon. 
BASIN YAYIN VE TURÎZM KOMİSYONU 

BAŞKANI SADRETTÎN ÇANGA (Bursa) — 
Muhterem arkadaşlar, Sayın Ülker ve Sayın Eren 
arkadaşlarımızın yanlış noktadan hareket ettik
lerini zannediyorum. Metinde «Haber ve Yayın 
Organları Müdürlüğü, yurt içinde ve dışında her 
çeşit yayınları takibeder.» denmiştir. Haber ay
rı, yayın ayrı. Sayın Ülker arkadaşım Anadolu 
Ajansını misal olarak verdi. Anadolu Ajansı bir 
haber ajansıdır. Olayları bir haber haline getirip 
yayar. 

Bundan maksat, Basın - Yayın ve Turizm Ba
kanlığına, Teşkilât Kanunu çıktığı takdirde bağ
lanacak, bir organ vardır. Buna eskiden Haberler 
Dairesi Müdürlüğü denirdi. Bu teşkilâtın radyo 
dinleme servisleri vardır. Burada, bütün radyo
ların neşriyatı takibedilir ve bu neşriyatın Tür
kiye ile ilgili kısımları toplanır ve Hükümete ve
rilir. Dairenin hizmeti budur. Yani haberleşme
den ziyade yayınları takibedip bunların Türki
ye ile ilgili yahut, dünya politikası ile ilgili kıs
mını Hükümete vermiştir. Bu itibarla arkadaş
larımın bahsettikleri hususlar maddede varit de
ğildir. Ben arkadaşımızın zararlı yayınlarla ilgili 
olan ve bu maddeye de ilâve edilmesini istediği kı
sım, biraz evvel İsmet Sezgin arkadaşımın roüta-
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lâasımn dışında burada da varidolmamak lâzım-
gelir. Maddenin buı şekilde muhafazasında Komis
yonumuz fayda görmektedir. Hürmeti enimi e. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz isti-
yen var mı? Yok. Verilmiş değişiklik önergesini 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
(Turizm Bakanlığı) tasarısının 10 ncu mad

desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini saygı 
ile arz ve tekif ederim. 

Niğde 
Asım Eren 

Teklif ettiğim metin : 
«Madde 10. — Haber ve Yayın Organlaı ı .Mü

dürlüğü, yurt içinde ve dışında her çeşit yayın
ları takip ile bu yayınlar hakkında Tanıtan Ge
nel Müdürlüğüne ve Hükümet makamlarına bil
gi verecek çalışmaları yürütür; 

Yerli ve yabancı yayın organları mensupları
nın çalışmalarını kolaylaştıracak tedbirleri alır.» 

«Türk ve yabancı yayın organları mensupla
rına Bakanlar Kurulunca onaylanacak yönetme
liğine göre basın kartı verilir. 

Yabancı, haber ve yayın kurumlariyle iş bir
liğini düzenler». 

Gerekçesi : 
1. (Zararlı yayınlarla mücadele ve mukabe

le) maddede yoktur. Birinci fıkraya bu da ek
lenmiştir. 

2. Haberleri yalnız (Hükümete) değil Ba
kanlıktaki (Tanıtma Genel Müdürlüğüne) de 
vermek gerekir. Böylece bu iki Genel Müdürlük 
iş birliği ile, (zararlı yayınları karşılıyan) yayın 
çalışmalarını hazırlayıp başarabilirler. 

3. (Yabancı haber ve yayın) âlemi ile iş bir
liği görevıi maddede yoktur. Bu sebeple dördün
cü fıkra eklenmiştir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak «diyor mu? 
PLÂN KOMISYONU SÖZCÜSÜ ARIF 

HİKMET ONAT (Ordu) — iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyçn iştâralk etmiyor. 
önergenin dikkate alınıp alınmaması hususunu 
oylarınıza sunuyorum. Kabuledenler.. Etme
yenler.. Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
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| Personel Müdürlüğü 

MADDE 11. — Personıel Müdürlüğü Ba
kanlığın (memur ve hizmetlilerinin sicil, tahak
kuk ve personel işlerini yürütür. Müdürler Ko
misyonu ile Disiplin Kurulunun raportörlüğünü 

I yapar. 
I BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen 

var mı? 
RAFET AKSOY (Ordu) — Bir sual sora

cağım komisyon! sözcüsünden. 
BAŞKAN — Buyrun. 
RAFET AKSOY (Ordu) — Personel mü

dürünün vazifesini burada tesbit etmişler. An
cak maddede bir sarahat yok. Acaba memur
larını tayini Vekâlette kurulacak olan Memu
rin Komlisyonu tarafından yapılacak mı? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA İSMET 
SEZGİN (Aydın) — Sayın üstadımız Rafet 

I Aksoy'un bahsettiği husus aleridıe tayin madde-, 
r lerinde gelecek. O mazan arzı malûmat ede-
I rim. 

BAŞKAN — Madde 'hakkında başka söz 
isteyen yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

I edilmiştir. 

I Levazım ve Evrak işleri Müdürlüğü 
MADDE 12. — Levazım ve Evralk işleri 

I Müdürlüğü, Bakanlığın her türlü levazum ve 
I ayniyat^ işleri lile Bakanlığın umumi evrak 
I işlerini yapar. 
I BAŞKAN — Madde hakkıda söz isteyen 
I yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
I Kabul etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

I Arşiv Müdürlüğü 
I MADDE 13. — Arşiv Müdürlüğü, Bakan-
I lığın çalışma konusuna giren her türlü ddkû-
I manı sınıflandırır; kamuma göre Bakanlığa gön-
I derilmesi gençken kitapları izler ve saklar. 
I Bakanlık kitaplığı ile belge arşivinin ku-
I ruluş ve yönetimini sağlar. Bu hususlar bir yö

netmelikte belirtilir. 
I BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen 
I yok. Oyunuza sunıuyorum kabul edenler... 
I Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Turizm ve Tanıtma bölge Müdürlükleri, 
I il temsilcilikleri, turizm büroları 
I MADDE 14. — Bakanlık, gereken yerler-
| de bölge müdürlükleri, il temsilcilikleri ve 
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turizm büroları kuralbilir. Bunlar, Bakanlığın 
vereceği iğleri görür. 

BAŞKAN —- Madde .'hakkında söz isteyen 
yok. Oyunuza, sunuyorum Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmliştir. 

Yurt dışı turizm ve •tanıtmıa büroları 
basın müşavirllikleri ve basın, 'ataşelikleri 
MADDE 15. — Yurt dışı turizm ve ta

nıtma büroları, basın müşavirlik ve basın ata
şelikleri, yurt dışında Bakanlığın vereceği işleri 
görür. 

BAŞKAN — Maddt1 hakkında söz isteyen, 
sayın Ferda Güley, Buyrun, 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Muhterem ar
kadaşlar, bu kanun tasarısının aylarca evvel 
ilk defa umumi heyete gelmesi sırasında, bu 15 
ııci madde üzerinde uzun boylu durulmuş ve 
bilhassa basın ataşeliklerinin vazifeleri göste
rilmeye çalışılmış, bunların kaldırılması talebe 
dilmıiştir. Bendeniz bu taleplere iştirakçiyim. 
Basın ataşeliklerinin ve bu tasarı ile yeniden 
ihdas edilen basın müşavirliklerinin, yine bu 
tasarı ile gelen turizm tanıtma bürolarının aded-
lerini eksiltici, onlara sarf edilmesi muktazi ma
lî imkânı, onların bu vazifeyi yapmaktan çok 
uzak olmalarına rağmen, kendilerine de tefrik 
edilmesi gerektiği mülâhazasiyle, bendeniz de 
bu müşavirliklerin ve ataşeliklerin kaldırılması
nı istemekteyim. Basm ataşeleri ne yaparlar? 
Ne yapmaları lâzımdır? Bundan evvelki muza-* 
kerelerde de değinildiği gibi, gittiği memleket
te politik mehafille temasta bulunmak, 
çeşitli vesilelerden faydalanarak onların 
içinde yaşamak; onlara memleket, fikirle
rini, ihtiyaçlarını, düşüncelerini, tutumu- | 
nü, çeşitli yönlerden çeşitli çalışmaları
nı bildirmek; o politik mahfillerde derinli
ğine sondajlar yaparak onların memleketimiz 
hakkındaki niyetlerini, düşüncelerini meydana 
çıkarmak; yanlış kanaatleri varsa onları tashih 
etmek ve bütün bu faaliyetleri bir diplomat se
viyesinde yapmak. Bizim basın ataşelerimiz 
nasıl vazife görmüşlerdir ve görmektedirler? 
Bulundukları yerlerde umumiyetle, daha ziyade 
o memleketin gazetecileri ile temas ederek 
memleketimizin birtakım haberlerini bu gazete
ci arkadaşlarına vermek ve oranın matbuatın
da neşrettirmek. Halbuki, büyük gazetelerin, 
büyük ecnebi gazetelerin bütün memleketlerde 
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kalifiye unsurları vardır, muhabirleri vardır, 
haberin özünün özünü çekip almasını bilen 
muhabirleri vardır. Bizim oraya gönderdiği
miz basm ataşesinin buruşuk, porsumuş haberi
ne hiçbirisinin ihtiyacı yoktur. Geçen müzake
relerde de bir arkadaşımızın söylediği gibi, her 
yerde az satışlı küçük tirajlı gazeteler varrdır.' 
Ancak bu gazeteler bizim basm (ataşelerinin. ver
diği bayat malûmata arzı iftikâr ediyor. Basm 
ataşelerimiz, düşünülmüş ki, adı üzerinde ma
dem ki, basm ataşesidir, o halde basından gel
mek lâzımdır. Basının çilesinden geçmiş olmak 
lâzımdır. Fonksiyonu o değildir ki... Fonksi-
yonu,diplomatik mehafille temas. Geçen birle
şimde Coşkun Kırca arkadaşımızın isabetle ve 
salâhiyetle üzerinde durduğu bu hususu, aradan 
uzun zaman geçtiği için bir defa da bendeniz 
tekrar etmiş oluyorum. Basm tekniği, şu, bu, 
ayrı bir şey, basm ataşesinin fonksiyonu ayrı 
bir şey. Basm ataşelikleri, 3 - 5 istisna dışında, 
bütün büyük memleketlerde hariciye seksiyo 
nunda yetişmiş, kariyerden gelme, politik nas-
yonu olan kimseler tarafından, yani, elçilikler
deki, 1 nci, 2 nci kâtip filân gibi, yani, kari
yerden gelme hariciyeciler tarafından yapıl
maktadır. Pek azı ile galiba Yunanistan'da böy
le bizim gibi vardır. Bilmiyorum, meselâ ital
ya'da, Fransa'da, ingiltere'de nasıldır? Ameri
ka'dakinin şekli tamamen değişik, ama Dışişle
ri Bakanlığı Enformasyon Dairesine mensup. 
Biz tutmuşuz, bunu Basm Genel Müdürlüğüne 
vermişiz. Demişiz ki, bilhassa sizi gazetecilerden 
seçelim; filân gazeteden Ahmet, filân gazeteden 
Mehmet bu işi gazetecilik yönünden yapar. 
Basm ataşeliğinin vazifesi, eğer gazetecilik yö
nünden gidip orada elçilik yapmak olsa; âlâ. 
Fakat vazifesi bu değildir. Sonra kadro kifa
yetsizliği, malî takatsizlik, imkânsızlık dolayı-
siyle ne yapmışız? Basm ataşesini (A) mem
leketin göndermişiz. «Artık, madem ki, o oraya 
gitti r haberler bürosunu orada açmaya lüzum 
yoktur. Tercümanı, muavini, memuru var.» de
mişiz, oraya öylece koymuşuz. Bu, haberler bü
rosunun yapacağı işi yapacaktır. Eğer bir yer
de haberler bürosu açmışsak basm ataşelikleri 
açmamışız. Basm ataşeliğinin ataşesi, muavi
ni, tercümanı, memuru, müstahdemi velhasıl bir 
kadrosu var. Bunlar dışarıda tıkır tıkır, döviz 
yiyor. Yiyor da ne veriyor? Verdikleri, bu teş
kilâtta vazife görmüş olan arkadaşlarıma... El-
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bette bunların kendilerine göre problemleri, 
kendilerine göre çileleri ve ıstırapları olabilir; 
saygısızlık göstermek istemiyorum, böyle bir 
kasıttan uzağım, ama milletin imkânları yi e 
yaptıkları vazife bir nasafet terazisinde tartıl-
dığı zaman, yapılan masrafın ağır, hizmetin ise 
havada kaldığı bir vakıadır. Kaldı ki, bizim 
basın ataşelerimiz bulundukları elçilerle, hattâ 
büyük elçilerle geçimsizlik halindedirler. Çün
kü bir başka bakanlığın oradaki diplomatik 
temsilcisi, diplomatik muafiyete sahip, diploma
tik temsilcisi durumundadırlar. Umumiyetle 
oradaki elçilerle aralarındaki münasebetleri iyi 
değildir. Bundan mütevellit çeşitli huzursuz
lukları vardır. 

Sonra, şimdiye kadar, yaptığım tetkikler so
lumda öğrendim ki, basın ataşeliklerimizin de
netlenmesi, yani masraflarını misil yapmışlar
dır, hangi vesikaya., raptetmişlerdir şeklinde 
ciddî bir malî denetleme ve murakabe yapıla
mamıştır. Hazır, elimize böyle bir teşkilât ka
nunu gelmişken ve hakikat de böylece bütün 
çıplaklığı ile ortada dururken; zaten haberler 
bürosu lâğvediliyor; Mecliste biz, bu basın ata
şeliği müessesesini Batıda olduğu gibi Hariciye 
Vekâletine bırakalım, Hariciye Vekâletinde dip
lomatik kariyerden gelmiş olan bunu yapsınlar, 
onların vazifesidir zaten, bunu onlar yapsınlar. 
Bu malî külfetten, geniş ölçüde getirdiği bu mü
esseseyi kurtaralım. Oradan elde edeceğimiz pa
ra ile 4 yerde turizm ve tanıtma bürosu açaca
ğımıza 9 yerde açalım. 5 yerde açalım, 4, 5 yerde 
turizm ve tanıtma bürosu açalım. Ben bu bakan
lık tasarısı çalışmaları neticesinde- bilhassa gör
düm ki, bunun özünün özü turizmdir. Aslında 
Büyük Millet Meclisinin huzurunda bulunan ka
nunun ruhu, esprisi turizmde toplanıyor ve on
da toplanmalıdır. Vücuda gelecek bu bakanlık 
için öyle bir teşkilât kanunu karalım ki, kabi
neler devrildiği zaman, yeni kabineler kurulur
ken en zorlukla en müşkülperestlikle aranıp, bu
lunacak bakan Turizm Bakanı olsun. Yani bu 
bakanlık olsun. O derecede bir üstünlük esprisi, 
kabaca değil şu fonksiyonu dolayısiyle mevzua
tımız ve statükomuz içinde belli bir yeri olsun. 
Bu zarflar ne getiriyor? Üç - beş tane basın ata
şeliği, bunu kabul ederseniz, halen bu vazifeyi 
görmekte olanlar yeniden bu vazifelerden isti
fade edebilirler, durumlarını muhafaza edebilir
ler. Pekâlâ bunun insani tarafı vardır. Ama, in-
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sani tarafın üstünde büyük tarafı bu değildir. 
Soma basın müşavirlikleri ihdas ediliyor, 4 ta
nesi dışarda. iki tanesi de merkezde bulunduru
luyor. Sordum, basın ataşeliklerinden ayrı ola
rak bir de basın müşavirlikleri vardır. Bunun 
fonksiyonu nedir? Basın müşavirliklerinin-ikisi 
merkezde 4 ü de dışarda vazifede, eğer yanıl
mıyorsam. Bana dendi ki, bunlar da basın ataşe
liklerini kontrol edecekler. Bunlar belki kıtalara 
dağılacaklar; bilisi Amerika'ya, birisi Afrika'
ya, birisi Avrupa'ya ve diğeri de Asya'ya gide
cektir. Bulundukları yerlerdeki basın ataşelik
lerini mi murakabe edecekler; ayrıca turizm ve 
tanıtma bürolarını da mı murakabe edecekler
dir? Ben belki eksik gördüm. Ama, bu tasarının 
içinde karşılaşmadım, yalnız cetvelde kadrola
rını gördüm. Hangi maksatlar için olduğunu 
bilmiyorum. Komisyon izah buyurur da,-benim 
gözümden kaçan yeri gösterir bendeni'd ve siz 
muhterem arkadaşlarımız ikna edildiği takdirde 
ayrı bir müzakere zeminine geçer ve düşünürüz 
Ama şu haliyle, basın ataşelikleri ile basın müşa
virliklerini bu teşkilât da, hali hazırı mümkün 
olduğu kadar muhafaza etme endişesi dışında 
ciddî bir ihtiyaca raptetme imkânım yoktur. 

Muhterem arkadaşlarını, bu sebeple, bundan 
dolayı bendeniz konuşmamın başında da arz et
tiğim gibi basın ataşeliklerinin ve basın müşa
virliklerinin, turizm ve tanıtma bürolarının le
hine maddeden çıkarılması tabiîdir. Bu madde
den çıkınca, bundan sonraki maddelerin aynı 
mütenazır hüküm işlemlerinin yapılması ve ba
sın ataşeliği müessesesinin büyük Batı memle
ketlerinde olduğu gibi Dışişleri Bakanlığına 
devredilmesini saygılarımla arz ve rica eder ve 
önergeme iltifat buyurulmasmı istirham ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Coşkun Kırca, buyurun. 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlarım; bu kürsüye, ne gecen birleşimde 
gıyabımda Nihat Kürşat Beyin bana atfettiği 

. müfrit fikirlere sahi böldüğümü, ne de Sayın 
Ferda (füley arkadaşımızın bahsettiği prensip
ten tamamiyle ayrıldığımı belirtmek için çık
tım. Bu kanun, biraz da benim müdahalelerim 
neticesinde Hükümete iade edildi. Bu Kibarla, 
bu madde üzerinde kendimi biraz mesul hissedi 
yorum. Hattâ Sayın Kâmraıı Evliyaoğlu arka
daşımız bu kürsüden bana cevap verirken, bu 
madde ve kanunun bâzı hükümleri aleyhindeki 
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çalışmalarımı, nevama eski bir hariciyeci oldu
ğumdan, Dışişleri Bakanlığının Meclis içine sok
tuğu bir casusun faaliyeti diye tavsif ettüer. Bu 
casusluk faaliyeti eğer benden sâdır oluyorsa, bu 
casusu Hariciye Vekâleti bizzat Basın - Yayın 
ve Turizm Bakanlığının ta içine sokmuş olmalı 
ki, muhterem Celâl Tevfik Karasapan'da eski 
bir hariciyecidirler. 

Şimdi mesele ne odur, ne budur. Mesele ken
di şartlarımız içinde, sağlam Devlet idaresinin 
esaslarına uymaktan ibarettir. 

Sayın Ferda Güley prensip itibariyle tama
men haklıdır. îleri Batı memleketlerinde dış 
teşkilâtın - velev ihtisas yerleri için dahi olsun -
bütün kadroları Hariciye Vekâletinin nefsin
de bulunur. Ticaret Vekâleti dışarıya bir ata
şe mi tâyin edecek, bu ataşe kadrosu, Harici
ye Vekâletinin kadrosunda mevcuttur ve ya
nında da - Ticaret Bakanlığının memurları içm 
kullanılır - diye bir şerh vardır. Bugün dış ımü-
münasebetlerimizi ciddî bir keşmekeş içine at
mış olan ve Devlet idaresi esasları bakımından 
medeni mt-mleketlerin hiçbirisinde raslanmı-
yan meşhur 'bir 13 sayılı Kanun vardır. Bu 13 
sayılı Kanun vesilesiyle ki, hu kanun bir Türki
ye Büyükelçisini, Ibir iktisadi veya ticari konu
da nezdinde akredite 'bulunduğu devletin Hü
kümet Reisi ile konuşmaktan menetmektedir. 
Bu sebepten dolayı da tatbik edilmemekte ve 
her igün ihlâl edilmektedir. Bu kanun vesilesiy
le yapılan araştırmaya cevap veren şimdiki 
Dışişleri Bakanı o zamanki Londra Büyükelçisi 
Sayın Feridun Cemal Erkin; tesadüfen tam o 
sıralarda İngiltere Başvekili Mr. Mac iMillan'-
m bir muhalif mehusun 'sualine Avam Kamara
sında verdiği cevabı naklediyor. Başvekil Mr. 
Mac Millan diyor ki, «asırlardır edindiğimiz 
tecrübeler, dış teşkilâtın idaresinde hattâ başka 
vekâletlerin tâyin edecekleri ataşe ve müşavir
lerin dahi Dışişleri Bakanlığı kadrolarına nak
len yapılması zaruretini bize 'göstermiştir.» * 

Sayın Bakan ile evvelki günkü konuşmam
da, böyle bir meslek halinde teşkilâtlandırma 
dirayetini (gösterdikleri, bu bakımdan şu met
ni, hundan evvelkinden belli haslı farklarından 
birisi olarak hu hususu 'belirterek, huradaki ba
sın müşavirliği ve hasın ataşeliklerinin, hir gün 
dış servislerimize esaslı hir surette yeni bir ka
nun mevzuu yapılırken Dışişleri (Bakanlığına 
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devretmeyi ümidettiklerini 'belirttiler. Sayın 
Oüley'le . bu prensip mutabakatımı arz ettikten 
sonra, bu sistemin dış servislerde ancak çok 
kuvvetli personel imkânına sahip memleketle
rin uyguliyabileceğini -belirtmek isterim. 

Bugün Dışişleri Bakanlığı memleketin en 
zor giriş imtihanlarından birini yapmaktadır. 
Benim zamanımda otuz kişi ıgirer, yirmi kişi ka
zanırdı. (Böyle imtihanları hiliriım. Şimdi, 20-30 
kişinin ıgirdiği imtihanlarda, hattâ hazan tees
süf edilecek bir olay olarak bâzı namzetlerin 
ciddî 'buhranlar geçirmesine sehep verecek tarz
da sert imtihanlar yapılmakta ve hu yirmi, 
otuz kişide"h her sene dört, beş kişi vekâlet kad
rolarına, o da namzet üçüncü kâtibolarak alın
makta ve bu namzet üçüncü kâtipler de altın
cı ayın sonunda her ay kifayetsizlikleri görül
düğü takdirde Bakanlıktan uzaklaştırılma teh
likesiyle karşı karşıya bulunmaktadırlar. 

Aşağı yukarı bu sistem dört senedir Harici
ye Vekâletinde uygulanıyor. Bu durumda Dış
işleri Bakanlığının bütün dış servislerinde, dış 
hizmetleri görehilmesi için kâfi personel 'bula
bilmesine imkân yoktur. Dışişleri Bakanlığına 
bu kadar zor bir şekilde, bu kadar sert bir im
tihanla personel alınması son derecede doğru
dur. Çünkü bu kimselere hakikaten büyük me
suliyet yüklenmektedir. Kendilerinden, Devlet 
idaresinin ve toplum ilimlerinin 'birçok sahaları
na, çok değişik derine inen, bilgiler istenmek
tedir. Buna mukabil, kendilerine hiçbir Devlet 
memurunun sahibolmadığı yaşama imkânları 
verilmektedir. Bina'enaleyh bu kimselerin her 
iki bakımdan da en sert ve zor hir imtihandan 
geçmeleri hakkaniyete uygundur. Ancak bu 
sert ve zor imtihanın yapılması aynı zaman
da dış servislerimiz için lüzumlu memurları 
sayıca temin etmemiz neticesini doğurabilecek
tir. Böyle olunca hir kompromiyeye ıgitmek za
rureti vardır. İşte bu kanun da eğer 17 nci ve 
bilhassa 18 nci ye geçici maddeleri göz önünde 
tutulursa bu kompromiye ıgetiren hir kanun
dur. Ve bu bakımdan hakikaten Sayın Celâl 
TeVfik Karasapan arkadaşımızın bu kanunu 
hazırlarken sarf ettiği faaliyet 'büyük hir tak
dire lâyıktır. (Bu kanunun getirdiği kompromiye 
nedir? Şudur : 

Basın müşavirliği veya ataşeliği veya tu
rizm ve tanıtma bürolarının faaliyetleri hakı-
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mmdan dış servislerde kullanılacak personelde 
bir hariciye memurunda, Hariciye Vekâletine 
girerken aranılan şartlar aynı ağırlıkta aran-
mıyabilir. Dış hizmetlerde bu bakımdan çalışa
cak kifayetli personel bulunabilir. Ancak bu 
personelin bir hariciye memurunda bulunması 
gereken bütün vasıfları ve bütün müktesebata 
da sahip bulunması şart değildir. 

İngiltere'nin, Fransa'nın durumunda olsa 
idik, zaten böylesine müktesebata ve vasıflara 
sahip o kadar çok insan, o kadar çok namzet 
vardır ki, «Dış, hizmetlerde çalışan herkes bu 
vasıflara sahibölsun» demek 'imkânına malik ola
bilirdik. Ama, Türkiye maalesef dış servis
ler bakımından bir personel kıtlığı ile karşı 
karşıyadır. Bu itibarla diplomasi hizmetimizin 
muayyen bir sahasında çal]jşmak üzere ve ha
riçte çalışmakta olduğu müddetçe ancak dör
düncü dereceye yükselebilmesi şartiyle bu hiz
metlerin bu kanunda derpiş edilen şekilde gö
rülmesinde bendeniz bugün için bit zaruret 
görmekteyim. Geçen defa. da Sayın Nihat Kür-
şat arkadaşımız bendenizi çok yanlış anlamış
lardır. Ben gazetecilik yapmış olan arkadaş
ların dış hizmetlerde hiçbir zaman çalışamaz-, 
lar demedim. Ama beş senelik basın kartı taşı
mış olma keyfiyeti bizatihi hariçte vazife gör
mek için kâfi değildir, dedim. Arada çok fark 
vardır. Hakikaten gazetecilik mesleki çok de
ğişik konuları ihtiva eden bir meslektir. Gerçi 
kendileri beni pek başarısı/z bir gazeteci ola
rak tavsif ettiler ama yine bu hususta biraz 
malûîrtat sahibi olduğumu iddia edebilirim, sa
nıyorum. Bendeniz gerçi gazeteci olarak dış po
litika yazarlığı alanında çalışan bir arkadaşı
nızım/ Muvaffakiyetim veya muvaffakiyetsizli-
ğiın hususunda Nihat Kürşat arkadaşım ne de
receye kadar kesin kıstaslara sahibolabilir pek 
bilemiyorum ama, gazeteciliğin muhtelif saha
ları vardır. Neşriyat müdürlüğü başka şeydir, 
sekreterlik ayrı şeydir, muhabirlik ayrı. şeydir. 
Yazarlığın muhtelif sahaları vardur. Bendeni
zin söylediğim şey sadece şundan ibarettir. Fi
lân gazetede polis muhabiri olarak çalışıp, 5 se
ne basın kartı taşımış olan bit arkadaşın, d> 
şarda basın ataşesi ve hattâ basın ataşesi yar
dımcısı olarak çalıştırılması biraz garip olmak
tadır. Benim belirttiğim şey bundan ibarettir. 
Ve memnuniyetle görüyorum ki, muhterem 
Bakanlık da benim kanaatime iştirak etmiş, 
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burada bir basın ataşeliği meslekini ihdas edi
ci sağlam hükümler koymuştur. Acıyla söyle
mek icabeder ki, bendeniz hâlâ dışarda hizmet-
gören öyle insanlar tanırım ki, yabancı dil 
bildiğini tevsik etmek için başkasına Fransız-
cadan roman tercüme ettirip, gazetelerde bas^ 
tırdıktan sonra, «işte bakın ben ne güzel Fran-
sıızcadan roman tercüme ediyorum ve binaen
aleyh Fransızca lisanını biliyorum.» diye Ban 
sın - Yayın Umum Müdürlüğüne arzı endam 
etmiştir. Bunlara müsaade etmemesi bakımın
dan, bu kanun şayanı tebriktir. Ben bundan 
evvel sadece bunu talebetmiş, bunu istemiş* 
tim. Yoksa, «Bilcümle gazeteciler dışarda vazü 
fe 'görme ehliyetinden mahrumdur.» diye bizzat 
kendim inanmadığım bir sözü söylememiştim. 
Şimdi Sayın Güley haklıdır. Basın ataşeleri 
ve müşavirleri bunlarm yardımcıları aslın
da memleketi tanıtma faaliyetinde bulunmazlar. 
Sadece buradaki basın ataşelerine bakalım. 
Bunların belli başlı vazifeleri kendi memleket
lerini tanıtmak bahanesi altında fazla muhite 
girmek, değişik muhitlere girmek imkânlarına 
sahibolmak. Ve bu suretle o memleketin özellik
le iç politikası hakkında istihbarat toplam akt 
tır. Asıl vazifeleri budur. Bu vazife de düpe
düz bir diplomatik vazifedir. O kadar ince bir 
diplomatik vazifedir ki, iç politika sahalarında 
istihbarat toplıyan bir yabancı sefaret mensu
bunun bilhassa bir memleketin içişlerine ne za
man müdahale edilir, ne zaman müdahale edil
mez ; bu hususlara incelikle vâkıf olması lâzım
dır. Bu kanun, gereken kursun Hariciye Vet 
kâletinde geçirilmesi şartını koyması bakımın
dan bu endişemizi de ortadan kaldırmıştır. Şim
di bendeniz, hakikaten Dışişleri' Bakanlığının 
çok zor kıstaslar kullanarak, çok ağır ölçüler 
kullanarak aldığı personel imkânlarınım biraz 
genişletilmesi bakımından daha bir süre bu ka
nundaki sistemin sadece yurt dışı turizm ve 
tanıtma büroları bakımından değil fakat, ba
sın müşavirlikleri ve basın ataşeleri bakımın
dan da tatbikinde fayda görüyorum. Basın 
müşavirleri ve basın ataşelerinin .görevleri arat 
sunda bir fark olmadığını zannediyorum. Bu 
sadece bir unvan meselesidir. Nasıl sefaret müs
teşarı, sefaret başkâtipleri falan diyorsak, ba-

jsm ataşesi', basın müşaviri bakımından da me
selenin öyle olduğunu zannediyorum. 

Sayın Güley'in bu muvazaa bakımından tat 

- 1 1 7 -



M. Meclisi B : 83 
şıdığı meşru endişeleri zannederim, 18 nci madde 
geniş şekilde gidermektedir. 

«Madde 18. — 17 nci madde gereğince yurt 
dışına atanan Bakanlık .memurları bulunduk-
lan .memleketlerdeki büyükelçilik veya elçilik 
emrinde olarak vazife görürler.» Bu .husus za
ten halen mevcudolan bir umumi kanunun em
ridir. Askerî ataşeler de bu kanun hükmüne 
tabidirler. Şurasını şükranla kaydetmek lâzım
dır ki, bâzı Bakanlıkların şiddetle istiklâl ar
zu ettikleri bu sahada «ittin senedir dışarıya 
askerî ataşe gönderen Millî Savunma Bakanlı
ğımız her halde diplomatik teamüllere çok daha 
vâkıf olduğundan böyle bir istiklâl iddiasında 
bulunmamaktadır. Şimdi, fakat burada fazla 
bir hüküm, bir ilâve hüküm vardır. «Sicil 
âmirleri büyükelçi veya elçileri» bu hükmü ha
kikaten büyük bir şükranla karşılamak lâzım
dır. Bugün bütün memleketler askerî ataşeler 
hariç, diğer bütün ataşe ve müşavirler için bu 
sistemi kullanırlar. 

Askerî ataşeler için bir tezkiye vardıır. Sa
yın Osma tamamen sicil mahiyetinde değildir. 
Büyükelçinin bir tezkiyesi bahis konusudur. 
Bu hükmü sefaret içerisinde koordinasyon sağ
lamak ve müşavir ve ataşelerin ikide bir dip
lomatik misyon şefi karşısında hakikaten bâ-
zan pek yersiz olduğunu bildiğimiz disiplinsiz
lik hareketlerinde bulunmalarını önlemek için 
faydalı olabilir. Ayrıca bu hüküm aslında bü
tün dış hizmet kadrolarının Hariciye Vekâleti 
kadroları içinde toplanmasına - askerî ataşe
ler hariç, tabiî - ve yanlarına falan falan Ba
kanlıklara aittir diye bir şerh konması siste
mine doğru bir adıımdır. Bu itibarla bendeniz 
bugünkü personel imkânlarımızı, dış hizmet
lerde realitelerimize en uygun bir şekilde telif 
edici bir mahiyet taşıyan bu kanunun ve bu
nun 15 nci maddesinin tasvibedilmesi gerekti
ği kanaatindeyim. • Hürmetlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.. 
BASIN - YAYIN VE TURİZM BAKANI 

GELÂL TEVFÎK KARASAPAN (Afyon Kara-
hisar) —• Muhterem arkadaşlar; evvelâ gerek 
Ferda Güley arkadaşıma, gerek Coşkun Kırca 
arkadaşıma, hakikaten kanunun esprisini kav
ramak hususunda gösterdikleri dirayetten do
layı tebriklerimi arz etmek isterim. Belki bi
raz da fazla gittim... Beni mazur görsünler... 
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•Esasında getirdiğimiz kanun projesi, en bü
yük sıkleti turizme ve tanıtmaya vermiştir. 
Basın - Yayın ikinci plâna geçmiştir. Esasen, 
Anayasadaki malûm hükümlere göre basın üze
rinde bii' kontrol olmıyacağma göre kanun 
hu. esas,, üzerine hazırlanmış bugün görülmekte 
olan vazifeleri muhafaza ile ve onlara ufak 
bir istikamet vermekle iktifa etmiştir. 

Basın Ataşeliklerine gelince : Bu hususta 
muhtelif memleketlerde tatbik edilen sistem
ler birbirinden ayrıdır. Meselâ ingiltere'de, 
yalnız basın ataşeleri değil, Information Of-
ficer dedikleri bizim enfermasyon kâtipleri 
veyahutta memurları diye bir kategori me
murları daha vardır ki, onlar da haber top
lamak ve bu haberlerle memleketlerini besle
mekle vazifeli kimselerdir. Bunlar basın ataşe
leri değildir. Bunlar için ayrı departmanlar 
vardır. Ama hariciye ile sıkı bir iş birliği ha
lindedirler. Ve hariciyeye tâyin edildikleri za
man sırf diplomatik muafiyetlerden istifade ede
bilmek için sefaret kadrosu içine ithal edi
lirler. Her ikisi de ayrı meslektedir. Basın ata
şeliğinin ehemmiyeti gün geçtikçe artmaktadır. 
Ye basın ataşeliği özel bir yetişme sistemi 
ister, sefaretlerin sağ kollarıdır, iyi çalışan 
bir basın ataşesi, bir sefaret içinde bulunan 
her hangi bir müsteşardan bir kâtipten çok 
daha ileri hizmetleri olur. Çünkü temas sa
hası geniştir, imkânları fazladır. Bu fikirden 
mülhem olarak basın ataşelikleri hakkında 
bundan evvelki hükümler hakikaten zayıf idi. 
Plânlama Komisyonunun daveti üzerine kendi
leriyle iş birliği yapmak suretiyle bu gördü
ğünüz maddeleri hazırlamış bulunuyoruz. Bir 
defa bunu bir meslek haline sokuyoruz. Her 
hangi bir vazife görecek bir insanın bu va-
.zifeye itibar göstermesi için onda istikbâl gör
mesi. şarttır. 

Nitekim hariciye meslekimiz 1927 de çıkan 
ilk kanundan sonra 1933 de çıkarılan ikinci 
kanunla hakikaten mazbut hale gelmiştir. 
Arkadaşımızın söylediği ciddî imtihanlarla alı
nan genç, - eski meslekdaşla.rı olarak itfiharla 
söylüyorum - unsurlar bugün Avrupa'nın her 
hangi bir tarafında vazife gören diğer ecnebi 
ileri memleketlerinin, aynı seviyede elemanla-
riyle iş birliği yapar bir hale - gelmişlerdir. 
Basın ataşeleri için de mesele aynıdır. Bu 
ataşeliklerin hariciyeye raptı bence şimdiki hal-
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de doğru olamaz. Evvelâ kadroların ihdasını 
icabettıirir. Biz bundan tamamiyle tevakki et-
<ti'k. - kadrolar geldiği zaman göreceksiniz - Bü
yük bir itina ile hareket ettik. Maliye Bakan
lığı ile tam mutabakat halinde olarak kabarık 
kadroya lüzum görmedik. Ama iş görülsün; iş 
icabettirirse kadro artırılsın prensibini koyduk 
ve buna göre mütevazin bir kadro ile çıktık. 
Bunun ayrılması, oraya bir kadro verilmesi, 
tekrar bizim kadrolar istememiz - bilhassa se
ne ortasında - katiyen doğru olmaz. Sonra Tu
rizm Bakanlığının yeni alacağı, sayenizde ikti-
sabedeceği hüviyetle nasıl bir çalışma göstere
ceğini de göreceğiz. İşler inkişaf ettikçe ve tu
rizm ilerleme gösterdikle o zaman hakikaten 
bu basın ataşeliği kısmının ve Basın - Yayına 
ait olan kısımların başka bir şekle ifrağı düşü
nülecektir. Ve buna ait projeler de huzurunuza 
'getirilecektir. Şimdiki (halde biz gerek şu ve
ya bu şekilde yetişmiş ehliyetli vekâlet mensup
larını muayyen miyarlara ve kıstaslara ve im
tihanlara tabi tutmak suretiyle gerek dışarı
dan yeni (gençler veyahut da gazeteci arkadaş
larımızdan, yüksek tahsil görmüş, lisan bildik
lerini imtihanları ile huzurunuzda isbata kabi
liyetli elemanları da seferber etmek suretiyle 
kadrolarımızı doldurarak ihtiyacı telâfi etmek 
istiyoruz. Bu suretle bu hizmetin bugüne ka
dar vâki ıolanv şikâyetleri tamamiyle önliyecek 
şekilde görülmesi de sağlanmış olacaktır. Kal
dı İd, bu müddet zarfında bütün dış teşkilâtı
mızı mübalâğaya giderek artırmaya niyetimiz 
'olmadığı için, basın .ataşelerine turizm işleri de 
vesilecek, aksi halde turizm işlerini tedvire 
memur kimselerden eğer formasyonları müsait
se - basın işleri ile de iştigale muvakkaten me
mur edilecektir. Esas espri budur. Bu itibarla 
"bu hükümlerin aynen kabulünün faydalı olaca
ğını zannediyorum. Aşağıdaki maddelerde gi
riş şartları, muvakkaten tâyin şartları da had
delerinizden .geçecektir. Mâruzâtım bundan iba
rettir. Hürmetlerimle.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ferda Güley. 
(Vakit geçti sesleri) ' v 

Bu maddeyi de çıkaralım arkadaşlar. 
FEBDA &ÜLEY (Ordu) — Muhterem ar

kadaşlar; Sayın Coşkun Kırca arkadaşımın ka
nunun ilk müzakeresinde, bu madde üzerinde 
yaptıkları, gerçekten de kanun tasarısının iade
sinde hâkim rol oynıyan konuşmalarının zemi-
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ni üstünde bulunmadıklarını gösterdiler • ve sa
mimiyet de gösterdiler. Pekâlâ olabilir. O va
kit öyle düşünülmüştür, sonra değişebilir. Kal
dı ki, esbabı mueibeleri vardır. 

-Hükümetin ilk tasarısında, dış, teşkilâta -ata
nacaklarda aranacak vasıflar zayıf tutulmuştu. 
Bir imtihandan bahsedilmekle beraber, imtihan 
burada olduğu gibi ciddî değildi. Lise mezujnu 
olmak yetiyordu. Bu, yüksek tahsile irca olmuş
tur ve hepsinden fazla hakikaten Komisyonun 
ve Bakanlığın, başbaşa vererek getirdikleri 
bu maddede en şayani şükran olan şjey, dışa ata
nacak olanların evvelâ aday olarak seçilip hir 
senelerini Dışişleri Bakanlığında, Enformasyon 
Dairesinde geçirmelerini mecburi kılan hüküm
dür. Yani,- hakikaten şayanı şükran bir şey. 
Oenek Komisyona gerekse Komisyonla iş birljği 
yaparak bu şekilde çıkmasını temin eden Öa-
kanlık mensuplarına ve Sayın Bakana muhte
rem Beyefendiye, hürmetler ederim, minnetle;ri-
mi sunarım. Cidden güzel bir şey... 

Bu, bundan evvelki duruma nazaran bu nke-
.seledeki ufuneti oldukça almıştır. Ama, b^ıı, 
yine de bu müessesenin bu kadro içinde kalma

l ına kail olamıyorum. 
Şimdi, zannedersem 60 - 62 yerde elçiliği

miz var, temsil ediliyoruz. 13 yerde de ya ata
şeliğimiz var, ya^ haberler büromuz var. Kara-
şi'de haber bürosu var, Beyrut'ta haber büro
su, Kıbrıs'ta haber bürosu, Atina'da haber bü
rosu var. Bonn'da Basın Ataşesi, Roma'da ha
ber bürosu, Paris'te basın ataşesi, Washington'-
da basın ataşesi, New - York'ta haberler bürosu, 
Bern'de basın ataşesi, Tahran'da basın ataşejsi, 
İsrail'de basın ataşesi, Roma'da basın ataşesi 
var. Talbiî bunların muavineleri var, bunların 
mütercimleri var, memurları var, kâtipleri vir . 
Kadrolar böyle. 

Şimdi, Sayın Bakan da ifade ettiler, bir defa 
daha tekrar »ettiler; dediler İki, Ibiri nerede bu
lunuyorsa, turizm ve tanıtma 'bürosunun vazi
fesini yapaieak; turizm ve tanıtma hürosu ne
rede varsa 'o da öbürünün vazifesini yapacak. 
Çok rica ederim; böyle kolaylıkla hu öJk'isı Ibiir-
bdrlerinlin vazifesini yapabilecek durumda mı
dır? Benim işte üzerinde durduğum budur. 
Turizm ve tanıtma Ibürosu, turizm ve 'tanıtma 
bürosu ıbeniim kanaatimce ibir başlka formasyon 
isiter; talbâî dıiş münasebetler 'bakımından bir 
har'iciyeeillik münasebetfi ister ama; aynı 'zam<am-> 
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da memleketimizin arkelojik, tarihi, coğrafi 
hütfün 'güzelliklerini, kaynaklarını, susunu 'bu-* 
sunu tanıtacak, 'bir başka Ibiliim ç'izjgisi ve ;se-
viyesü üz-erlinde 'bulunacak. IBen, bu vazifeyi 
basın ataşesine nasıl yaptırayıım.? Kaldı ki, 
bulgun ımevcüt basın ataşelerimiz şu tasarının 
.getirdiği hükümlerin >çoğu aranmadan gitmiş
ler... [Elimdeki cetjyıele göre 12 kişi yaibamcı dil 
biliyor, 'öbürleri bilımüyor. IBuradan dışarıya 
hiç yabancı dil bilmediği (halde iyi 'gazetecidir 
diye ıgalzetediler .'gönderilmiştir. !Bu da bir ya^ 
tirumdır. 'İnsan yatırimıdır, insan yetiştiriyo
ruz düşüncesi mevcuttur bunda.. Ama höyle 
yatırımlara bütçe ımülsait mi? (Bu Bakanlık 'mü
sait mi? 

'Gleıçiei maddelerden 'birisi, şimdiki • mevcut 
sjtaıtüylü, mevcutları muhafaza ediyor. Yani 
onlar yine kalacaklar.- 'Sayın [Bakan ve IBa-
kanlık, bu ataşeleri; 'nasıl yüksek tahsil yap
mış, dil 'bilir, diplomatik kariyerden geçmiş 
bale getirecek, ne vakit ıgetireceık1? Bu zamana 
mütevakkıf bir şeydir. Turizm ve tanıtma 'bü
roları aleyhine basın ataşeleri... Onların aley
hine basın ataşeleri. Ben bunun 'karşısındayım. 
ve hepinizin de 'bunun karşısında olmasının 
zaruretine ha'lâ linaınıyoruım. Coşkun Kırca ar
kadaşımızın ifade ettikleri gibi «ağusu epeyi 
alınmış ama jiletler 'kalkmamış» kendileri; öoş-
(kun Kırca arkadaşım (bu defa, helkide yapılan 
konuşmaların tesiriyle bir Cömert kıiş'i duru-
ımunda görünüyorlar. Allah, bana o 'Cömertli
ği, şimdpilk vermedliıği liçin /ben öyle değilim. 
Sayın Bakan hakikaten iyi bir ölçü (getirmiştir. 
Fakat tanıtma ve turizm bürolarını çoğalt!.. Onu 
'fioğalt!,. Dediler İri «hen buradaki kadroları 
hariciyeye vereceğim.» Hayır arkadaşlar... 
«Hariciye bu vazifeyi! yapacak»' diyeceğiz, O, 
halen mevcut elemanlariyle bunu yapacak, biz, 
oradan tasarruf ettiğimiz ve !bu kanuna hağli! 
'kadro cetvellerinde ımevoudolan imkânları tu
rizm <ve tanıtma bürolarına açmaya sarf .ede
ceğiz. 

Arkadaşımız diyor .'ki, hariciyede imtihan
lar o kadar 'katı, sert İki 20 Ikişjiden 4 kişi an
cak 'giriyor. Hariciyenin 'elemanı azdır, dola-
yısiyle böyle bir aktarma yakacak 'olursak ha
riciye teşkilâtımız 'bunu karşılayamaz. 

Arkadaşlar okudum, umumiyetle haberler 
bürpmuizda, şimdiki: Turi'am ve tanıtma büro-
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farımızda Ibalsın ataşelik'leriımizde hep hari-
eiyemizin büyük te^killâıtının bulunduğu yerler
de. Yani (kadroları (küçük dar tutulan yerlerde 
olsa ıbu silkinti 'çekilebilir, ama karşılarız. 'Bunu 
kötü niyetle söylemiyorum, dışarıda bizi tem
sil eden basın ataşelerini yenmek için söylemi
yorum. Ellimize ıgüzelJbir fırsat geçmiş. Şura
da kurulmuş olan çarh işleyineeye kadar, yani 
böyle adaylar seçilip, Hariciyemizin Enformas
yon iD-airesin den ıgeçüp, diplomatik 'kariyerden 
(hisseisin'i almış kalifiye elemanlara! sahilbolun-
caya kadar olsun, hüçolriıazsa o zamana 'ka
dar olsun, halsin ataşelik müesseselerimizi1 geçi
ci 'olarak geriye (bırakalım; zaruri ise. Ama 
Ibunun fonksiyonu benim de arz ettiğim ıgibi, 
Kırea'nın da söylediği ıgibi, tarizim değildir, 
ga'ze;tee!jlerle temas etmelk değildir. Oradaki si
yasi mehalfille temas ederek diplomatik seviye
de temaislar yapmaktır. (Bunu şimdiki yapa^ 
mıyör. .Bu aşikâr. Niçin hu fırsattan istifade 
ederek hünıı değiştıirmiylllım. IBen kendimde; 
önergemi ıgeri alacak ıdömertliği 'görmemekte
yim. özür dileriim. 

BAŞKAN — Buyrun, Komisyon, 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ARtF 

HİKMET ONAT (Ordu) — Muhterem arka
daşlarım, Ferda Bey arkadaşımla polemik yap
mak için çıkmadım. Fakat bir hususu arz etmek 
isterim. Arkadaşım derler ki, hariee giden ate-
şelerln on ikli. tanesi hariç, düğerleri lisan bilmi
yor. Komisyon sözcüsü qlarak buna iştirak et
miyorum. Koraisyont sözcüsü olarak konuyu 
tetkik etmişimdiır. Dışarıya giden arkadaşların 
hepsi lisan bilmektedir. Sadece bundan 3 - 4 se
ne evvel yapılan tâyinlerde, belki biraz zayıf 
dil bilenler tâyin edilmiş olabilirler. «Bunların 
ve itliği haberler bayattır, işte bunlar Çalışamı
yorlar, falan....» Affınıza mıağruren arz edeyim 
ki, benlim kanaatimce, bunlar indî mütalâalar
dır. Şimdi, hız hunlarım hepsini Hariciye Vekâ
leti mektebinden geçirerek gönderelim. İBuıgün 
bunu kabul edelim. Bu, Öyle ise, Ticaret Ata
şelikleri için de varittir. Kültür ataşelikleri 
için de, »diğer ataşelikler için de vâridolalbiliir. 

Şimdi benlim söz almaktan, ueul hakkında 
söz almaktan maksadım şu; biz ataşelik mües
sesesini 3 mcu maddenin C fıkrası ile zaten ka-
ıbııl ettik. Burada sadece bu ataşelere naniği 
işlerin, hangi makaım tarafından verilmesi ilca-
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Gedeceğini münlakaşa etmemiz lâzım gelirdi. 
Kaldı ki, Coşkum Kırca arkadaşımızın beyan-
larmdaki fikirler sarihtir. Bu faydalı hir mü
essesedir. Buradaiki ataşelik, müşavirlik sadece 
terfi imkânı vermek içlindiir. Bu itiibarJa rica 
ediyorum, 15 nei maddeye iltifat buyurun. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka- söz 
isteyen var mı ? Yok. Madde hakkında veril
miş önerge var, okutuyorum. 
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FERDA aÜLEY (Ordu) — Önergeyi geni 

'altlık efendim. 
BAŞKAN* — Şu halde maddeyi oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmdıyeler... Kabul 
ediimiiştür 

Saat 19 u gediyor. 22 Mayıs 1963 Çarşamba 
günü saat 14 te T. B. M. M., müzakerelerinin 
hitanımı müteakip toplanmak üzere Birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,15 





Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

SEKSENÜÇÜNCÜ BİRLEŞİM 

20 . 5 . 1963 Pazartesi 

Saat : 14,00 

I 
A • BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Sayın üyelerden bâzılarına izin verilme

si hakkında Başkanlık Divanı tezkeresi (3/574) 
2. — Subay terfi kanunu tasarısının müzake

resi için lüzumlu bilgilerin Devlet Personel Dai
resi ve Millî Savunma Bakanlığından gelmesine 
intizaren 19 Haziran 1963 tarihine kadar mehil 
verilmesi hakkında Millî Savunma Komisyonu 
Başkanlığı tezkeresi (1/397), (3/575) 

3. — Tokat Milletvekili Ali Dizman'ın, Ka
nunu Medeninin sureti meriyet ve şekli tatbiki 
hakkındaki 864 sayılı Kanunun 16 ncı madde
sine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifinin 
geri verilmesi hakkında önergesi (2/291) 
(4/210) 

4. — Sanayi Bakanı Fethi Çelikbaş'ın Tür
kiye Elektrik Kurumu kanunu tasarısının hava
le edilmiş olduğu Bayındırlık, İmar ve iskân, İç
işleri, Maliye, Sanayi ve Plân komisyonlarından 
seçilecek ikişer üyeden mürekkep geçici bir ko
misyonda görüşülmesine dair önergesi (1/461, 
4/211) 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONACAK İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-

lıçoğlu'nun, son İM ay içerisinde, kaç vali ve 
kaymakamın yerlerinin değiştirildiğine dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/490) 

2. — İçel Milletvekili Mazhar Arıkan'ın, Er
demli İmamı tshak Özbek'in, 1962 yılı Ağustos 
ve Eylül aylarına ait, maaşlarının zamanında 
ödenip ödenmediğine dair İçişleri ve Devlet Ba
kanından sözlü sorusu (6/493) 

3. — Van Milletvekili Muslin Görentaş'ın, 
Van ilinden 1961 yılı zarfında, ne miktar hay
van çalındığına dair İçişleri ve Dışişleri Bakan
larından sözlü sorusu (6/496) 

4. — 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 sorusu. (6/500) 

5. — 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) 

6. — 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) 

7. — Çanakkale Milletvekilli Ahmet Nihat 
Akay'ın, Türkiye'de bir dil buhranı olup olma
dığına dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/511) 

8. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Mehmet Kavala'ya, usulsüz olarak, altı milyon 
lira ödendiği hakkındaki iddianın doğru olup 
olmadığına dair Ulaştırma Bakanından üözlti 
sorusu (6/513) 

9. — 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) 

10. — 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) 

11. — Artvin Milletvekili Nihat Ata'nın, De
nizyolları İşletmesi Hopa Acentalığına kimin tâ
yin edildiğine ve tâyin şekline dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü sorusu (6/517) 

12. — Eskişehir Milletvekilli Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, senatör ve milletvekillerine silâh taşıma 
ruhsatı verilip verilmiyeceği hususunda ne dü-



şünüldüğüne dair İçişleri Bakanından sözlü so
rusu (6/518) 

13. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir Soğuk Hava Deposu inşaatı
nın ne sebeple durdurulduğuna dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/519) 

14. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir Basma Fabrikası Anonim Şir
ketinin ne sebeple feshedildiğine dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/520) 

15. — Artvin Milletvekili Nihat Ata'nm, 
Bolu ve Giresun Orman Başmüdürlerinin hangi 
tarihlerde ve ne sebeplerle görevlerinin değiş
tirilmiş olduğuna dair Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/521) 

16. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Gülerin, Emirdağ'ın Yukarı Pîribeyli köyün
den ömeroğlu Abdil Yanar'ın, 9.1.1963 tari
hinde Jandarma Karakoluna götürülmesi sebe
bine dair içişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/522) 

17. — Erzincan Milletvekili Hüsamettin 
Atabeyli'nin, Erzincan merkez ilçesi ile Çen
tiğe bucağı arasında yapılan Fırat 1. ve Fırat 
2. köprülerinin imlâ işinin yapılmaması sebebi
ne dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/523) 

18. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
5618 sayılı Kanuna ek 2 nci maddesinin harfiyen 
tatbik edilip edilmediğine dair İmar ve iskân 
Bakanından sözlü sorusu (6/524) 

19. — Kastamonu Milletvekilli Osman Zeki 
Oktay'ın, Kastamonu'da inşasına başlanıp son
radan durdurulan soğuk hava deposunun ikma
linden vazgeçildiğinin doğru olup olmadığına 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/525) 

20. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'-
ın, 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) 

21. — Eskişehir Milletvekili Seyfi öztürk'-
ün, iktisadi ve sosyal dâvaların halli istikame
tinde ne gibi müessir tedbirler alındığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/528) 

22. — Edirne Milletvekili Talât Asal'in, 3008 
sayılı İş Kanununun 13 ncü ve 16 nci maddelo. 
rine istinaden iş yerlerinden çıkanlan işçilerin, 

2 — 
I işlerine iadesi hususunda bir prensip karan 

olup olmadığına dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/529) 

23. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dündar'
ın, Smnucak - Osmancık - Amasya demiryolu 
yapımını 5 senelik plândan çıkanlıp çıkarıl
madığına dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu. (6/530) 

24. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, M. D. O. nun re ve M. D. O cuların 
kimler olduğuna dair Başbakandan sözlü soru
su. (6/531) 

25. — Gümüşane Milletvekili Sabahattin Sa
vacı'nm, Gümüşane ilinin kalkınmasının hangi 
bölge içinde tertiplendiğine dair Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü sorusu. 
(6/532) 

26. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, Takat'm Artova, Sulusaray bucağını ta
kiben Çekerek hududuna kadar olan yolun 
noksan kalan kısmının ne zaman yapılacağına 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. 
(6/533) 

27. — Kırşehir Milletvekili Haldi 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) 

28. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
yurtlarda vuku bulan keyfi ve huzur bozan 
hareketlerin sorumlulan hakkında ne gibi bir 
işlem yapıldığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/535) 

29. — Sinop Milletvekili Mustafa Kâptan'-
in, idam edilen Başvekil ve vekillerin gömül
düğü yerlerin1 bildirilmesine ve ailelerine ziya
ret imkânının verilip verilmiyeceğine dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/536) 

30. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dün
dar'ın, Ortaköy telefon konuşmalan için neden 
tarife düzenlenmediğine ve Çorum ili telefon 
şebekesinin genişletilmesinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu (6/537) 

31. — Çankırı Milletvekili Şaban Keskin'in, 
yazılı sorusuna uzun zamandan beri cevap ve
rilmemesi sebebine dair Başbakandan sözlü so-

I rusu (6/538) 



32. — Tokat Milletvekili Reşit Önder'in, An
kara'nın ilk, orta ve liseleri ile sanat enstitü
lerinde" görevlendirilen Millî Eğitim ve diğer 
bakanlıklar mensubu memurlara ve bunlara 
ödenmekte olan ücrete dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu (6 '539) 

33. — îzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
Ankara Adliyesi kadrosunda olup Adalet Ba
kanlığı- merkez dairelerinde çalıştırılan başkâ
tip, başkâtip muavini ve zabıt kâtiplerine dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/540) 

34. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
un, Erzurum'da bir çimento fabrikası kurul
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair Sana
yi Bakanından sözlü sorusu (6/541) 

35. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
Ankara'da gecekondularda oturanlara elektrik 
ve su verilmesinin mümkün olup olmadığına 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/542) 

36. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'ın, Silopi, Cizre, İdil, Nusaybin ve Midyat 
mahkemelerinde nakdî kefaletin şahsi kefalete 
çevrildiğinin doğru olup olmadığına dair Ada 
let Bakanından sözlü sorusu (6/543) 

37. — 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) 

38. — 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) 

39. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Bozdoğan ilçesi kaymakamının, bu ilçeye ne 
zaman tâyin edildiğine ve buradan ne gibi se
beple nakledildiğine dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/546) 

40. — Kocaeli Milletvekili Hâldan Kısayol'-
un, 27 Mayıs 1960 İhtilâlinden sonra İzmit 
Kâğıt Fabrikasında işlerine son verilen memur 
ve işçi sayısına dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/547) 

41. — Muş Milletvekili Sami öztürk'ün, kış
ların uzun ve sert geçtiği bölgelerde vatan-

S -
daş gücünün değerlendirilmesi hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/548) 

42. — 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) 

43. — İstanbul Milletvekili Ömer Zekâi Dor-
man'ın, Emekli subaylar için İstanbul'da yapı
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) 

44. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nm, Tokat'ın Pazar bucağının bugüne kadar il
çe olmaması sebebine dair, İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/551) 

45. — 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) 

46. — Erzurum Milletvekili Giyasettin 'Ka
raca 'nın, 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
rım ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/553) 

47. — Hatay Milletvekili Saki Zorlu'nun, 
T.C. Ziraat Bankasının küçük çiftçiye kredi te
mini görevini tam mânasiyle yapıp yapmadı
ğına dair, Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/554) 

48. — 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) 

49. — 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) 

50. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Niğde ilinin, turizm, imar, sağlık ve eğitim 
hizmetlerinde, istemiş olduğu yardımların ya-
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puması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Basın - Yayın ve Turizm, îmar ve iskân, Sağ
lık ve Sosyal Yardım ve Millî Eğitim bakanla
rından "sözlü sorusu (6/558) 

51. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın Zile - Çekerek yolu noksanlarının ne za
man yapılacağına dair, Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/559) 

52. — Afyon Karahisar Milletvekili Veli 
Baş aran'in, Afyon Karahisar Çocuk Esirgeme 
Kurumunda vukubulan tecavüz olayına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/560) 

53. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, 27 Mayıs 1960 tarihini takiben kimler 
hakkında ve ne miktar üzerinden haksız ikti
sap dâvası açıldığına dair Adalet Bakanından 
sözlü sorusu (6/562) 

54. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Milletvekillerinin yabancı sefaretlerle temasları
nın ne suretle temin edildiğine dair, Dışişleri 
ve içişleri Bakanlarından sözlü sorusu. (6/563) 

55. — 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) 

56. — 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) 

57. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, 5602 sayılı Tapulama Kanununun 
muaddel 13 ncü maddesindeki mülkiyetin ispa
tı hakkındaki hükümlerin değiştirilmesi veya 
yeni esaslara bağlanması hususunda ne düşü
nüldüğüne dair, Başbakandan sözlü sorusu 
(6/567) 

58. — Siirt Milletvekili Cevdet Aydın'ın, 
Sason ilçesi G. Savcısı ile Yargıcının, Jandar
ma Karakol Kumandanı ve 4 jandarma eri ta
rafından dövüldükleri hakkındaki neşriyatın 
vâridolup olmadığına dair içişleri ve Adalet 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/568) 

59. — Bingöl Milletvekili Sıddık Aydar'ın, 
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) 

60. — 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 içişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/571) 

61. — 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) 

62. — 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) 

63. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin'-
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) 

64. — Sakarya Milletvekili Muslihittin Gü-
rer'in, Tren ücretlerinde yapılan tenzilâtın 
Adapazarı - Haydarpaşa arasında neden tat
bik edilmediğini dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü sorusu (6/575) 

65. — Muş Milletvekili Sami öztürk'ün, 
Umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle alı
nacak tedbirlerle yapılacak yardımlar hak
kındaki Kanun gereğince evvelce başlanıl
mış olan inşaatın devamı için ne düşünüldüğü
ne dair imar ve tskân Bakanından sözlü so
rusu (6/576) 

66. — Ordu Milletvekili Yusuf izzettin 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 Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/577) 

67. — Ordu Milletvekili Yusuf izzettin Ağa-
oğlu'nun, Kadıköy ilçesi, Kâğıthane Belediyesi 



sınırlan dâhilinde kaç aded gecekondu ve ne 
miktar nüfus bulunduğuna ve yol, okul ve di
ğer ihtiyaçların sağlanması istikâmetinde halk
la yardımlaşma gayret ve hazırlıkları yapılıp 
yapılmadığına dair İçişleri ve imar ve İskân 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/579) 

68. — 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) 

@9. — İstanbul Milletvekili Muhiddin Gü-
ven'in Hazineye intikal etmiş bulunan Ankara 
Varlık mahallesindeki evlere yerleştirilen aile
lerin adedine ve bunların durumlarına dair İmar 
ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/581) 

70. — 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 Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/582) 

71. — 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) 

72. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Gazipaşa ovasmdaki akarsuların ıslahı ile ova
nın sulanması konusunda ne düşünüldüğüne dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/584) 

73. — 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 söz
lü sorusu (6/585) 

74. — Eskişehir Milletvekili Celâlettin Uzer'-
in, tarımsal plânlamaya yarar bir harita veya 
rapor bulunup bulunmadığına ve 5 yıllık plâna 
göre tarıma ayrılan ödeneğin hangi ölçülere gö
re tarımsal çalışmaya yatırılacağına dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu (6/587) 

75. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesizin, ormanların korunması ve orman böl
gesinde yaşıyan vatandaşların geçimlerinin te
mini için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/588) 

76. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Gümüşhacıköy ve Göynücek ceza evlerinin ıs
lahı veya yeniden inşası hakkında ne düşünül
düğüne dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/589) 

77. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
Ankara'nın Varlık mahallesindeki göçmen ev
lerinin hangi tarihte ve ne maksatla yapıldığı
na ve halen bu evlerde oturanlara dair İmar 
ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/590) 

78. — Çanakkale Milletvekili A. Nihat 
Akay'ın, Batı - Trakya'da, halen faaliyette kaç 
Türk ilkokulu, ortaokulu ve lisesi bulunduğu
na ve bu okulların öğretim ve öğretmen durum
larına dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu. (6/591) 

79. — Kastamonu Milletvekili Ali özdik-
menli'nin, Kastamonu Orman İşletmesi, Teşkilâ
tında yapılan tâyin ve nakillere dair, Tarım 
Bakanından sözlü sorusu. (6/592) 

80. — Kastamonu Milletvekili Ali özdik-
meli'nin, Kastamonu ilinin evvelce ilçesi olan ve 
sonradan köy haline getirilen Abana'nın, yeni
den iliğe haline getirilmesinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair, İçişleri Bakanından sözlü so
rusu. (6/593) 

81. — Kastamonu Milletvekili Ali özdik-
menli'nin, Kastamonu ilinin sahil ilçelerinde 
fındık yetiştirilmesi hususunda ne düşünüldü
ğüne dair, Ticaret ve Tarım Bakanlarından söz
lü sorusu. (6/594) 

82. — Aydın Milletvekili Reşat özarda*nın, 
GENTO Andlaşmasma dâhil memleketleri kal
kındırmak maksadiyle inşa edilecek Karaşi -
Tahran - Ankara arasındaki 600 hatlık radyo
link şebekesinin Güney bölgesinden geçirilme
mesi sebebine dair, Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu. (6/595) 

83. — İçel Milletvekili Mazhar Arıkan'ın, 
Orman İdaresinin, bilhassa Güney bölgesinde, 
vatandaşların tapulu arazilerine ağaç dikip mü
dahale etmesinin doğru olup olmadığına dair 
Tanm Bakanından sözlü sorusu (6/596) 

84. — Erzincan Milletvekili Zeynel Günçloğ-
du'nun, Erzincan ili ve ilçelerine bağlı köyle
rin hudutları içine giren yaylalara, komşu il
lere bağlı sürü sahibi aşiretlerin, vebren girme
lerinin önlenmesi için ne tedbirler alındığı
na dair İçişleri ve İmar ve İskân Bakanların
dan sözlü sorusu (6/597) 



85. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, Karayolları tarafından istimlâk edi
len ve bedeli ödenen Giresun'un Piraziz PTT 
binasının yeniden yapılmaması sebebine dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/598) 

86. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin'-
in, Abana'nın yeniden ilçe haline getirilmesinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair içişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/599) 

87. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Edirne İlinde kurutulan arazi miktarına 
ve bu arazilerin ne suretle dağıtılacağına dair 
imar ve îskân Bakanından sözlü sorusu (6/600) 

88. — Erzurum Milletvekili Ertuğrul Akça'-
nın Dinamit ve trol ile balık avlamanın önlen
mesi hususunda ne düşünüldüğüne dair Tarım 
ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu (6/601) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
X I . — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ka

nun tasarısı ve Basın - Yayın ve Turizm ve Plân 
komisyonları raporları (1/180) (S. Sayısı : 157) 
[Dağıtma tarihi : 30 . 4 .1963] 

IV 
A • HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ

ŞÜLECEK İŞLER 
1. — Tokat Milletvekili Ali Dizman'm, 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] 

2. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Os
man Saim Sarıgöllü ve 2 arkadaşının, 27 Ma
yıs 1960 tarihinden sonra nezaret altına alınan
ların haklarının iadesine ait kanun teklifi ile 
İçel Milletvekili Mazhar Arıkan ve 22 arkada
şının, 27 Mayıs 1960 tarihinden sonra görevle
rinden uzaklaştırılan memurlar hakkında ka
nun teklifleri ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları. (2/34, 2/309) (S. Sayısı : 137) [Da
ğıtma tarihi : 12 . 4 .1963] 

3. — Temsilciler Meclisi eski Üyesi Remziye 
BatırbaygiTin, Kurucu Meclis Dilekçe Komis
yonunun 2.9.1961 tarihli haftalık karar cetvelin
deki 23 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komi»-

yonu raporları. (M. Meclisi 4/3, 0. Senatosu 
4/5) (S. Sayısı : 142) [Dağıtma tarihi : 
13 . 2 . 1963] 

4. — 6343 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesiyle 23 ncü maddesine, bir fık
ra eklenmesi ve 43 ncü maddesinin kaldırılması 
hakkında kanun tasarısına dair C. Senatosunca 
yapılan değişiklik hakkında C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Tarım Komisyonu raporu 
(1/250) (S. Sayısı : 265 e ek) [Dağıtma tarihi : 
12 . 4 . 1963] 

5. — 5 .1.1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Ka
nununa ek kanun tasarısına dair Cumhuriyet 
Senatosunca yapılan değişiklik hakkında Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Plan 
Komisyonu raporu (1/167) (S. Sayısı : 314 • 
ek) [Dağıtma tarihi : 15.4.1963] 

6. — Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan 
Şen ve 9 arkadaşının, 5434 sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununun 80 ve 92 
nci maddelerinin değiştirilmesine dair olan ka
nun teklifinin C. Senatosunca değiştirilen ve 
Millet Meclisince benimsenmiyen metni hakkın
da Karma Komisyon raporu ile Millet Meclisi, 
Cumhuriyet Senatosu ve Karma Komisyon me
tinleri (M. Meclisi 2/77, C. Senatosu 2/8) (S. 
Sayısı : 8 e 4 ncü ek) [Dağıtma tarihi : 17 . 4 . 
1963] 

7. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçerin, 
Ordu Dahilî Hizmet Kanununun 33 ncü mad
desi sonuna bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Millî Savunma Komisyonu raporu, 
(2/435) (S. Sayısı : 147) [Dağıtma tarihi : 
1 8 . 4 . 1963] 

X8. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1955 
yılı mütedavil sermaye hesaplarına mütaallik 
bilanço ile murakıp raporlarının gönderildiğine 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Türk Tütün Li
mited Şirketinin 1955 yılı bilançosu ile mura
kıp raporunun gönderildiğine dair Başbakanlık 
tezkeresi ile Tekel Genel Müdürlüğünün 1955 
bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Tekel Genel Müdürlüğü 1955 malî 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu (3/98, 3/99, 3/103, 1/49) 
(S. Sayısı : 149) [Dağıtma tarihi : 25 .4.1963] 

X 9. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1956 
yılı mütedavil sermaye hesaplarına mütaallik 
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bilanço ile murakıp raporlarının sunulduğuna 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Tekel Genel Mü
dürlüğünün 1956 malî yılı Kesinhesabma ait 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Tekel Genel Mü
dürlüğünün 1956 bütçe yılı Kesinhesap kanunu 
tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/111, 
3/469, 1/56) (S. Sayısı : 150) [Dağıtma tarihi : 
25.4 . İ963] 

X 10. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1957 yılı 
döner sermaye hesaplarına ait bilanço ile mura
kıp raporunun sunulduğuna dair Başbakanlık 
tezkeresi ile Tekel Genel Müdürlüğü 1957 malî 
yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ve Te,kel Genel Müdürlüğünün 1957 malî yılı Ke
sinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyo
nu raporu (3/132, 3/207, 1/167) (S. Sayısı : 
151) [Dağıtma tarihi : 26 . 4 . 1963] 

11. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/369) (S. Sayısı : 152) [Dağıtma tari
hi : 26 . 4 . 1963] 

12. — Artvin Milletvekili Nihat Ata'nın, ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından mürekkep Karma Komisyon ra
poru (3/544) (S. Sayısı : 154) [Dağıtma tarihi : 
26 . 4 . 1963] 

13. — Giresun Milletvekili î. Etem Kılıçoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/547) (S. Sayısı : 155) [Da
ğıtma tarihi : 26 . 4 . 1963] 

14. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 24.2.1960 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2263 sayı
lı Kararın Umumi Heyette görüşülmesine da
ir önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu ra
porları (M. Meclisi 4/67, C. Senatosu 4/8) 
(S. Sayısı : 158) [Dağıtma tarihi: 30.4.1963] 

15. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 24.2.1960 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2260 sa
yılı Kararın Umumi Heyette-görüşülmesine da

ir Önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu ra
porları. (M. Meclisi 4/64; C. Senatosu 4/10) 
(S. Sayısı : 159) [Dağıtma tarihi : 30 . 4 . 1963] 

16 — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 24.2.1960 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2256 sayı
lı Kararın Umumi Heyette görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 4/61; C. Senatosu 4/11) (S. Sa
yısı : 160> [Dağıtma tarihi : 30 . 4 . 1963] 

17. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yılanlıoğlu ve Cumhuriyet Senatosu istanbul 
üyesi Rifat öztürkçine ve 2 arkadaşının, Devlet 
memurdan aylıklarının tevhit ve teadülüne da
ir olan 3656 sayıU Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bası maddeler ek
lenmesi hakkındaki 4598 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesinin tadili hakkındald kanun teklifleri
nin reddine dair Millet Meclisince kabul olunan 
Plân Komisyonu raporu ile C. Senatosunca ka
bul edilen metin ve M. Meclisi Plân Komisyo
nu raporu (2/201, 2/223) (S. Sayısı : 283 e 1 nci 
ek) [Dağıtma tarihi : 29 . 4 .1963] 

18. — Kastamonu Milletvekili Osman Zeki 
Oktay ile Sabri Keskin'in yasama dokunulmaz
lıklarının kaldırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonların
dan mürekkep Karma Komisyon raporu (3/455) 
(S. Sayısı : 166) [Dağıtma tarihi: 13.5.1963] 

19. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (8/400) (S. Sayısı : 167 [Dağıt
ma tarihi : 13 . 5 .1963] 

20. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/413) (S. Sayısı : 168) [Dağıtma 
tarihi : 13 . 5 .1963] 

21. — Samsun Milletvekili Osman Şahinoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/415) (S. Sayısı : 169) [Da
ğıtma tarihi : 13 . 5 .1963] 

22. — Adana Milletvekili Ali Bozdoğanoğ-
lu ve Urfa Milletvekili Kadri Eroğan'm ya-
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sama dokunulmazlıklarının kaldırılması hak- I 
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/418) (S. Sayısı : 170) [Da
ğıtma tarihi : 13 . 5 .1963] 

23. — Bursa Milletvekili Mustafa Tayyar'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/419) (S. Sayısı: 171) 
[Dağıtana tarihi: 13.5.1963] 

24. — Balıkesir Milletvekili Gökhan Evliya-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ye Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/421) (S. Sayısı: 
172) [Dağıtma tarihi: 13.5.1963] 

25. — Kastamonu Milletvekili Osman Zeki 
Oktay'ın yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/422) (S. Sayısı: 
173) [Dağıtana tarihi: 13 . 5 .1963] 

26. — Kastamonu Milletvekili Fethi Doğan-
çay'ın yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/435) (S. Sayısı: 
174) [Dağıtma tarihi: 13.5.1963] 

27. — Denizli Milletvekili İsmail Hakkı Er-
tan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/436) (S. Sayısı : 
175) [Dağıtana tarihi: 13.5.1963] 

28. — Giresun Milletvekili Naim Tirali'nin 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ye Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/442) (S. Sayısı: 176) 
[Dağıtana tarihi: 13.5.1963] 

29. — Kütahya Milletvekili Sadrettin Tos-
bi'nin yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/448) (S. Sayısı: 
177) [Dağıtana tarihi: 13 .5 .1963] 

30. — Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak- | 

kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa, ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/449) (S. Sayısı: 178) 
[Dağıtma tarihi: 13.5.1963] 

31. — Ankara Milletvekili Burhan Apay-
dın'm yasama dokunulmazlığının kaldırıl^ 
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/463) (S. Sayısı: 
179) [Dağıtana tarihi: 13.5.1963] 

32. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv, Er
zurum Milletvekili Turhan Bilgin, İzmir Millet
vekili Şinasi Osma ve Sinop Milletvekili Musta
fa Kaptan'm, yasama dokunulmazlıklarının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyon raporu (3/464) (S. Sa
yısı: 180) [Dağıtma tarihi: 13. 5 .1963] 

33. — Gümüşane Milletvekili Halis Bayram-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyon raporu (3/465) (S. Sayısı : 181) 
[Dağıtma tarihi : 13 . 5 .1963] 

34. — Sakarya Milletvekili Nuri Bayar'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık (tezkeresıi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/466) (S. Sayısı : 182) [Dağıtma ta
rihi : 13 . 5 .1963] 

35. — Urfa Milletvekili Kadri Eroğan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/479) (S. Sayısı : 183) [Dağıtma ta
rihi : 13 . 5.1963] 

36. — Konya Milletvekili H. Cahit Yılmaz'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/490) (S. Sayısı : 184) ([Dağıtma ta
rihi : 13 . 5 .1963] 

37. — Urfa Milletvekili Kadri Eroğan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/491) (S. Sayısı : 185) [Dağıtana ta
rihi : 13 . 5 . 1963] 



38. — İstanbul Milletvekili Malik Yolaç'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Ba#bakanhk /tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karına Komisyon 
raporu (3/500) (S. Sayısı : 186) [Dağıtma ta-
rihi : 13. 5 .1963] 

39. _ Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyon raporu (3/501) (S. Sayısı : 187) 
[Dağıtma tarihi : 13 5 .1963] 

40. — Hatay Milletvekili Saki Zorlu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/508) (S. Sayısı : 188) [Dağıtma ta
rihi : 13 . 5.1963] 

41. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisye»r*f>eru (3/509) (S. Sayısı : 189) 
[Dağıtma tarihi : 13 . 5 .1963] 

42. — îstanlml Milletvekili Fahrettin Kerim 
Gökay'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyon,raporu (3/520) (S. Sayısı : 190) 
[Dağıtma tarihi : 13 . 5 . 1963] 

43: — İstanbul Milletvekili Fahrettin Kerim 
Gökay'm yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyon raporu (3/521) (S. Sayısı : 191) 
[Dağıtma tarihi : 13 . 5 . 1963] 

44. — Aydın Milletvekili Reşat Özardanın 
yftiffrna flftk^Triyt'jnfl.iflığmTtt kaldırılması hakkın
da Başbakanlık/tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (S 342) (S. Sayısı : 192) [Dağıtma ta
rihi : 13 . 5 .1963] 

45. —* Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Ne
dim Evliya'nm 6245 sayılı Harcırah Kanununun 
7 nci maddesinin tadili hakkında kanun teklifi 
ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/194) (S. Sayısı : 193) [Dağıtma tarihi : 16 . 
5.1968] I 

46. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mu
cip Ataklı'nın Salihoğlu Nazmi Sözen'e, vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair ka
nun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları ra
porları (2/272) (S. Sayısı : 195) [Dağıtma ta
rihi : 16. 5 . 1963] 

47. — Tunceli Milletvekili Fethi Ülkü'nün 
Alioğlu Hüseyin Yeşiltepe'ye vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanması hakkında kanun tekli
fi ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/332) (S. Sayısı : 196) [Dağıtma tarihi : 16 . 
5 . 1963] 

V 
JtKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X 1. — İstanbul'da Beşiktaş'ta Vişnezade 
mahallesinde Teşvikiye ve Maçka meydanı sokak
larında kâin ve Hazineye ait iken parasız olarak 
İstanbul Belediyesine devredilmiş bulunan arsa 
ve binanın Hazineye iadesi hakkında kanun ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demirin, kanun teklifi ve İçişleri, 
Millî Eğitim, Maliye ve Bütçe komisyonları ra-
porlan (1/126, 2/196) (S. Sayısı: 243) [Dağıt* 
matarihi: 17.9.1962] 

2. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu ve iki arkadaşının, Devlet memurlan 
aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3650 
sayılı Kanuna ek 4644 sayılı Kanunun 11 nci 
maddesinin kaldırılması ve 8656 sayılı Kanuna 
(1) sayılı cetvelin Milli Eğitim Bakanlığı İna
mında değişiklik yapılması hakkındaki 5965 sa
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] 

3. — Köy içme suları hakkındaki Kanunun 
14 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun tasarısı ile İmar ve 
İskân ve İçişleri komisyonları raporları (1/209) 
(S. Sayısı : 303) [Dağıtma tarihi : I I . 10.1982] 

4. — 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/292) (S. 
Sayısı : 325) [Dağıtma tarihi : 19.10.1962] 
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X 5. — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin bâzı 

tâli pozisyonlarına riren akar yakıtların Güm
rük Vergisi hakkındaki Bakanlar Kurulu ka
rarının onaylanmasına dair kanun tasarısı ve 

Maliye ve Plân komisyon-
15) [Dağıt-

Gümrük ve Tekel, 
lan raporları. (1/246) (S. Sayısı 
ma tarihi : 15 .12 .1962] 

X 6. — Gümrük 
42.02 pozisyonunun 
dair Bakanlar Kurulu 
hakkında kanun tasarısı 
Sanayi, Maliye ve 
(1/106) (S. Sayıs^ 
17.12.1962] 

4357 sayılı Kanunun 
eklenmesi hakkında 

Giriş Tarife Cetvelinin 
sonuna bir hüküm ilâvesine 

Kararnamesinin onanması 
ve Gümrük ve Tekel, 

Plân komisyonları raporları 
16) [Dağıtma tarihi : 

7. — Hususi idarelerden maaş alan ilkokul 
öğretmenlerinin kadrolarına, terfi ve cezalandı
rılmalarına ve bu öğretmenler için teşkil edile 
cek Sağlık ve İçtimki Yardım Sandığı ile Yapı 
Sandığına ve öğretmenlerin alacaklarına dair 

3 ncü maddesine bir fıkra 
kanun tasansı ve Millî 

Eğitim Komisyonu kporu (1/227) (S. Sayısı : 
304) [Dağıtma tarihi : 11 . 10 . 1962] 

- 8. — 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
liye ve Plân komisyonları raporları (2/?16) 
(S. Sayısı : 18) [Dağıtma tarihi : 20 .12 .1962] 

9. — Serseri ve mazannaisu eşhas hakkın
daki Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair 
kanun tasansı ve İçişleri ve Adalet komisyon
ları raporlan (1/208) (S. Sayısı: 21) [Dağıt
ma tarihi: 27.12.1962] 

10. — 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 komisyonları ra
porlan (1/108) (S. Sayısı: 22) [Dağıtma ta
rihi : 27.12 .1962] 

11. — Kaçakçılığın men ve takibine dair 
1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla deği
şik 53 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasansı ve içişleri ve Adalet komisyon-
lan raporlan (1/295) (S. Sayısı: 23) [Dağıt
ma tarihi: 27.12.1962] 

12. —•' 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] 

13. — Gaziantep'in Yavuzlar mahallesi ha
ne 107, cilt 120 ve sayfa 28 sayısında nüfusa 
kayıth Ahmet oğlu, Ayşe'den doğma 1.1.1939 
doğumlu Osman Taşdemir'in ölüm cefasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/437) (S. Sa
yısı : 26) [Dağıtma tarihi : 31.12.1962] 

14. — 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 Ali-
Eleşkirt doğumlu Abdülcebbar Yıldırım diğer 
adı Abdullah Yıldırım ile yine Niğde Aksaray'
ın Darıhüyük köyü hane 827, cilt 67 ve sayfa 
95 sayısında kayıth 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] 

15. — Rize'nin Çiftekavak köyü hane 165/7, 
cilt 38, sayfa 129 da kayıth Ademoğlu tnayet'-
ten doğma 3.6.1931 doğumlu Bahattin Yazı
cı'nın ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/19) (S. Sayısı: 28) [Dağıtma tarihi : 
31.12 .1962] 

16. — Turgutlu ilçesinin Çepni Dereköyü 
41 sayılı hanesinde kayıtlı Mustafaoğlu, Zebra
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] 

17. — Yıldızeli ilçesinin Kaim köyü 34 ha
nesinde kayıth 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] 

18. — Seferihisar ilçesinin Ulamış köyü ha
ne 10, cilt 8, sayfa 6 da kayıtlı Hüseyin ve Ay-
şeoğlu 3.9.1934 doğumlu Mustafa Cemal Kan-
oa'nın ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/17) (S. Sayısı : 36) [Dağıtma tarihi : 
8.1.1963] 

19. — İstanbul Milletvekili Hüsamettin Ti-
yanşan'm, 232 sayılı Kanunla değiştirilen 6085 
sayılı Karayolları Trafik Kanununa bir madde 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Bayındırlık 
ve İçişleri Komisyondan raporları (2/350) (S. 
Sayısı : 37) [Dağıtma tarihi : 9 . 1 . 1963] 

20. — 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] 

21. — Taşköprü ilçesinin Karnıaçık köyü 
hane 4, cilt 32, sayfa 267 de kayıtlı Biddioğlu, 
Şerife'den doğma, 5 Eylül 1926 doğumlu Hüse
yin Akça'nın ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu, (3/20) (S. Sayısı : 55) [Dağıtma 
tarihi : 2 . 2 . 1963] 

22. — Yalvaç ilçesinin Terziler köyü hane 
43, cilt 16, sayfa 150 de kayıtlı Alioğlu, Satı'dan 
doğma 10 Nisan 1926 doğumlu Mehmet Ali Yıl-
maz'ın ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru. (3/354) (S. Sayısı : 56) [Dağıtma tarihi : 
2 . 2 . 1963] 

X 23. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükü
meti arasında Telli-Telefon irtibatı kurulmasına 
ve mevout Radyo-Telgraf servisine dair Andlaş-
manın onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ulaştırma 
komisyonları raporları (1/270) (S. Sayısı : 60) 
[Dağıtma tarihi : 6 .2 .1963] 

X 24. — Birleşmiş Milletler Teşkilâtı tara
fından çıkarılan 200 000 000 dolarlık bonodan 

100 000 dolarlık kısmının satınalınması 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] 

25. — İmar Kanununa bir madde eklenmesi 
hakkındaki 7341 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılmasına dair tasan ve İmar ve İskân, 
İçişleri ve Adalet komisyonları raporları 
(1/205) (S. Sayısı : 65) [Dağıtma tarihi: 
9.2.1963] 

26. — Bucak ilçesi Kestel köyünün hane 99, 
cilt 10 ve sayfa 87 sayısında kayıtlı İsmail ve 
Elifoğlu 7 . 3 . 1929 doğumlu Halil ölmez'in 
ölüm cezasına çarptınlması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/271) (S. Sayısı : 93) [Dağıtma tarihi : 
12 . 2.1963] 

27. — Kozluk ilçesinin Reşit köyü hane 8, 
cilt 9, sayfa 54 te kayıtlı, Gencoğlu, Fedile'den 
doğma 1 .12 . 1937 doğumlu Reşit Siyah'm 
ölüm cezasına çarptınlması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/182) (S. Sayısı : 94) [Dağıtma tarihi : 
12 .2 .1963] 

28. — Ermenek ilçesinin Kargâra 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] 

29. — 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) [Dağıtma tarihi: 12 . 2 . 1963] 

30. — Üsküdar Ümraniye köyü Hekimbaşı 
Çiftliğinde oturan Ali Rızaoğlu, 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 . 1963] 

31. — Gölköy ilçesinin Hisarcık köyü 51 ha
nede kayıtlı Şevketoğlu, Münevverden doğma 
3 . 8 . 1932 doğumlu Adem Akçay'm ölüm ce-
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zasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/352) (S. 
Sayısı : 98) [Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1963] 

32. — Gaziantep'in Nizip İlçesine 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) 
[Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1963] 

33. — Oğuzeli ilçesinin Çağdın köyü hane 8, 
cilt 13 ve sayfa 7 de kayıtlı Mehmedoğlu, Zey
nep'ten dogma 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] 

34. — Bayındır ilçesinin Çırpı nahiyesi hane 
354, cilt 28 ve sayfa 11 sayısında nüfusa kayıtlı 
ömeroğlu Hayriye'den doğma 20 . 1 . 1944 do
ğum 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) in ölüm cezasına çarptırılmaları hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/492) (S. Sayısı : 102) [Dağıtma ta
rihi : 13 . 2 . 1963] 

X 35. — 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 36. — 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] 

37. — Ünye'nin, Hamidiye mahallesi, hane 95, 
cilt 10 ve sayfa 103 sayısında nüfusa kayıtlı 
Hasbioğlu, Fatma Şeker'den doğma 24 Teşrini
sani 1930 doğumlu Mehmet (Mustafa) Yeğen-
oğlu'nun, ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra

poru. (3/510) (S. Sayısı : 117) [Dağıtma tarihi: 
29 . 3 . 1963] 

X 38. — 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 ye Plân komisyon
ları raporları. (1/225) (S. Sayısı : 120) [Dağıt
ma tarihi : 1 . 4 . 1963] 

39. — 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] 

40. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Beden Terbiyesi Kanununun 4 ncü ve 13 ncü 
maddesinin kaldırılmasına dair kanun teklifi 
ve İçişleri Komisyonu raporu (2/386) (S. Sa
yısı: 128) [Dağıtma tarihi: 4 . 4 . 1963] 

41. — İstanbul Milletvekili Reşit 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] 

X 42. — Maden Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi, kaldırılması ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesi hakkında kanun tasa
rısı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 5 arkadaşının Maden 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Geçici Komisyon raporu (1/295, 
2/282) (S. Sayısı : 131) [Dağıtma tarihi 9 . 4 . 
1963] 

X 43. — Türkiye Cumhuriyeti ile Federal 
Almanya Cumhuriyeti arasında sermaye yatı
rımlarının karşılıklı olarak teşvik ve himaye
sine mütedair Andlaşmanın ve bu Andlaşmaya 
ekli Protokol ve sekiz mektubun onaylanması
nın uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı 
ve Dışişleri, Sanayi, Ticaret ve Plân komisyon
ları raporları (1/313) (S. Sayısı: 133) [Dağıt
ma tarihi : 9 .4.1963] 

44. — 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 
115 sayılı Kanunla değiştirilen 7, 10 ve 48 nci 
maddelerinin tadiline dair kanun tasarısı ile 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Üniver-
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siteler Kanununun Anayasaya aykın hükümle
rinin kaldınlmasma dair kanun teklifi ve Millî j 
Eğitim Komisyonu raporu. (1/257, 2/444) (S. 
Sayısı : 134) [Dağıtma tarihi : 12 . 4 . 1963] 

45. — Nallıhan ilçesinin Beydili nahiyesinin 
Çive köyü hane 5, cilt 3 ve sayfa 100 sayısında 
nüfusa kayıtlı Mehmet ve Emine oğlu 29 Teş
rinievvel 1339 doğumlu Durmuş Çetinkaya'nın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/414) (S. Sayısı : 138) [Dağıtma tarihi : 
12 . 4 . 1963] 

46. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 
8 arkadaşı ile Sinop Milletvekili Mahmut Ali-
canoğlu ve 3 arkadaşının, Eğitmenlere emekli
lik ve özlük haklarının tanınmasına dair ve 
Bolu Milletvekili Kâmil înal ve 15 arkadaşının, 
3238 sayılı Köy Eğitmenleri Kanununun 5 nci 
maddesinde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun teklifleri ve Millî Eğitim, Maliye ve 
Plân Komisyonları raporları (2/26, 2/83, 2/87) 
(S. Sayısı: 145) [Dağıtma tarihi : 17.4.1963] 

47. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'in, 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunun 494 : 499 ncu maddelerinin yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/75) (S. Sayısı : 146) 
[Dağıtma tarihi : 17 .4 .1963] 

48. — Çumra'nın Alibeyhüyüğü köyü, hane 
398, cilt 3 ve sayfa 4 sayısında nüfusa kayıtlı, 
Oebze 15. Mot. Top. Tb. da er Ahmedoğlu Emi
ne'den doğma 1.1.1932 doğumlu İzzet Sivaslı 
ile Taşköprü ilçesinin Karapürçek köyü, ha
ne 2, cilt 19, sayfa 62 de nüfusa kayıtlı ve aynı 
birlikte er Hüseyinoğlu Z eli ha'dan doğma 12 
Nisan 1932 doğumlu Ali İlgaz'ın ölüm cezasına 
çarptırılmaları hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/545) (S. Sa
yısı : 148) [Dağıtma tarihi : 19 .4.1963] 

49. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Tirit-
oğlu ve 7 arkadaşının, 6785 sayılı İmar Kanunu
na geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve İçişleri ve İmar ve İskân komisyonfla-
n raporlan (2/65) (S. Sayısı: 83 e ek) [Dağıt
ma tarihi : 27 . 4 .1963] 

50. — Karasuları kanunu tasarısı ve Dışişle
ri, Millî Savunma ve İçişleri komisyonları ra- I 

porları (1/206 S. Sayısı : 156) [Dağıtma ta-
i rihi : 26 .4 .1963] 

51. — Yozgat Milletvekili Mustafa Kepirin, 
köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası 
ve Tarım Kredi kooperatiflerine olan borçla
rının taksitlendirilmesi hakkında kanun tek
lifi ile Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin 
ve dört arkadaşının köylü ve çiftçilerin T. 
C. Ziraat Bankasına olan bâzı borçlarının tak-
sitlendirilmesine dair kanun teklifi ve Geçici 
Komisyon raporu (2/300, 2/311) (S. Sayısı : 
38 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 9 . 5 . 1963] 

X 52. — Kan gruplarının tâyinine yariyan 
reaktiflerin mübadelesi hakkında Avrupa And-
laşması ve ek Protokolün onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/349) (S. Sayısı : 161) [Dağıtma ta
rihi : 9 . 5 . 1963] 

X 53. — Özel tıbbi tedavi ve termo - klimatik 
kaynaklar, alanında karşılıklı yardımlaşmaya 
dair Avrupa Andlaşmasının onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Dışişleri komisyon
ları raporlan (1/351) (S. Sayısı : 162) [Dağıt
ma tarihi : 9 . 5 .1963] 

X 54. — Türkiye ile İran arasında akdedilen 
Kültür Andlaşmasının onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasansı ve Dışişleri 
ve Millî Eğitim komisyonlan raporlan (1/228) 
(S. Sayısı : 163) [Dağıtma tarihi : 9 . 5 . 1963] 

X 55. — Televizyon filimleri vasıtasiyle prog
ramların mübadelesine dair Avrupa Andlaşma
sının onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasansı ve Dışişleri ve Millî Eği
tim komisyonlan raporlan (1/319) (S. Sayısı : 
164) [Dağıtma tarihi : 9 . 5 . 1963] 

X 56. — Türkiye ile Afganistan arasında ak
dedilen Kültür Andlaşmasının onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasansı ve 
Dışişleri ve Millî Eğitim komisyonlan rapor
lan (1/236) (S. Sayısı : 165) [Dağıtma tarihi : 
9 . 5 . 1963] 

57. — İstanbul Teknik Üniversitesi kuruluş 
kadrolan Kanununa ek kanun tasansı ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporlan (1/310) 

I (S. Sayısı : 194) [Dağıtma tarihi : 16 . 5 .1963] 
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X 58. — istanbul Teknik Üniversitesince 

arsa satınalınması için gelecek yıllara geçici 
yüklenmelere girişilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Millî Eğitim, Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (1/218) (S. Sayısı: 197) [Dağıt
ma tarihi : 16 . 5 .1963] 

59. — istanbul Teknik Üniversitesine bağlı 
bir teknik okulu açılmasına dair 6374 sayılı 
Kanuna bir madde eklenmesi hakkında kanun 

tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları 
raporlan (1/404) (S. Sayısı : 198) [Dağıtma 
tarihi : 16. 5 .1963] 

X 60. — 1960 malî yılı içinde sürekli gö
revle yabancı memleketlerde bulunan memur
lara emsalli olarak ödenmiş bulunan aylıklar 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/213) (S. Sa
yısı : 199 [Dağıtma tarihi : 16 . 5 .1963] 

» • - « 

(Millet Meclisi Birleşim : 83) 


