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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri 
Bakanı Feridun Cemal Erkin'in dönüşüne ka
dar kendisine, Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Turhan Feyzioğlu'nun, 

Millî Savunma Bakanı İlham i Sancar'm 
dönüşüne kadar da kendisine, Maliye Bakanı 
Ferid Melen'in. vekillik edeceğine dair Cum
hurbaşkanlığı tezkereleri okundu,, bilgi edinildi. 

Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 2 ar
kadaşının, Diyanet işleri Başkanlığı kuruluş 
ve görevleri hakkındaki kanun teklifinin İçtü
züğün 36 ncı maddesi gereğince Meclis günde
mine alınması hakkında önergesi reddedildi. 

Sayın üyelerden bâzılarına, Başkanlık tez
keresinde yazılı sürelerle, izin verilmesi kabul 
olundu. 

istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, istan
bul'un muhtelif yerledinde açıkta akan ve mik
rop saçan dere ve lâğımlar hakkında ne düşü
nüldüğüne dair, Bayındırlık ve içişleri bakan
larından sözlü sorusuna, Bayındırlık Bakanı 
llyas Seçkin, 

Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, Türk 
Ansiklopedisinin kaç fasikülde tamamlanacağı
na ve devamlı 'bir yazı kadrosunun bulunup 
bulunmadığına dair sorusuna, Millî Eğitim Ba
kanı Şevket Raşit Hatipoğlu, 

Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, ye
niden hangi şehirlerde ne miktar noterlik ih
das edildiğine ve bunlara hangi ölçülere göre 
tâyin yapıldığına dair sorusuna, Adalet Ba
kanı Abdülhak Kemal Yörük, 

Ordu Milletvekili Yusuf izzettin Ağaoğlu'-
nun, Belediye hudutları içine mahalle, olarak 
alınmakla beraber imar plânı dışında oldukla
rından belediye hizmetlerinden mahrum bulu
nan mahallelerin muhtaç halkının yakacak ve 
zati ihtiyaçlarının köy tarifesine tâbi bulunma
sı hususunda ne düşünüldüğüne, 

Çorum Milletvekili Faruk Küreli'nin, Mete

oroloji Genel Müdürlüğünde, meteoroloji saha
sında yetişmiş mühendis veya yüksek mühendis 
istihdam edilip edilmediğine ve teknik eleman 
yetiştirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine vo 

Kastamonu Milletvekili Ali Özdikmenli'nin, 
Kastamonu Orman işletmesi, Teşkilâtında yapı
lan tâyin ve nakillere dair. sorularına da Tarım 
Bakanı Mehmet Izmen cevap verdiler. 

Giresun Milletvekili İbrahim E tem Kılıçoğ-
lu'nun, son iki ay içerisinde, kaç vali ve kay
makamın yerlerinin değiştirildiğine dair içişleri 
Bakanından, 

Van Milletvekili Muslih Görentaş'm, Van 
1 ilinden 19611 yılı zarfında, ne miktar hayvan ça

lındığına dair içişleri ve Dışişleri bakanların
dan sözlü soruları, ikinci defadır Genel Kurul
da hzır bulunmadıklarından, düştü. 

518, 5.19, 520, 524, 525, 532, 533, 541, 547, 
548, 551, 559, 573, 576, 579, 583, 584, 585, 589, 
591, 593, 594, 603, 605, 606, 607, ve 608 sayılı 
sorular, ilgili balkanlar, 

511, 513, 514, 515, 517, 521, 523, 527, 528, 
530, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 542, 543, 
544, 545, 546, 549, 550y 552, 553, 554, 555, 556, 
558, 660, 563, 568, 569, 571, 572, 574, 575, 582, 
587, 590, 595, 597, 599, 600, 601, 602, 604 sayılı 
sorular, soru sahipleri Genel Kurulda ıhazır bu
lunmadıklarından, 

493, 522, 529, 531, 562, 565, 566, 567, 581, 
588, 596, 598, sayılı sorularda, soru sahipleri 
izinli oldulklarmdan, gelecek Birleşime bira-
'kıldı. 

24 . 5 . 1963 Cuma günü saat 14 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Amasya 

Ferruh Bozbeyli Nevzat Şener 
Kâtip 

An'kara 
İbrahim Sıtkı Hatipoğlu 

SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-

lu'nun, ithal edilen traktör, motor ve âletleri
nin çiftçilere ucuz satılması' hususunda ne dü
şünüldüğüne dair sözlü soru önergesi, Tarum 
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Bakanlığına gönderilmiştir. (6/609) 
2. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-

lu'nun, Zirai Donatım Kurumu tarafından it
hal ve monte edilen traktörlerin çiftçilere geç 
•verilmesi sebebine dair sözlü soru önergesi, Ta-



rım Bakanlığına gönderilmiştir. (6/610) 
o. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 

Elmalı - Fethiye yolunun geçide açılması ve El
malı Karagölü'nün kurutulması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair sözlü soru önergesi, Ba
yındırlık Bakanlığına gönderilmiştir. (6/611) 

4. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya'da sivrisinekle mücadele konusunda 
ne düşünüldüğüne dair sözlü soru önergesi, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına gönderil
miştir. (6/612) 

5. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya Devlet Hastanesinin, son beş yıl için-

Teklifler 
1. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 

Nüvit Yetkin'in, 5434 sayılı Kanuna bir mad
de eklenmesine dair kanun teklifi. (2/499) (Ma
liye ve Plân komisyonlarına) 

2. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 6 
arkadaşının, 232 sayılı Kanunla değişik 6085 
sayılı Karayolları Trafik Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bâzı geçici ve ek 
maddeler ilâvesi hakkında kanun teklifi. 
(2/500) (Adalet, Bayındırlık, İçişleri ve Plân 
komisyonlarına) 

3. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
3456 sayılı Noter Kanununun 4166 sayılı Ka
nunla değişik 8 nci ve 9 ncu maddelerinin 1 
nci fıkralarını değiştiren kanun teklifi. (2/501) 
(Adalet Komisyonuna) ' 

Tezkere 
4. — Konya Milletvekili Faruk. Sükan'ın, 

yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi. (3/578) (Anaya-

de, kaç defa teftiş edildiğine dair sözlü soru 
önergesi, Sağlık ve Sosyal Yaı dun Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/613) 

Yazılı sorular 
1. — izmir Milletvekili Necip Mirkelâmoğ-

lu'nun, astsubayların terfi, kıdemi, tazminat ve 
ek görev ücretlerine dair yazılı soru önergesi, 
Millî Savunma Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/303) • 

2. — Urfa Milletvekili Osman Ağan'm, 
Urfa'nm yasak bölge dışına alınıp almmıyaca-
ğına dair yazılı soru önergesi, içişleri Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/304) 

sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyona) 

Cumhuriyet Senatosundan gelen isler 
5. — Âmme alacaklarının tahsil usulü hak

kındaki Kanunun 60 nci maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısı. (M. Meclisi 1/230, 
C. Senatosu 1/208) (M. Meclisi S. Sayısı : 320, 
C. Senatosu Ş. Sayısı : 117) (Plân Komisyo
nuna) 

6. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Sivas Milletvekili Güner Sarısözen, Sivas Mil
letvekili Cevad Odyakmaz ve Sakarya Millet
vekili Nuri Bayar'm, Milletlerarası Andlaş-
malarm yapılması, yürürlüğü ve yayınlanması 
ile bâzı andlaşmalâran yapılması için Bakanlar 
Kuruluna yetki verilmesi hakkında kanun tek
lifi. (M. Meclisi 2/419, C. Senatosu 2/50) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 114, C. Senatosu S. Sa
yısı : 129) (M. Meclisinin 19 . 9 . 1962 tarihli 
118 nci Birleşiminde kurulması kabul edilen 
Anayasa ve Dışişleri komisyonlarından seçilen 
altışar üyeden mürekkep Geçici Komisyona) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

-»»• m>*<m •*•• 



BÎEÎNCI OTURUM 
Açılma saati : 14,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ferruh Bozbeyli 

KÂTİPLER : Nevzat Şener (Amasya), Mithat Şükrü Çavdaroğlu (Balıkesir) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3, — YOKLAMA 

BAŞKAN —- Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı). 

BAŞKAN — Ekseriyetimiz vardır. Müzake
reye başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Millet Meclisi toplantı gün ve saatlerine 
ve çah§ma tarzına dair verilmiş olan önergeler 
hakkında Başkanlık Divanınca alınan karar. 

BAŞKAN —• Muhterem arkadaşlarım, bun
dan evvelki birleşimde, Meclisimizin çalışma gün 
ve saatlerini tesbit için Yüksek Heyetinizce bir 
karar ittihaz edilmiş ve bu tesbitin Grup idare
cileri ve Eiyaset Divanı tarafından müştereken 
yapılması kararlaştırılmıştı. Bunun üzerine Ri
yaset Divanının Grup idarecileri ile yaptığı te r 

mas sonunda verilmiş olan mutabakat kararını 
Yüksek Heyetinize arz ediyorum. 

Millet Meclisi toplantılarına dair Zonguldak 
Milletvekili Sadık Tekin Müftüoğlu, İstanbul 
Milletvekili 'Sabri Vardarlı ve Konya Milletveki
li Rüştü özal tarafından verilmiş bulunan üç 
önerge hakkında Başkanlık Divanınca alınmış 
olan karar : 

1. Bundan böyle Meclisin eskisi gibi .14-19 a 
kadar toplanmasına, 

2. Toplantıların, 
Pazartesi, Çarşamba, Perşembe ve Cuma gün

leri yapılmasına, 
3. Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri ön

celik. ve ivedilik kararı alınmış veya alınacak iş
lerin konuşulmasına hasredilmesine, 

4. Perşembe günleri ise normal işlere ay
rılmasına, 

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

Muhterem arkadaşlar,takdir buyurursunuz 

ki ; bu okunan metne rağmen, fevkalâde önceliği 
bulunan mevzular, Yüksek Heyetinizce devamlı 
ve müstemirren görüşme karariyle halledilebilir. 
Bu okunmuş olan metni tasvibinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edil
miştir. 

2. — Sovyet Rusya'yı ziyaret edecek Türk 
Parlâmento Heyetine seçilecekler için parti grup
ları adaylarını bildiren yazılar) 

BAŞKAN — Daha evvel, Rusya'ya gidecek 
Heyete Meclisinizce iki kişinin daha ilâvesi hu
susu tesbit edilmiş ve gruplarca seçim yapılmış
tır. Buna ait önergeleri okutuyorum .: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
17 . 5 . 1963 tarih ve 39 sayılı yazılan karşı

lığı : 

Sovyet R,usya'yı ziyaret edecek Türk Heyeti
ne yeniden dört üye ilâvesiyle, Grupumuza isabet 
eden bir asıl, bir yedek üyenin seçimi yapılmış ve 
neticede kazananların isimleri aşağıya çıkarılmış
tır. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Millet Meclisi A. P. Grup 
Başkanvekili 

Balıkesir 
Cihat Bilgehan 

Asıl üye : Fuat Ak (Zonguldak), 
Yedek üye : Naci öktem (İstanbul). 
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M. Meclisi B : 85 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

17 Mayıs 1963 tarih ve 39 sayılı yazıları. 
C. Sovyet Rusya'ya gidecek Türk Parlâmento 

Heyetine katılmak üzere, 22 Mayıs 1963 günkü 
Grup toplantısında yapılan seçim neticesinde, 
Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü Koç aday 
olarak seçilmiştir. 

Bilgilerine saygı ile arz olunur. 
Millet Meclisi 

C. H. P. Grup 
Başkanvekili 

Bursa 
İbrahim öktem 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

3. — Sayın üyelerden bâzılarına, izin verilme
si hakkında Başkanlık tezkeresi (3/580) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı Sayın Milletvekillerinin 

hizalarında gösterilen müddetlerle izinleri. Baş
kanlık Divanının 24 . 5 . 1963 tarihli toplantı
sında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Millet Meclisi 

Başkanı 
Fuad Sirmen 

Antalya Milletvekili Ömer Eken 15 gün. has
talığına binaen, 15 . 5 . 1963 tarihinden itiba
ren. 

Artvin Milletvekili Sabit Osman Avcı 10 gün, 
mazeretine binaen, 16 . 5 . 1963 tarihinden iti
baren. 

1. — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kanun 
tasarısı ve Basın - Yayın ve Turizm ve Plân ko
misyonları raporları (1/180) (S. Sayısı : 157) 
(D 

BAŞKAN — Müzakeresine devam ediyoruz. 
16 ncı maddeye gelmiştik. Muhterem arkadaşla
rım, lütfen takibediniz, çok gürültü olııyoı. 16 
ncı maddeyi okutuyorum. 

(1) 1515 sayılı basmayazı 17 . 5 . 1961 ta
rihli 82 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 

24 . 5 . 1963 O : 1 
içel Milletvekili Mazhar Arıkan 15 gün has

talığına binaen, 30 . 5 . 1963 tanihinden itiba
ren. 

İzmir Milletvekili Ziya Hanhan, 28 gür. has
talığına binaen, 11 . 5 . 1963 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Arkadaşların isimlerini teker te
ker okutup oylarınıza sunacağım. 

Antalya Mili et vekili Ömer Eken 15 gün, has
talığına binaen, 15 . 5 . 1963 tarihinden itiba
ren. 

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

Artvin Milletvekili Sabit Osman Avcı 10 gün, 
mazeretine binaen, 16 . 5 . 1963 tarihinden iti
baren. 

Kabul edenler... Kabul etmdyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İçel Milletvekili Mazhar Arıkan 15 gün, has
talığına binaen, 30 . 5 . 1963 tanihinden itiba
ren. 

Kabul edenler... Kabul etmdyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İzmir Milletvekili Ziya Hanhan, 28 gün, has
talığına binaen, 11 . 5 . 1963 tarihinden itibaren. 

Kabul edenler... Kabul etmdyenler... Kabul 
edilmiştir. 

4. — Samsun Milletvekili îlyas Kılıçhn ve
rilen, 22 Şubatta şehit düşen Topçu Yüzbaşısı 
Rahman Şenel'in şehitlik işleminin de birinci de
receden yapılması hakkındaki önergesi. 

BAŞKAN — Temenni mahiyetinde olduğu 
için önergeyi okutmuyorum. 

Atama ve personel işleri 
MADDE 16. — Müsteşar, müsteşar yardımcı

sı, Teftiş Kurulu Başkanı; müfettişler, hukuk 
müşavirleri, genel müdürler, yurt dışı turizm ve 
tanıtma büro müdürleri, basın müşavirleri ve 
basın ateşeleri ve yurt dçi turizm ve tanıtma böl
ge müdürleri müşterek kararla, diğer memur, ve 
hizmetliler bakanlıkça atanır. 

Müsteşar, müsteşar yardımcısı, Teftiş Kurulu 
Başkanı, müfettişler, genel müdürler ile müdür
lerin yüksek öğrenim yapmış olmaları şarttır. 

Bakan, Genel Müdürlük ve Müstakil Müdür-

5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLEft 
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M. Meclisi B : 85 
İük hizmetlerinin gerektirdiği müdürlük ve şube 
müdürlüklerini kurar ve kadroları ihtiyaca göre 
dağıtır. 

Turizm ve tanıtma bölge müdürleri, kadrola-
rmdaki hizmetlilerden 400 (dâhil) liraya kadar 
olan ücretlilerin atanmalarını ve memurlarla hiz
metlilerin izin işlemlerini yaparlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? Bu
yurun Sayın Refet Aksoy'. . • 

REFET AKSOY (Ordu) — Muhterem ar
kadaşlar ;' kanunun 16 ncı maddesi bakanlık 
erkânının tâyin ve tahsil derecelerine ait bir 
maddedir. 16 ncı maddenin 2 nci fıkrasında 
aynen şu var : «Müsteşar, müsteşar yardımcısı, 
teftiş kurulu başkanı, müfettişler, genel mü
dürlerle, müdürlerin yüksek öğrenim yapmış 
olmaları şarttır.» Doğru bir hükümdür. Yal
nız, bu vekâlet gerek içerde, gerek dışarda, 
bilhassa matbuatla, 'haber işleriyle ve saire ile 
yakımdan alâkadar olduklarından dolayı bun
ların bir ecnebi dili bilmeleri ve Heyeti Umu
miye buna yakın hir alâka göstermiştir. Onun 
için buraya, maddenin 2 nci fıkrasının sonuna, 
yüksek tahsil ve ecnebi lisanlarından birine vâ
kıf olmak şarttır, hükmünün konulması lüzu
muna kaani olduğum için bir takrir takdim 
ediyorum. Kabulünü istirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Muhterem 

arkadaşlarım, bu 16 ncı maddenin 3 ncü fıkra
sında şu ibare mevcut. «Bakan, genel müdür
lük ve müstakil müdürlük hizmetlerinin gerek
tirdiği müdürlük ve şube müdürlüklerini ku
rar ve kadroları ihtiyaca göre dağıtır.» 

Muhterem arkadaşlarım; bakanlığa kadro
ları verip, bakanlığın kendi istediği gibi da
ğıtmasını doğru bulmuyorum. Büyük Millet . 
Meclisinin bu işte tasarrufu ortadan kalkmış 
oluyor. Bu bakanlığın ne gibi bir hususiyeti 
vardır ki, bu kadroları doğrudan doğruya 
kendisi dağıtır. Bendeniz hunu yerinde bir 
ibare bulmuyorum. Diğer 'hakanlık kadroların
da olduğu gibi kadroların Büyük Millet Mec
lisi tarafından yapılması ve bilinmesi lâzımdır. 
Aksi halde biz bu kanunu yapıyoruz, fakat bu
nun neticelerine tasarruf edemiyor durumuna 
düşmüş oluyoruz. Ben, bu sebeple «kadroları 
ihtiyaca göre dağıtır» fıkrasının kaldırılma
sını arz ve teklif ediyorum. 

2 4 . 5 . 1963 0 : 1 
BAŞKAN — Madde hakkında başka söz 

istiyen? Buyurun Komisyon. 
PLÂN KOMISYONU SÖZCÜSÜ ARIF 

HİKMET ONAT (Ordu) — Efendim, Refet 
Aksoy arkadaşımız müsteşar, müsteşar muavi
ninin ve müfettişlerin yüksek tahsil meyanın-
da yabancı dil bilmelerinin de şart koşulma
sını ileri sürdüler. Biliyorsunuz ki, Ticaret 
Vekâletinin, Maliye Vekâletinin müsteşarları 
da zaman zaman yabancılarla temas ederler ve 
bu vazifeleri cümlesindendir. Bu itibarla biz 
burada müsteşarların, daire müdürlerinin ve 
diğer erkânın yabancı dil Dilmelerinin şart 
koşulmasında fayda mülâhaza etmedik. Biz 
17 nci maddede yabancılarla direkt teması olan 
daire müdürleri için bu şartı koyduk. Ama bu 
maddede böyle bir şart korsak, bu, diğer ve
kâletlerin teşkilâtına veyahut diğer vekâlet-
lerdeki prensiplere aykırı düşer, kanaatinde
yiz. 

Reşit Ülker arkadaşımızın teklifine gelin
ce; kadrolara Yüksek Meclisiniz hâkimdir. Bi
raz sonra o kadrolar tasvibinizden geçecektir. 
Burada faaliyete bir elastikiyet verebilmek için 
bu tertip kabul edilmiştir ve bu yeni değildir. 
içişleri Vekâletinde, imar ve iskân Vekâletin
de de aynı usulü tatbik edilmiştir. 

BAŞKAN — Buyurun, Refet Aksoy; 
REFET AKSOY (Ordu) — Muhterem ar

kadaşlarım, deminki mâruzâtımda bu vekâle
tin ecnebilerle olan münasebet ve temasları
nın ehemmiyeti üzerinde durmuştum. Memle
keti içte ev dışta tanıtma hususunda ağır bir 
vazifeyi omuzunda taşıyan bu vekâlete mensup, 
başta müsteşar olduğu halde, daire müdürle
rinin heyeti umumiyesinin lisan bilmesi mut
laka elzemdir 

Kaldı ki, komisyon namına mütalaa beyan 
eden Arif Beyefendi diyorlar ki, ecnebilerle di
rekt olarak temas edecek memurlarımız hakkın
da 17 nci maddede kayıt vardır. Buna lüzum 
yoktur. Şunu dikkate almak lâzım : Bu vekâ
lete iıitisabeden kimseler bir kariyere intisa-
betmek ve oradan yetiştirilmek mecburiyetin
dedirler. Yani bir daire müdürü 17 nci madde
ye göre bir vazife ile muvazzaf kılındığı, me
muriyete tâyin edildiği veyahut edilmesi ica-
bettiği zaman kendisinde bâzı ehliyetler gö
rülüyor, bu vazifeyi ifa edeceğine dair vekâ
letin bir kanaati var, lisan bilmediğinden do-
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layı bundan mahrum mu bırakacağız? Madem 
İçi, kendisi bu vekâlete nefsini vakfetmiştir, 
nerede terfi ve tefeyyüz imkânı varsa oraya 
gidecektir. Halbuki lisan bilerekten bu vekâ
lete intisabetmiş olursa, hu imkânları nerede 
bulursa kolaylıkla gider ve kendisini tam 
mânasiyle esas bir meslek kapısı olaraktan 
bağlamış olur. Bu itibarla tekrar arz ediyorum, 
lisan bilmesi şartı konmalıdır. Ve daire mü
dürlüklerinin ecnebi lisanı bilmeleri lüzumu 
üzerinde ısrar ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhte "em ar

kadaşlar, sayın sözcü arkadaşımızın beyanı bâzı 
diğer bakanlıklarda da bu şekilde kadro dağıt
ması keyfiyetinin bulunduğudur. Bendenizi kür
süye sevk eden ve bu ibare aleyhine konuşmamı 
temin eden saik, bu kadroların suiistimal edil
mesi keyfiyetidir. Eğer, muhterem komisyon, bu 
kadroların yerinde kullanılmasını temin edecek 
bir formül bulurlar ise bendeniz ısrar edecek de
ğilim. Sayın Selim Sarper Beyefendi de bende
nizi ikaz ediyorlar. Dışişleri Bakanlığında var
dır, demek istiyorlar. Ben de kendilerine diyo
rum ki, bu kadrolar Bakanlığın elin;: verildiği 
zaman, yerine masruf olmıyacaktır. Bunların ye
rinde kullanılmadığının birtakım misalleri bi
linmektedir. Eğer, komisyon böyle bir formül 
bulurlar ise bendeniz İsrar etmem. Bulmadığı 
takdirde, ben teklifimde İsrar ediyorum, doğru 
olduğu inancını taşıyorum. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? 
PLÂN KOMİSYONU ADINA RÜŞTÜ ÖZAL 

(Konya) — Komisyon olarak söz istiyoruz. 
BAŞKAN — Buyurun. 
Yalnız, sözcü arkadaşımızdan lütfen oradan, 

bu mevzuda birden ziyade sözcü tefrik edilip 
edilmediğinin, zabıtlara geçmesi bakımından 
ifade etmesini rica ederim. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RÜŞTÜ ÖZAL 
(Konya) — Evet efendim, Kanunun muhtelif 
mevzularını ayrı ayrı müdafaa edebilmek ve izah 
edebilmek üzere komisyonumuz gerekli görmüş 
olduğu şekilde birden fazla sözcü tâyin etmiş ve 
Başkanlık Divanına da bu hususu arz etmiş bu
lunuyor.' 

Bu cihetle muhtelif arkadaşlarımı? kendi ko
nularında izahat vereceklerdir. 

Efendim, kanunun 16 ncı maddesinde sayılan 
mevkilere tâyin edilecek olanların ayrıçn dil bil-
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meleri hususundaki noktai nazara komisyonu
muz iştirak etmemektedir. Filhakika bir lisan 
bilmenin avantajını ve faydasını takdir etme
mek mümkün olmamakla beraber, diğer bakan
lıkların kuruluşlarına mütenazır hükümler dı
şına çıkmamak gerektiği de nazarı i t ;ba ra alın
ması lâzım bir keyfiyettir. Kaldı ki, Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığında, meselâ levazım müdürü
nün, meselâ arşiv müdürünün bir lisan bilmesi 
kaydı biraz da lüzumun dışına taşmak olur. Bu
nun daha ilerisine gidilirse bakanlıkların muha
sebe hizmetleri Maliye Bakanlığının tâyin etmiş 
olduğu kadrolarla ifa edilir, Sayın Aksov arka
daşımızın da çok iyi bildikleri gibi. Böyle bir 
hükmün getirilmesi halinde, bakanlığın bir kı
sım memurlarının lisan bilmeleri şartın? muka
bil, meselâ Maliye Bakanlığınca tâyin edilecek 
olan muhasebe hizmetini görecek muharebe mü
dürünün ve personelinin de lisan bilmelerine ih
tiyaç ve hattâ imkân kalmıyacaktır. Bu bakım
dan, bir müfettişin lisan bilmesi ve uir levazım 
müdürünün lisan bilmesi ve tâyini Maliye Ba
kanlığınca yapılacak olan bir muhasebe müdü
rünün lisan bilmesi, kaydının konulmasını biz lü
zumundan fazla bir hassasiyet telâkki ediyor ve 
bu noktai nazara iştirak etmiyoruz. ı 

Bunun dışında, Reşit Ülker arkadaşımızın, 
kadroların bu şekilde verilmiş bulunmasının sui
istimale müncer bulunabileceği şeklindeki endi
şesine mukabil olarak, kendilerinin de ifade et
tikleri ve beyan buyurmuş oldukları gibi, bu şe
kilde kadro almış bulunan Dışişleri Bakanlığı, 
İmar ve İskân Bakanlığının da bulunduğunu ve 
bu şekil hareketin işleri daha iyi görebilmek im
kânını sağlamış bulunduğunu ve şayet bir suiis
timal bahis mevzuu olursa, bunun kargısında 
Meclisin murakabesinin de mevcut bulunduğunu 
arz etmekle iktifa ediyoruz, efendim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Aksoy. 
REFET AKSOY (Ordu) — Muhteremi arka

daşlar; huzurunuzu tekrar işgal ettiğimden do
layı affınızı rica ederim. Komisyon sözcüsü ar
kadaşımız diğer bakanlıklara mutena/^ olarak 
böyle bir istisnanın yapıldığını veyahut da on
lara müsavi olaraktan yapıldığını beyan buyur
dular. Bu yanlış bir düşüncedir. Çünkü her şey
den evvel, bugün içinde yaşadığımız dünya te-
rakkiyatı karşısında biz mutlaka bütün Türk 
münevverlerinin bir lisana sahibolması hususun-
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da kurslar açıyoruz, teşviklerde bulunuyoruz, 
mekteplerimizde bu tedrisatın .yapılması husu
sunda hayli emekler sarf ediyor ve masraflarda 
bulunuyoruz. Yüksek tahsil gören bir kimsenin, 
buna munzam olarak bir de lisan bilmesi bam
başka bir fazilet ve fayda meydana getirir. Dai
relerimizi mütemadiyen üniversitelerimizden 
mezun olan gençlerle dolduruyoruz. Çünkü, hak 
onlarındır. Yaşlı olanlar artık sahneden çekili
yorlar; sahneyi yeni münevverler işgal ediyor. 
Tekrar ediyorum, haklarıdır. Bu itibarla, onla
rın bir lisanı ecnebi ile mücehhez olmaları, o 
lisana tam mânasiyle vukuf peydah eden bir 
şahsiyete sahibolmaları elbette ki, hem kendile
ri için hem de memleketimiz için faydalıdır. Bu 
hususta bir mahzur olarak bana arşiv ve leva
zım müdürlüklerini ileri sürdüler. Arşiv müdü
rü de lisan bilmelidir. Çünkü, bakanlığın arşi
vine sadece Türkçe yazılmış kitap broşür ve ga
zeteler gelmez; birçok ecnebi lisanı ile yazılmış 
ve neşredilmiş kitaplar, mecmualar ve gazeteler 
gelir. Hariçten bir vatandaş veya vekâlet içinde 
her hangi bir memur, «Bana falan derginin fa
lan kitabın şu kısmını lütfen verin» dediği za
man, lisan bilmezse arşiv memuru bu işi nasıl ya
pabilecektir? Veyahut, sefaretler ataşeleriyle 
muhabere ettiği zaman, ecnebi sefaretlerle mu
habere ettiği zaman, o sefaretin lisaniyle gelen 
bir yazıyı arşivden ve dosyasından nasıl alıp bu
labilecektir ? Kaldı ki, yine Hariciye Vekâleti 
kendine intisabeden memurların hemen hepsini, 
onda dokuzunu lisan bilmekle mukayyet, kılmış
tır. 

Bütün vekâletler bundan müstesnadır, diye
rek aksi tezi ileri sürmek doğru değildir. Mo
dern esaslar üzerine kurulan bir vekâletin müs
teşarının da, muavininin, de birinci derecedeki 
müdürlerinin de bir ecnebi lisanı bilmesi lâzım
dır. Bu itibarla komisyonun bu mazereti, bu 
mahzuru ileri sürmemesi lâzımgelir; takririmin 
kabulünü rica edeceğim. 

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

kadaşlarım, Plân Komisyonunun bu maddeye mü-
taallik olan gerekçesinde bir prensip değişikli
ği yaptığı açıklanmıştır. Bu prensip değişikliği, 
bu sene İnşallah. Yüksek Heyetinizden geçmesini 
temenni ettiğimiz Devlet Personel Kanunu pren
sipleriyle ne dereceye kadar bağdaşmıştır veya 
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bağdaşacaktır, bu mesele şu anda bizim için mü
himdir. Yapılan prensip değişikliği, Hükümetin 
getirdiği tasarıda dondurulmuş olan kadrolar şek
linin, bu Bakanlıkta Bakanın takdirine göre elâs
tikî şekilde kullanılma imkânına çevrilmesidir. Ya
ni, Turizm ve Tanıtma Bakanı, istediği şekilde 
her hangi bir kadroyu azaltabilecek veya başka 
bir kadroyu da artırabilecektir. Devlet Perso
nel Kanununun bu bir yıl içinde çıkarılması 
mevzuubahistir. Ondan önce çıkarılacak olan 
bir kanunun gerekçesinde böyle bir tadil yetki
sini keridisinde görebilmesi için Plân Komisyo
nunun, ümidediyorum ki, Devlet Personel Dai
resi ile teması olmuştur. Eğer teması olmadı 
ise bu tadil henüz erkendir. Böyle bir yetkiyi 
kendilerinde görmemelidir. Çünkü, Devle
tin bir bakanlığı böyle bir yetkiye haiz olursa, 
yarın Devlet Personel Kanunu çıktığı zaman, 
bu prensibi kabul etmez de dondurulmuş kadro 
prensibi devam ederse, bu kanun ne olacaktır? 
Bu 16 ncı madde ne olacaktır ? 

Bu itibarla, bendeniz bu noktayı mühim gör
mekteyim. 

İkinci noktaya gelince; pek muhterem arka
daşlarım ; Sayın Ref et Aksoy arkadşaıma iştirak 
ediyorum. Bizim bugünkü Hükümet şeklimiz
de geçmişin kubbe altı vüzerasmm çalışma usu
lü yoktur. Veya bir Rum, Ermeni tercümanın 
delaletiyle her hangi bir veziri1 âzaımın ecnıebi 
sefirlerle görüşmesi usulünü çoktan geride bı
rakmış bulunuyoruz. 

Bir bakanlığın müsteşar mevkiinde olan bir 
insanda yabancı dil aramazsak, ki buna sebeb-
olarak gerekçede; «Yabancı dil bilenler azdır.» 
diye bir mazeret de zikretmiş değillerdir, Tür
kiye'nin bugünkü durumunda müsteşar mevkii
ne yükselecek olan her hangi bir insanın, en az 
Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olacağını ve
ya Hukuk Fakültesi mezunu olacağını kabul et
memek için bendeniz bir sebep göremiyorum. 
Şu halde her iki fakültede, bilhassa Siyasal Bil
giler Fakültesinde yabancı dil meselesinin ne 
kadar ciddiyetle ele alındığı ve öğretilmekte ol
duğu da göz önüne alınırsa, burada sayın Plân 
Komisyonunun hiç olmazsa müsteşar seviyesin
deki insanlarda yabancı dil bilme mecburiyeti
ni araması elbette lâzımgelir kanaatindeyim. 
Kaldı ki, bugün Dışişleri Bakanlığı ile Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığı arasında dış görünüş ba
kımından Devleti daha ziyade sivrilmiş uçları 
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olarak dışarıda temsil etmesi bakımından ben
deniz pek önemli fark görmüyorum. Hattâ di
yebilirim ki, en küçük memurundan en büyü
ğüne kadar, kapısındaki kundura silicisinden 
en büyük memuruna kadar mümkün olsa bir 
yabancı dil küpüne sokmak ve orada bir müddet 
durdurduktan sonra çıkarmak çok daha muva
fık olur, kanaatindeyim. 

Sayın Arif Hikmet Onat arkadaşımızın ko
misyonu temsilen «Şurada veya burada yabancı 
dil bilmeye lüzum yoktur.» tarzındaki gerekçe
lerini, yaşadığımız zamanın önemi ve seviyesi 
ile uygun görmüyorum. 

Bu itibarla, sayın Reşit Ülker arkadaşımın 
tadil teklifine bendeniz de iştirak ediyorum. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Esengin. 
KENAN ESENGlN (Zonguldak) — Muh

terem arkadaşlar; kısaca iki noktayı izah 
edeceğim, ikinci Dünya Savaşından sonra, 
NATO'ya girdikten sonra, biz de dahil olmak 
üze're, Devlet idaresi mekanizmasında umum 
müdürlerin ve müsteşarların, değil yalnız yük
sek tahsil görmüş insanlardan, Millî Güven
lik veya Millî Savunma akademilerinden çıkan 
insanlardan getirileceği prensip olarak ka
bul edilmişti. 

1952 de biz bu akademiyi açtığımız za
man, her vekâletin umum müdürleri veya 
müsteşarları veya umum müdür olacakları 
hattâ bâzı memleketlerin bakanları akademi
lerden geçirilmektedir. Ve bugün birçok mem
leketlerde buradan geçmiyenler bakan olamı
yorlar, umum müdür olamıyorlar, müsteşar 
olamıyorlar. Binaenaleyh, biz gelişi güzel, 
kelle hesabı, şuraya buraya adam getirirsek 
hiçbir teşekkülü istediğimiz şekilde yürüte
nleyiz. Bunun haricinde biz bir dil bilmesini 
dahi aramıyoruz. Bakın tekrar ediyorum, 
başka memleketlerde 1949 da başladı ve biz 
de 1952 de kabul ettik. Maalesef burada açık 
olarak söyliyeyim ki, bakanlar buna ehemmi
yet vermiyorlar, hâlâ, on yıldan beri açık 
olan bu akademiden çıkmış bir tane umum 
müdür, bir tane bakana, bir tane müsteşara 
tesadüf edemedik. Onun için de Devlet me
kanizması yürümüyor. Bu kısmı böylece 
bıraktıktan sonra, ikinci kısma, Reşit Ülker 
arkadaşımızın tezine geçiyorum. 
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Arkadaşlar kötü kötüye misal olamaz. 

îmar ve iskân Bakanlığına,. Dışişleri Bakan
lığına verilen salâhiyetler senelerden beri 
çok suiistimal edilmiştir, önlerine gelenlere 
kadro açmışlar, oraya getirmişler, önlerine 
gelenin kadrolarını kapatmışlardır. Bundan 
dolayı da bu bakanlık içinden' çıkılmaz duru
ma gelmiştir. 

Bu sebeple, bakanlığa böyle bir salâhiyet 
ve elastikiyetin verilmemesini, bu salâhiyeti 
bakanlığın ileride iyi kullanacağına benim 
de itimadım olmadığını arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ilyas Kılıç. 
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Vazgeçtim. 

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

arkadaşlarım, evvelâ bu kadro meselesine kı
saca değinmek isterim. Bendeniz hu noktada, 
Sayın Reşit Ülker, Sayın Asım Eren ve Sa
yın Kenan Esemgin'in endişelerine mahal ol
madığını zannediyorum. Ve kadroların hu şe
kilde elâstikî olarak tanzim edilmesinin bizim 
idare hu'kuku düzenimizde yeni bir şey olma
dığını da belirtmek istiyorum. Hakikaten Dış-ı 
işleri Bakanlığı kadroları da böyle bir elasti
kiyete sahiptir, Dışişleri Bakanlığı Teşkilât 
Kanununun özel bir maddesine istinaden. Dış 
servislerde bu kesin hir zarurettir. Dış servi
si olan her hangi Mr Vekâletin ıgerek dış teş
kilâtında, gerek iç teşkilâtında kadro sayısı 
Iher derecede yine 'kanunla muayyen olmak 
şartiyle, hu 'kadroların nerelerde kullanılaca
ğı, Bakanlığın takdirine göre tesbit edilebil
melidir. 

Eğer edilemezse asıl bu elâstilkıyet mev-
cudolmazsa, müşkülât o zaman çıkar. Niçin ar
kadaşlar? istenen şey nedir? Eğer bu, arka
daşlarımızın arzu ettiği husus, falanca yerdeki 
basın' müşavirliğine dördüncü dereceden bir 
kadro, üçüncü dereceden şu .kadar kadro* be
şinci dereceden şu kadar kadro ise, bu takdir
de zaman ve mekân içinde dış teşkilâtta deği
şen personel ihtiyaçlarına kadroları uydurma'k 
için Bakanlığın aşağı - yukarı her yılda bir 
yeni 'bir kanun tasarısiyle huzurunuza çıkması 
iktiza eder. 

Binaenaleyh, dış teşkilâttaki kadrolar ve 
hattâ dâhildeki kadrolar yekûn olarak her de
recede ayrı ayrı tesibit edilmek şartiyle, kanun-
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la verilir, fakat bu kadroların nereden kulla
nılacağını Bakanlık tesbit 'eder. 

tiç teşkilât için de böyledir. Dışişleri Ba
kanlığında dairelerin sayıları, her bir dairede
k i şubelerin sayıları ve 'bu şubelerin görevleri 
•»aman ve mekân içinde değişen şartlara 'göre 
tadile uğrar. Eskiden bilfarz Dışişleri Bakan
lığında üç tane siyasi daire vardı. Bugün bu 
siyasi dairelerin adedi 5 e çıkmıştır. Vaktiyle; 
Dışişleri Bakanlığında İkinci Dairenin Yakın 
Şark Şubesi hem Aırap .memleketlerinin ve İs
rail'in ve hem de Afrika'nın işleriyle uğraşdı-
ğı halde, yine »aman ve mekân içinde değişen 
şartlar Afrika işleri için ayrı bir şubenin İh
das edilmesini ıgerektimniştir. '(^örülüyor iki, 
zaman, ve mekân içinde kolaylıkla tedavüller 
gösteren şartların icablarma iç ve dış teşkilâtı 
uydurmak Bakanlığın salâhiyeti dâhilinde ol
malıdır. Aksi takdirde ıbu Vekâlet işliyemez1 

İhale gelebilir. ISayın Asım Eren arkadaşımı
zın endişelerine mahal yoktur. Biz bugün dış 
teşkilâtımızın belli başlı idarecisi mevkiinde 
olan Dışişleri Bakanlığı için (bu esası zaten kul
lanıyoruz. O kadar kullanıyoruz ki, Birleşmiş 
Milletler delegasyonu için çıkarılmış olan Ku
ruluş Kanununda verilen kadrolar dahi, ayniy
le Birleşmiş Milletler Delegasyonunda kulla-
uılmıyalbilir. O kadrodan 'bir kimsenin tâyini 
yapılabilir ve o 'zat merkezde velyalhut 'bir baş
ka sefarette çalıştırılabilir. Fakat her halü
kârda suiistimal yine de bahis konusu olamaz. 
Neden olamaz? Çünkü her barem derecesi 
'için ,ne kadar aded kadro verildiği kanunla za
ten 'bellidir. Bu suretle hu vekâletin yapaca
ğı masrafları Meclis peşin olarak kontrol etme 
imkânlarına sahip bulunmaktadıır. Aksini ka-
!bul ettiğiniz takdirde Hariciye Bakanlığı için 
de bunu kabul ediniz. İç teşkilâtı da, dış teş
kilâtı da o kadar taşlaşır ki bu Bakanlık çalı
şamaz hale gelir. Aynı durum 'Turizm ve Ta
nıtma Bakarilığı için de varittir. Bu esas da 
yeni değildir; bunun aynen kabulü hattâ haya
ti bir zarurettir. 

Lisan meselesine gelince: Lisan (meselesinde 
bendeniz 'Sayın Refet A'ksoy'a iltihak ediyo
rum. Hakikaten bir Tanıtma ve Turizm Ba
kanlığı Müsteşarının, Müsteşar Yardımcısının, 
sadece dâhilde teftiş değil, dışarıda da teftiş 
yapacak olan, binaenaleyh yalbancı lisanlarda 
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yazılmış evrakı görmek mievkiinde olan müfet
tişlerin genel müdürlerin lisan 'bilmemesini ka-
hul etmeye imkân yoktur. Bir tanıtma müdü
rü, dışarıdan hasın müşavirliklerinden yaban
cı Lisanla yazılmış (birtakım gazete kupürleri 
aldığı vakit bunları okumak mevkiindedir. 
Dinleme servisleri yabancı radyoların neşriya
tını dinlediği zaman ıbu genel müdürler elbette 
ki bunları okuyup anlama durumunda »olmalı
dır. 

Denilebilir ki ; bu kimseler istenirse, nasıl 
olsa zaten Bakanlık bu mevkilere lisan bilen 
kimseleri tâyin eder. Fakat bizdeki tatbikat 
icabı bunu hakikaten kanunda belirtmekte fay
da olsa ıgerektir. Bendeniz, müsteşar, müs
teşar yardımcısı, teftiş kurulu başkanı, mü
fettişler ve ıgenel müdürlerin 17 nci maddenin 
(ç) bendinde yazılı şartı haiz olmaları gerekli
dir, diye bir cümlenin, 16 nci maddenin 1 nci 
fıkrasına ilâve edilmesini teklif ediyorum. Bu 
cümle buraya ilâye edildiği takdirde, zaten Sa
yın Karasapan'ın yapacağı tâyinlerde de bir 
değişiklik olmıyacağı, kendi kafasında, zihnin
de esasen mevcudolan tatbikatın sadece bura
ya kanunlaştırılmış olarak ıgeçirileceği inan
cındayım, efendim. 

BAŞKAN — Saym üzer. 

CELÂLET'T'ÎN ÜZER (Eskişehir) — Muh
terem . Başkan, ISayın arkadaşlar. 'Şimdi şu 
anda Coşkun Kırca arkadaşımızın konuşmala
rına kısmen iştirak ediyorum. Bilhassa Refet 
Bey, Asım Bey ve Reşit Ülker arkadaşlarımı^ 
zm tekliflerini her bakımdan uygun görüyo
rum, Turizm dâvası, bir yatırım davasıdır. 
Baade ve Bahte'nim verdikleri raporlardan da 
anlaşıldığına, ıgöre, turizm sanayiinden 'başka 
'Türkiye'min malî bakımdan kurtulmasına, 
düzene girmesine imkân yoktur. Binaenaleyh, 
bu kadar maliye ile ilgili bir mevzuda, mâliye
nin her hangi bir temsilcisinin lisan bilmeden 
bu vekâlette vazife alması mahzurludur. Yani 
maliyecilerin dahi Coşkun Kırca Bey arkada
şımızın teklifi içinde yer alması şarttır ve mut
laktır. Çünkü mütemadiyen ecnebi turizm 
ajanlariyle, turizm müesseseleriyle malî bakım
dan, malî porteleri bakımından mütemadi şe
kilde temas etmek zaruretimdedirler. 
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'Binaenaleyh, maliyeci temsilcilerin de li

san bilmelerinin mutlaik ve mutlak zaruri ol
duğu kan aait indeyim. 

Bu .hususu belirtmelk istedim. Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Muhterem ar

kadaşlar, Celâl ettin Beyefendinin de beyan ettik
leri gibi, Turizm bu plânın öz noktalarından 
birini teşkili etmektedir, 5 senelik plânın öz 
noktalarından birini teşkil etmektedir. 

Şimdi huzurunuza gelen metinde, kadroları 
ihtiyaca, göre dağıtır diye bakanın eline mut
lak bir tasarruf salâhiyeti verilmiştir. Arkadaş
lar neden, bu salâhiyeti veriyoruz!. Bütçeden 
sonra öyle bir vaziyet cereyan edecek ki ; öy
le bir durum hâsıl olacak ki, bakanlığın oraya 
bir kadro tahsis etmesi icalbedecek. Olay olarak 
budur. Biz bunu kanunlaştırmak istiyoruz. Ar
kadaşlarımızın, aksi tezi savunan arkadaşları
mızın (demek istedikleri olay ve buradaki hu
kukî kalıba sokmak istediğimiz hâdisede bu
dur. Âni bir hâdise çıkacak ve oraya bir kad
ro tahsisi mümkün olacaktır. Yani, acele müm
kün olacaktır. 

Mulhterem arkadaşlarım, bir defa, eğer Tu
rizm Bakanlığı diğer bakanlıklar gibi durbin, 
ileriyi gören bir çalışma yapıyorsa, bunu gö
recek, bilecek, tesbit edece'k ve Meclise getire
cek, öncelikle ve ivedilikle komisyonilardan ge
çirecek ve bugüne kadar son süratle geçip mem
leketin ihtiyaçlarını karşılayan kanunlar gibi 
bu kadroları da vermekte Meclis kendisinin bu 
tasarrufunu esirgemiyecektir. öyle ise biz ne
den. bu kadrodan bakanın eline bırakalım. Biz 
öyle bir devirden geldik ki, arkadaşlar, bu de
virde tamamen keyfi muameleler oldu, kadro
lar alındı, aradan oraya kullanıldı. O devir ta
mamen ortadan kalkar mı? Kalkmaz. O devri, 
o zihniyeti kaldıracak biziz. Biz eğer bu kad
roları böyle siyyanen burada bırakacak olur
sak Büyülk Millet Meclisi olarak, Millet Meclisi 
olarak ileride yapılacak yersiz tasarruflara da 
izin vermiş oluruz, tasdik etmiş oluruz. Sonra 
bundan yakınmaya hakkımız olmaz. Kaldı ki, 
Bakanlığın adı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı
dır. Turizm meselesi hangi memleketlerde, ne 
istikamette, nerede teşkilât kurulacağı onda 
dokuzbuçuk peşin olarak kestire'lebülecek bir 
keyfiyettir. 
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Binaenaleyh, dış teşkilâta nerede kadro isti

yorlarsa, Yüce Meclisin önüne getirirler, te
ker teker inceleriz, hatır var mı, gönül var mı, 
garazlı mı, ivazlı mı, bakarız ve kadroyu veri
riz. Aksi halde bizim namımıza meçıhııl kadro
ların kullanılmasına, biz muvafakat etmeyiz. 
Kaldı ki, Sayın Coşkun Kırca arkadaşım bu işi 
tamamen Dışişleri Bakanlığına benzetiyorlar. 
Bendeniz... 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — öyle bir 
şey söylemedim. 

REŞlT ÜLKER (Davamla) — Evet benze
tiyorsunuz, öytle söylediniz, öyle anladım, idrak 
meselesi bu, benim idrakim böyle. 

Şimdi bir ket^ Dışişleri Bakanlığına ben
zetmeyi doğru bulmuyorum. Maalesef 3 ncü 
madde üzerinde ben sözümü kaçırdım, madde 
de geçti. Ama bugün 150 milyon lira, turizm 
propagandası için 5 yıllık plâna, bu para kon
muştur. 30 milyon lira her yıl plânda, turizm 
propagandasına ayrılmıştır. 

Bizim, Meclis olarak uymak mecburiyetinde 
olduğumuz plânda bu propagandanın, bu otuz 
milyon liranın her sene dıştaki yüksek seviye
de, dünyaca nam tutmuş, turizm propagandası 
ihtisası yapmış teşe'kküllere yaptıracağımız 
plânda yazılıdır. Bendeniz, dışardaki teşekkül
lerin bir çoğunun bile lüzumsuz olduğu kanaa
tini taşıyorum. ama, ne yapayım ki, o maddede 
söz istiye.m-ed.im, 3 ncü madde bütün maddeleri 
kapsıyan teşkilât- maddesi idi, geçmiştir. Bu 
sebeple plâmn tatbikine göre dıştaki turİKm 
teşkilâtının geniş mikyasta olması tamamen 
yanlıştır arkadaşlar. Ayrıca Turizm ve Tanıt
ma Bakanlığının yalnız dışta teşkilâtı olmıya-
cak, içteki teşkilâtı da olacaktır. Onların da 
kadrolarını Bakanın eline bırakıyoruz. Fakat 
arkadaşlar Bakan muayyen bir şaihıs değildir. 
Her gün değişebilen, bugün şu partiden, ya
rın bu partiden olabilecek bir arkadaştır. Ba
kanlığın eline bırakıyoruz, Bakan da siyasi bir 
şahıstır. Nihayet kendisine verilen bilgiler çer
çevesinde hareket edecektir. Bu şartları da he
saba kattığımız takdirde, Sayın Asım Eren ar
kadaşımızın belirttikleri gibi Personel dairesi 
ne düşünüyor, bilmiyoruz, böyle bir serbest kad
ro verirken, bunu da hesaba kattığımız takdir
de bunun kabul edilmemesi bir zarurettir. 
Takdir Yüksek Heyetinizindir, hürmetlerimle. 
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BAŞKAN — Bir kifayet önergesi vardır. 

Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bu madde hakkındaki görüşmeler kâfidir. 

Kifayetinin oya konmasını teklif ederim. 
Nevşehir 

Ramazan Demirsoy 

[BAŞKAN — Teklif aleyhinde konuşmak is-
tiyen? Buyurun Sayın Ataöv. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem ar
kadaşlar, bir Bakanlık kurulurken bunun per
soneli politikası tayin ediliyor. Bu konuda bâzı 
arkadaşlarımız, komisyonun getirdiği teklifin, 

-maddenin aleyhinde fikir beyan ettiler. Bu ara
da, bâzıları da bımun doğru olduğunu müdafaa 
ettiler. Bu ana meselenin daha iyi aydınlanma
sı için Komisyon da söz istemiştir, Komisyon 
(görüşünü izaih etsin. Bâzı mütalâalar serd ede
cek arkadaşlarımız da mütalâalarını serd et
sinler. Yeni teşkilâtını kurduğumuz, kanunların 
ana meselesi olan personel dâvası Meclisimizce 
daha iyi anlaşılarak neticeye varılsın. Bu mev
zularda hemen kifayete gitmemenin çok yerin
de olacağı kanaatindeyim. 

BALKAN — Kifayet önergesini oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmiiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Buyurunuz Sayın Bakan. 
BASIN YAYIN VE TURİZM BAKANI 

CELÂL TEVFİK KARASAPAN (Afyon 
K.arahiıs'ar Uyes'i) — Muhterem arkadaş
lar; muhtelif milletvekilleri arkadaşlarımızın 
bu madde hakkında ileri sürdükleri mütalâa
lar muhakkak ki, tekemmüle doğru yapıcı fi
kirleri taşımaktadır. Ancak tatbikatla bâzı na
zariyeler birbirine uymaz. Evvelâ lisan bilme 
meselesi ' geliyor, başta. Demin arkadaşları
mın da izah ettiği gibi, bilhassa) Arşiv Mü-
.dürü bâzı müfettişler ki, dâhilde bunlar tu
rizm müfettişleridir, evrak müdürü, levazım 
müdürü gibi tecrübe ile yetişmiş elemanların 
mutlaka bir de lisan bilgileri olması, hariciye
de bile tatbik edilmemiştir ve Hariciyenin ay
rıca bir idare kadrosu vardır, hu idare kad
rosunda lisan şartı da yoktur. Binaenaleyh, 
bu vekâletin de bünyesinde bir idare kadrosu 
olacaktır, bir de meslek kadrosu olacaktır. 
Meslek kadrosunun nüvesini manzuru âlileri 
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olduğu veçhile, ataşeliklere tâyin babında nâ -

zarı itibara -aldık, ve o şekilde yeniden alına
caklar, mutlaka lisan bilerek gelecekler ve 
şüphesiz, ilerledikçe meslekin her tarafına bu 
şekilde yayılacaklardır. Binaenaleyh, onlar için 
zaten bu lisan rrieselesi kendiliğinden mahlûl 
olacaktır. Fakat bunun haricinde şimdilik müs
teşar, müsteşar muavini, umum müdürler, mü
fettişler ve müdürler ki, yüksek tahsilli ola
caktır, bunların, mutlaka lisan bilmeleri gibi 
bir kayda tabi tutulursa, zannederim ki, bu 
yerlerin doldurulması bakımından, bâzı müşkü
lât zuhur edebilir. Yalnız bir mütalâa vari-
doldu ki, benednize gayet mülayim göründü. 
O da, müsteşar, müsteşar muavini, umum mü
dürler ve Teftiş Kurulu Başkanından tensip 
buyurulursa, lisan bilmesi şartının aranması 
mümkündür. Fakat netice itibariyle söyledi
ğim esaslar dairesinde, maddenin aynen kabu
lü halinde de yine muhakkak ki, idare, Bakan, 
servislerin başında mümkün mertebe lisan bi
lenlerin bulundurulmasına çalışacaktır. 

ikincisi, kadro meselesine ,gelince; bu hu
susta fazla izahat vermeye lüzum görmüyorum, 
şubelerin mesaisi ne şekilde tecelli edecek bu, 
bakanlık kurulduktan sonra anlaşılır. Şimdi, 
daha evvelki Hükümet projesinde bu şubeler 
ayrı ayrı tasrih edildiği gibi, komisyonun ha
zırladığı kadroda da bu şubeler kadroları tes-
bit edilmişti. Uzun münakaşalar cereyan etti 
Bütçe Komisyonunda. Netice itibariyle Maliye 
Vekâletiyle birleşerek bu gördüğünüz kadro 
şekli üzerinde mutabakata varıldı. Personel 
Dairesinin prensipler hakkında mütalâası alın
mıştır. Personel Dairesinin getireceği esaslar 
yanlız bizim bakanlığımızı . değil, bütün Dev
let teşkilâtını ilgilendirdiği için her halde, 
orada, bunların vekâletlerin bünyesine nasıl 
aksettirileceğine dair hükümler bulunacak
tır. Bunun da endişeye mahal bırakmıyacak 
bir teminat olduğunu zannetmekteyim. Hür
metlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Sarper ' 
SELÎM SARPER (istanbul) — Muhterem 

arkadaşlar, bu mevzuda, yabancı dil bilmek hu
susunda ileri sürülen arzu ve temennilere ek-
liyecek pek az şeyim var. 

Şimdi kanunu müzakere ettiğimiz (Bakan
lıkta, tıpkı Dışişleri Bakanlığında olduğu gibi 
ya'bancı lisan bilm6 mecburiyetim ne kadar 
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teşmil etmek mümkünse o kadar teşmil olun
masına taraftarım. Bu hususta aramızda bir 
düşünce farkı yok. Diğer meseleye, kadro me
selesine gelince; arkadaşlar, iyi ve doğru iş 
•yapma zaruretini, ki, bugün memleketinizde her 
sahada bu zaruretle karşıkarşıya bulunuyo
ruz, tekrar ediyorum; iyi ve doğru iş yapma 
zaruretini müphem ve muğlâk bir suiistimal 
endişesine ve şüphesine feda edemeyiz. Suiis
timallerin önüne geçecek formülleri ve ted
birleri 'alalım, fakat bu tedbirleri alırken, 
iyi ve doğru iş. yapmak imkânlarını selbetmi-
yelim. Bu kısa mâruzâtımdan sonra, bu kad
ro seyyaliyeti mevzuunda mütalâamı arz ede
ceğim. Şimdi, zannedersem, kısmen yanlış bir 
fikir hâkim olmaktadır bizde. Zannedilmesin 
ki, Dışişleri Bakanlığı ve şimdi .mezvuubahsolan 
bakanlık, istediği gibi kadro ihdas edecektir. 
İstediği gibi kadro kaldıracaktır, lâğvede-
cektir. Böyle bir şey mevzuubahis değildir. 
Kadro, burada Yüce Heyetiniz- tarafından 
tesbit edilecek ve tâyin edilecektir. Mevzuu-
bahsolan mesele, kadroları o bakanlığın kâh 
şu memlekette, kâh bu memlekette zarurete 
göre kullanması meselesinden ibarettir, yanlış 
anlamıyorsam. 

Şimdi, bu seyyaliyetin de, samimiyetle inan
dığım zarureti hakkında fikirlerimi ve müta
lâalarımı, yine gayet kısa olarak, arz edeyim. 

Biz burada bir memleket olarak yabancı bir 
memleketin olaylarına hâkim olamayız. Biz 
burada bir memleket olarak beynelmilel müna
sebetlerin oluşmasına, gelişmesine hâkim ola
mayız. Bunlar bizim ifademizin dışında 
hâsıl olan birtakım durumlardır. Fakat ne ya
pabiliriz, bunlara hâkim olamayız, ama vaziye
timizi öyle seyyal tutabiliriz ki ; bu vasiyetlerin, 
bu münasebetlerin değişikliklerine ve inkişafla
rına göre kendimizi dirije edebilecek imkânları 
elimizde bulundurabiliriz. Bu suretle hâkim ola
biliriz. Küçük bir misal; basını takip mevzuun
da falan memleket büyük bir memlekettir, mü
himdir, orada dört kişilik kadromuz vardır, ya
hut dört kişilik bir kadromuz vardır. Yarın kü
çük ve bugün nazarımızda o kadar ehemmiyetli 
olmıyan bir memlekette öyle bir vaziyet hâsıl 
olabilir ki, o memleketten üç kadroyu alıp, bu 
memlekete, vermek ihtiyacı vardır. Şimdi bunu 
Meclisin önüne getirmek, komisyona havale et
mek, bu işler olup bitinceye, kanunlaşmeaya ve-
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yahut Meclisin tasvibine iktiran edinceye kadar 
atı alan Üsküdar'ı geçer. Buna vaktimiz yoktur. 
Diğer bir misal turizm sahasında; turizm o ka
dar acayip bir mevzudur ki, bakarsınız bir sene 
turizm-mevsiminden üç ay evvel falan memle
ketin memleketimiz turizmine karşı bir cazibe 
hissettiğini görürüz ve olmuştur, olmaktadır. 
Memleketlerin turizm bakımından cazibesi de
ğişiyor. Bugün haber aldığıma göre; biraz evvel 
haber aldığıma göre İspanya, rakamı iyi hatır
lıyorum, çünkü senenin günlerine tekabül edi
yor, bütün masrafları çıktıktan sonra net olarak 
365 milyon dolar yıllık geliri varmış. Yunanis
tan'ın turizmden sağladığı gelir, zannedersem, 
geçen sene 70 milyon dolarla 80 milyon dolar 
arasında idi. Hariciye Vekâletinde bu mâruzâ
tıma mütenazır bâzı zaruretler vardır. Bizim na
zarımızda falan memleketin ehemmiyeti artar, 
oradan 5 kişilik kadronun dördünü alır başka 
tarafa verir. Mesele bundan ibarettir. 

Şimdi suiistimal meselesine gelince; bana öy
le geliyor ki. bu sert ve seyyal olmıyan, rijit 
kadrolarla istemiyerek ve bilmiyerek, atzu etr 
miyerek bir bakımdan bir nevi suiisti^a'e doğ-

t ru gideriz. Misal (X) memlekette 8 kişilik bir 
kadro koydunuz, 4, 5 ve 6 ncı derecede ve saire. 
O memlekette bizim nazarımızda o işin ehemmi
yeti kaybolmuştur, iş yoktur, 8 kişi orada kol
larını büküp, oturup maaş alıp bekliyeceklerdir. 
Bu bir nevi suiistimaldir, bizim istemediğimiz, 
istihdaf etmediğimiz, arzu etmediğimiz bir suiis
timaldir ama orada 8 memuru boşu boşuna ge
çindirmek mecburiyetinde kalacağız. 

Şimdi suiistimal mevzuunu, yine baştaki mâ
ruzâtımla bitireceğim, sözlerimi. İyi ve doğru 
ve modern iş görmek zaruretini ve ihtiyacını, 
ki, hissetmekteyiz, bunu, müphem ve muğlak 
suiistimal endişelerine feda edecek durumda de
ğiliz. Bu lüksü ihtiyar edemeyiz. Ama, başka bir 
yol bulalım; teftiş heyetleri mi kuracağız, Mec
lisin içinden müfettişler mi çıkaracağız, o ayrı 
bir meseledir. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

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

kadaşlar, bence de bâzı arkadaşlarımız konuyu 
yanlış yönden mütalâa etmektedirler. Tasarının 
sonuna bir kadro cetveli eklenmiştir. Bu cetvel 
Meclisinizce tasdik edildiği takdirde, Meclisini
zin vermiş olduğu direktif çerçevesi içinde Ba
kanlık personel tâyin edip çalıştıracaktır. Ba-
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kanlığın, aslında, bizim çıkardığımız bu kadro
nun dışında her hangi bir kadro icadedip oraya 
personel tâyin etmesi diye bir mevzu yoktur. 
Yalnız, buradaki seyyaliyet, Muhterem Selim 
Sarper Beyefendinin izah ettiği gibi. Bakanlığa 
kendi teşkilâtı içinde görülen lüzuma göre, kad
rolarda yer değiştirme yetkisinin verilmesidir. 
Muhterem arkadaşlarım, bundan önceki madde
lerin müzakeresinde Hükümet tasarısnu tama-
miyle değiştiren Plân komisyonu tasarısını ele 
aldık. Hükümet tasarısında,, biliyorsunuz birçok 
kuruluşlar vardı. Meselâ Tanıtma Gene; Müdür
lüğü, Filim ve Fotoğraf Dairesi Müdürlüğü gi
bi unvanlar tesbit edilmişti. 

Plân Komisyonu bunların hepsini Bakanlığın 
vazifeleri içerisinde eritmiş ve dairelerin lüzum 
olduğu şekilde kurulması vazifesini vermiştir. 
Bu maddeleri biz müzakere ederek geçtik. Şim
di ayrı ayrı böyle müdürlükler ihdas etmediği
miz ve kurulacak daireleri Bakanlığın tensip ve 
doğacak ihtiyaca göre kurma yetkisini bıraktı
ğımıza göre, kadroları da o şekilde seyyaliyetle 
Bakanlığa tevdi etmek mecburiyetindeyiz. Bu
nun yanında yine bundan önceki müzakere et
tiğimiz maddeler içerisinde müsteşara, umum 
müdürlere birçok vazifeler tahmil ettik, onların 
vazifelerini tesbit ettik. Burada da Bakana bâzı 
yetkiler tanıyacağız. 

Muhterem arkadaşlarım, nıemlekftin kuru
lan en önemli bir bakanlığının başında bulunan 
insanları trafik memuru ile mukayese etmek 
hakkımız değildir. Onu da eline verV.eu işareti 
tutmaktan başka bir vazifeyi vermevip bağlı-
yacaksak, bu Bakanlık vazife göremez. Onu, 
mutlaka yetkileriyle, mesuliyetleriyle teçhiz et
mek mecburiyetindeyiz. Yetkisini kullanan bir 
Bakanın mesul olacağını, gene Yüksek Meclisi
niz murakabe edeceğini bilmektedir. Onun için, 
Selim Sarptı Beyefendinin izah ettiği gibi, 
mecburi kadro nakillerinden dolayı nasıl çalı
şan müesseseleri suiistimalle itham ediyorsak, 
yetki ve salâhiyetlerini bihakkin kullanacak in
sanları yarın bu suiistimallerle itham etmemek 
için kendilerine hizmetin icabettirdiği şekilde 
bu salâhiyeti vermek mecburiyetindeyiz. 

Bu bakımdan, ben şahsan, maddenin yabanci 
dil bilme kaydı müstesna olmak üzere, olduğu 
gibi kabul edilmesinde fakat Genel Müdür, 
Müsteşar ve Teftiş Heyeti Eeisi gibi mühim 
mevkileri işgal edecek kimselerin mutlaka ya-
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bancı dil bilmeleri mecburiyetine tabi tutulma
sının yerinde olacağı kanaatiyle; eğer Plân Ko
misyonu da Refet Aksoy Beyefendinin teklifi
ne uyarsa, maddenin bu şekilde aynen kabu
lünde fayd'ı mülâhaza ederim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN - - Sayın Bahtiyar Vural, (Vaz
geçti, sesleri) 

BAHTÎYAR VURAL (Kars) — Vazgeçtim, 
efendim. 

BAŞKAN Sarfınazar ettiniz. Buyu mm, 
Asım Eren. 

ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar
kadaşlarım, yabancı dili mecburi kılma mese
lesinde, bütün konuşan muhterem arkadaşları
mız, memnuniyetle görüyorum ki, birleşmişler
dir. Şu halde, kürsüde bu maddeye karşı, serd 
edilen fikirler içinde, yalnız bir fikir etrafında 
tartışma kalmıştır, o da kadrolar meselesidir. 

Muhterem arkadaşlarım, biraz nazari konuş
tuğumuzu ve elimizdeki tasarı ile âdeta çelişir 
biı* konuşma, ortamına düştüğümüzü zannediyo
rum. Şöyle ki : Plân Komisyonunun dahi met
ninde, maddelerinde, madde başlıkları dairele
rin, genel müdürlüklerin isimlerini tasrih eder, 
anar da, sonra biz bu kanunun arkasına takti
ğimi': kadroyu, elâstikî kadro yapıyoruz, diye
rek, onların ismini zikretmeden koyarsak, bu 
metinle bunun arkasında Plân Komisyonunun 
elastikiyet izafe edercesine koyduğu isimsiz ge
nel müdürlükler çelişmez mi? Gelişmiş vaziyete 
düşmüş olmazlar mı? Ya, metinde de isim zik-
retmiyeceksiniz, yalnız, vazifeden bahsedecek
siniz. O halde öyle bir genel müdürlük yerine 
bakanlık istediği zaman da, istediği isimle bir 
genel müdürlüğü o kadrodan ihdas edebilir; 
durumuna girecektir, çünkü, iddiaları da bu 
istikamettedir, bir tahdit de koymamışlardır. 
Bu elastikiyetin hududu üzeninde veyahut o 
kadrolar Hükümetin getirdiği tasarıda olduğu 
gibi, metinde ismi zikredilen genel müdürlüğü 
de aynı isimle zikretmek suretiyle bir kadro 
halinde önümüze gelmeliydi. Metinde ipka et
tikleri genel müdürlük isimleri ile getirdikleri 
'genel müdürlük isimlerini ihtiva, elâstikî, de
dikleri kadrolar çelişmektedir. Bu bir. Bu nok
tadan, bir defa, kanun tekniğine uygun bir ta
sarı önümüzde değildir, kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlar, kadrolar kaç sene için 
muteberdir? Burada konuşan çok büyük ve de
ğerli hizmetler yapmış bir arkadaşımızın «rijit» 
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tâbiri ile ifade ettikleri bir kadro kaç ay veya 
kaç yıl için meridir? 12 ay için meridir. 13 ay 
için değil. Peki şimdi, Sayın Bakandan veya 
Saym Plân Komisyonundan sormak isterim, 12 
ay içinde bir veya iki defa kadro değişikliği mi 
yapmak istiyorlar ? O halde vazifesine alışmamış 
insanların, iki ayda bir, üç ayda bir ismi deği
şecek, yeri değişecek; böyle bir yola gitmek is
tediklerini mi bize anlatmak istiyorlar, ben bu
nu anlamıyorum. 12 ay nihayetinde bu Meclise 
yeni bir kadro getirmek salâhiyeti saym bakan
lığın elinde değil midir, Bütçe Kanunu ile? Be
ğenmezlerse yaptıkları bugünkü kadroyu, 12 ay 
sonra, Şubat ayında, önümüze gelecek, olan malî 
yıl kadrosunu istedikleri şekilde tadil etsinler, 
getirsinler. Hayır, biz 12 ay içerisinde 3 - 4 de
fa kadro değiştirmek, yer değiştirmek, isim de
ğiştirmek, azaltmak, çoğaltmak istiyoruz, diyor
larsa yo., deriz. Devletin hizmetleri kadro oyun
cağı değildir. Bir memur vazife yerine en az 
12 ayda alışır. Verim, intibak ile, vazifesinin bü
tün nüanslarını ruhuna sindirmekle artar. O 
halde burada yine temas ediyorum yine demin
ki itirazıma, Devlet Personel Kanununun pren
sipleri içinde 12 aydan evvel sık sık kadro de
ğiştirmek, yer değiştirmek diye bir şey var mı
dır? Devlet Personel Dairesi ile temas buyur
duklarını anlatan Saym Bakan, bunu lütfen 
izah etsinler. Devlet Personel Dairesinde ben
deniz olsam böyle bir şeyi asla kabul etmem. 
Yani 12 ay içinde ben 2 defa, 3 defa, en az bir 
defa, Meclisin kabul ettiği kadroyu değiştirmek 
istiyorum, derse, ben razı olmam buna. Hangi 
tarafından tutarsanız, kadro meselesinde iddia 
edilen noktalar çürüktür. Yani ne nisbete alış
mak imkânını bırakmak istiyorlar hem'de dışa 
gönderdikleri memurlarda ihtisasa kıymet veri
yorlar demektir. İhtisas yalnız ihtisas mekte
binde olmaz. Vazifede geçirilen müddet bir ih
tisas mektebidir. Bir insan ancak vazifede 
uzun müddet uğraşa uğraşa onun ledününü kav
rar. Ondan sonra ondan hakkiyle verim alınır. 
Bir taze makinâ fabrikadan çıktığı zaman bir
çok kısımları gıcır gıcır öter. Bir müddet çalış
tıktan sonra o gıcırtı kalmaz. Gemilerdeki ma-
kinalar, yeniyken çok ses çıkarır; sonradan, bir
birine alışan parçalar ses çıkarmadan işler. O 
halde Bakanın takdiri dediğimiz meselenin Dev
let Personel Kanununda çıkacak olan prensip
lerle bugünden hem ayar olması lâzımdır. Biz 
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ne o kanunun prensiplerini henüz önümüzde 
gördük, ne de mahiyeti hakkında bir fikrimiz 
var. Şimdiden, hariciyede de böyle elâstiki usul
leri vardır, dense de, bu gerekçe ile bu kanun 
müdafaa edilemez. Çünkü, hariciyenin o pren
sibine de yarın Devlet Personel Kanunu belki 
set çekecektir, baraj kuracaktır ve nihayet ve
recektir. Ne biliyorsunuz, vermiyeceğini ? Bu 
noktaya dayanaraktan fikir serdeden•muhterem 
Kırca arkadaşıma, bendeniz, belki Devlet Per
sonel Kanununun bugün Hariciyede müteamel 
olan usulü de kaldıracağı kanaatindeyim. 12 ay 
içinde kadro değiştirmek, çürük bir şeydir, 
Devlet idaresi ile kabili telif değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, son olarak şunu da 
arz etmek istiyorum. Personel meselesinde, de 
bundan evvel 2 ııci ve 8 nci maddelerde çok 
önemli tadiller arz eden arkadaşlarımızın uy
gun bulunmuş olan bâzı noktalarına, kalben, fii
len metinle iştirak etmiş olan sayın Plân Ko
misyonu lütfetsin bu maddeyi de bir müddet 
için geri alsınlar ve arz edilen istikametlerde 
çok rica ediyorum, sübjektif takdirlere değil, 
objektif hukuka dayanan bir metin getirsinler. 
Sayın Selim Sarper kardeşimize şu mı arz etmek 
isterim ki, suiistimalleri önliyceek olanlar en 
emin müeyyide olarak sübjektif takdirler değil, 
objektif hukuktur. Kanun maddesine dayanırsı
nız, ondan sonrası selâmettir. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Saym îlyas Kılıç. 
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Muhterem ar

kadaşlarım, senelerden beri bir teşkilât ' kanu
nundan mahrum bir bakanlığın teşkilât kanu
nu görüşülürken, buna fazla mâni koymamız ve 
bir an evvel bu bakanlıktan iş istiyebilmek için 
eline bir teşkilât kanunu vermemiz lâzım gel
diği kanaatindeyim. Bununla beraber bakanlık, 
Tanıtma Bakanlığının, Umum Müdürünün, Müs
teşarının, Teftiş Kurulu Başkanının lisan bilme
si kadar tabiî hiçbir şey yoktur. Ümidederiz 
ki, tatbikat da o istikamettedir ki, bu mevkiler
de lisan bilmiyen bir arkadaş istihdam edilmiş
tir ve edilmiyeceğini de ümit etmek isteriz. Hal 
böyle olunca, lisan bilme keyfiyetini bakanlığın 
takdirine bırakmak suretiyle, bakanlıkta ancak 
lisan bilmiyen arkadaşların bu işlerde kullanıl-' 
mamasını ve bunu bir örf ve âdet haline getir
memesini. istirham edelim ve bu işi böyle kapa
tırken kadro meselesine geçmek isterim. 
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Arkadaşlar, bir Bakanlığın teşkilât kanunu 

kurulurken suiistimali onun temeline bir harç 
gibi atmak doğru bir şey değildir. Biz, bir Ba
kanlıktan ancak vazife istemekle mükellefiz ve 
onun harekâtını kontrol etmekle, onun çalışma 
tarzını kontrol etmekle, buraya getirmekle mü
kellefiz. 

Binaenaleyh, bu bakanlığın vazifesi esnasın
da, kadroları yanlış bir istikamette kullan
dığını hissettiğimiz, haber aldığımız zaman bu 
Ibakanlığa her türlü sual açma salâhiyetine 
sahibiz. Binaenaleyh, kendisinden iş istedi
ğimiz bir bakanlığa, müsaade edelim de, mevcut 
kadrosunu kullanmak elastikiyetini de verelim. 
Hem kendisinden rasyonel, faydalı, verimli 
olmasını istiyoruz, hem de bir taraftan, elini, 
•ayağını köstekliyoruz. Böyle, şey olmaz. Ka
naatimce bakana müsaade edin. Memurlarını 
tâyin etmek, kadroları istediği gibi ve istediği 
istikamette kullanma yetkisini tanıyalım. Fa
kat bunları suiistimal ettiği takdirde de kendi
sini burada sual (kargısında bırakmamızı kadro
lardaki elastikiyetlerine de müsaade etmenizi 
temenni ederim. Saygılarımla. 

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

' arkadaşlarım; Sayın Asim Eren arkadaşımızın 
yanıldığı bir nokta vardır. Sayın Asım Eren, 
burada «teftiş kurulu başkanlığı hukuk müşa
virliği, Turizm Genel Müdürlüğü^. Turizmi Ge
liştirme Dairesi Müdürlüğü, Turistik Teşebbüs
ler Dairesi Müdürlüğü, Tanıtma Genel Müdür
lüğü, Dış Teşkilât Dairesi Müdürlüğü.» İlâhare 
diye yazılı genel müdürlük ve müstakil müdür
lüklerin bu serlevhalar altında yazılı kadroları
nın, bu müdürlük ve müstakil müdürlükler dı
şında dahi kullanılabilme yetkisinin bakanlığa 
verildiğini sanıyor. Böyle bir şey yok. 

ASIM EREN (Niğde) — Gerekçede açıktır. 
COŞKUN KIRCA (Devamla) — Gerekçenin 

açık olmasına lüzum yok Sayın Eren; çünkü 
maddenin lâfzı kâfi derecede açıktır. Ne diyor 
madde.? «Bakan, genel müdürlük ve müstakil mü
dürlük hizmetlerinin gerektirdiği müdürlük ve 
şube müdürlüklerini kurar ve kadroları ihtiyaca 
göre dağıtır.» 

Yani bir müstakil müdürlüğün içinde veya 
(bir genel müdürlüğün içinde şubeleri bakan 
kurar ve o genel müdürlüğün veya müstakil mü-
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dürlüğün kendi serlevhası altında yazılı kad
roları da bu şubelere ihtiyaca göre dağıtır. Dış 
teşkilâta gelince; dış teşkilât için esasen hususi 
bir kanun vardır. Dış teşkilât için seyyaliyet 
olmadığı takdirde sinekür yaratılır. Arkadaş
larım misal vereyim size; Kıbrıs meselesi çık
tığı zaman, Londra Sefaretinde, basın ataşeliği
nin de elbette ki daha fazla memura ihtiyacı 
vardı. Şu kanunu, Kıbrıs meselesi mevcut iken 
çıkardığımızı kabul edelim, Londra 'daki ba-
sm ataşeliğinin bütün kadrolarını o zamanki ih
tiyaca göre şu kanunla doldurduğumuzu farz 
edelim; Kıbrıs meselesi eski ehemmiyetini kay
bedince oraya bir takım fuzuli adamları tâyin 
etmek mecburiyetinde kalacaksınız; iş göremi-
yecekler ve sinekür yapacaklar. Halbuki, o per
sonele belki de başka bir yerde ihtiyaç vardır; 
ama o yerde kadro gösterilmediği için onları ora
ya yollryamıyacaksmız. Şimdi, maksadın bu ol
madığı aşikârdır. Dış teşkilât içinde zaman ve 
mekâna göre iş hacmi ve işin ehemmiyeti daima 
değişir, işin hacmi ve ehemmiyeti dış teşkilâtta 
değişince, o dış teşkilâtın gelecek olan yazıları, 
raporları, evrakı, muhaberatı ve sıaireyi inceliye-
cek ve gereken kararları verecek olan genel 
müdürlük ve müstakil müdürlükler içindeki şu
belerin teşkilâtlanma tarzı ve iş hacmi da deği
şir. Binaenaleyh, aynı genel müdürlük içinde, 
aynı müstakil müdürlük içinde bu serlevhalar 
altında yazılı kadroları dağıtmakta bakan muh
tar olmazsa; dış teşkilât için global olarak ve
rilmiş kadroları dış teşkilâtın muhtelif mahalleri 
arasında dağıtmakta bakan muhtar olmazsa, ne 
olur o takdirde? Bunlar daimî kadrolardır. 
Bu daimî kadrolara 'bütçe kanunları ile eklediği
niz (D) 'cetvelinden bahsetmiyoruz burada da. 
Ne olur? iki şey olur arkadaşlar: Devlet Personel 
sisteminde haklı olarak en çok tenkid edilen bir 
usule başvurulur; bütçe yoliyle senelik kadro
lar çıkarmak yoluna başvurulur ki, öyle sanı
yorum, böyle bir şey burada kabul edilmemiş
tir ve bu Devlet Personel sistemi bakımından 
çok yerinde bir usuldür. Bütçe kanunlarımızda 
niçin biz (D) cetveli, şu veya bu cetvel gibi yol
lara başvuruyoruz? Aslında şu sebepten dolayı; 
mevcut teşkilât kadrolarımızda şube müdürlük
lerinin kadrolarını dahi dondurmak gibi bir 
basiretsizlik gösterdiğimizden, devlet ya bütçe 
kanunlarında (D) cetveli, (E) cetveli gibi bir
takım dolambaçlı yollara başvurmak zorunda 
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kalıyor; veyahut, ikide bir Yüce Meclisi «şu şu
benin kadrosundan şunu aldım, şu şubenin kad
rosundan bunu çıkardım» gibi hakikaten Mec-; 
lisin asıl uğraşması gereken.temel siyasi tercih
leri aşan ve üstelik Meclisin âmme masraflarını 
kontrol yetkisiyle de hiçbir ilgisi bulunmıyan 
ıbirtıakım teferruatla uğraşmaya kendimizi zor
luyoruz. Burada âmme masrafları bakımından 
idareyi ve bakanlığı kâfi derecede bağlıyorsunuz. 
Hiçbir yetkisi yoktur, şu maddeye göre, bakanlı
ğın, birinci derecede kadrolarını şu kadar artır
dım, 3 ncü derecede kadrolarına şu kadar ilâve 
ettim, 6 ncı derecedeki kadroları da şu kadar ek
silttim demeye hiçbir yetkisi yoktur. Nedir yet-, 
kişi? Sadece, dış teşkilât içinde burada her de
recenin yanında yazılı ıjdedle sınırlı olmak üzere 
kadroları dağıtabilmek elastikiyeti; bir de her 
genel müdürlük ve her müstakil müdürlük için
de o serlevha altında yazılı kadroları yine her 
derecenin yanında yazılı Ikadro adedlerini aşma
mak kaydiyle şubelere dağıtabilmek salâhiyeti. 
Eğer muhterem arkadaşlarım, bu salâhiyeti ver
miyorsa Devlet Personel sisteminin getireceği 
kanun tasarısı, öyle sanıyorum ki, Meclisimiz 
bu» seyyaliyeti vermek için Devlet Personel Dai
resini uyarmak zorundadır. Aksi halde, ne dâ
hilde, ne hariçte teşkilâtlımızı (bürokrasiden kur
taranlayız; teşkilâtımızı taşlaşmış hale getiririz. 
Asıl o zaman sinekürler yaratırız. Sinekürlere 
müdahale bakanlık tarafından yapılabilmelidir. 
Eğer kadroları ta^laştırırsanız, bir kadronun 
sinekür mevzuu olduğunu Yüce Meclis görüp ba
kanı ikaz etse dahi, kanunda mevcudolduğu 
için bakan o sinekürü ortadan kaldıramiyacak-
tır. Kadroların taşlaştırılmaması bu bakımdan za
rurettir. Maddenin lisan bakımından verdiğim 
ve bilâhara sadece müsteşara ve genel müdürle
re inhisar ettirmeyi- uygun bulduğum takrirle 
birlikte aynen kabulünü, bilhassa istirham ede
rim, efendim. 

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

rem arkadaşlarım; rahatsız ediyorum ama bâzı 
arkadaşlarım öyle sözler söylediler ki, benim ifa
de ettiğim konuları öyle ifade ettiler ki, özür di-
liyerek tekrar huzurunuza çıkmak mecburiyetinde 
kaldım. 

Çok Sayın tlyas Kılıç arkadaşım; «(bakanlı
ğın temeline suiistimal atarak kurmıyalım» 
şeklinde konuştular, Rendeniz objektif konu-
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şan bir arkadaşınızım. Bakanlığın temeline 
suiistimal atmak meselesi bahis mevzuu değildir. 
Nerede geniş bir. takdir hakkı varsa, o takdir hak
kının içinde hata etmek ihtimali vardır. 

Bugün memleketimizde yalnız Turizm ve Ta
nıtma Bakanlığı yoktur. Zaten Bakanlık deği|di 
yemi bakanlık kuruluyor. Yani teşkilât Genel Mü
dürlük Teşkilâtı bir Genel Müdür idi. Birçok 
bakanlıklar var. Milyonlarla oynıyan bakanlıklar 
var. Bütün bunların hepsinin kadrolarını teker 
teker şu Yüce Meclis ve ona niyabeten Bütçe ko
misyonları inceler. Bütün bu bakanlıkların teme
linde suiistimal vardır 'mânasını mı ıtaşır? 

Bendeniz burada bir hakikatin aydınlatılması 
için konuşuyorum, gayet güzel hatiplik yapmak 
mümkündür. Bu kürsüde' güzel sözler söylemek 
mümkündür. Ama çıkarken de kürsüye samimi-
yötle ifade ettim ki, eğer bu takdir hakkını doğ
ru yolda kullanmak için Yüce Meclisin doğru bil
diğim bir hükmü, muhterem komisyon, iyi bir for
mül getirirse bendeniz teklifimde ısrar etmiyorum 
diye hüsnüniyetimi ifade ettim. Şimdi arkadaş
lar, eski bir Bütçe Komisyonu üyesi olan bir ar
kadaşınızım. Yani bu işin teknik teferruatını az 
çok bilen arkadaşınızım. Prensip şudur; Meclis 
kadrolara hâkim olacaktır. Buraya getirilen o 
prensibe karşı bir istisnadır. Bâzı ahval olur ki, 
bu ahval içinde hakikaten bu istisnayı tanımak 
doğru olabilir. Kıbrıs meselesinden bahsettiler 
Sayın Coşkun Kırca arkadaşımız; öyle ümidedi-
y o inim ki, millî heyecanlarımızı tazeliyen bir 
mevzudur. Daha kolaylıkla anlarız diye ifade et
tiler. Kıbrıs mevzuunu biz de Coşkun Kırca ar
kadaşımız gibi heyecanla karşılarız. Ama şunu 
arz etmek isterim ki, eğer bir Bakanlık Teşkilâtı 
Kanunu Yüce Meclis huzuruna sarih kadroları 
ile gelmemiş ise, bu mevzuda iyi olarak ihtiyaç
ları tesbit edememiş anlamını da taşıyabilir. İyi 
kadro, ihtiyaçların iyi tesbit edildiği şekilde ge
tirilir, muayyen bir noktada da bâzı haklar tara
nabilir. Buraya tam bir kadroyu teferruatiyle, 
yani müdürlükleriyle, Coşkun Kırca arkadaşımı
zın temas ettikleri gibi, getirmediklerine göre, 
ihtiyaç üzerinde ciddî ve derin bir tetkikleri ol
madıklarını anlıyorum. Ve bu Mecliste kaldıkça 
da takibedeceğim. Yüce Meclis istediği şekilde 
kararını verecektir. Ama, ondan sonra da c işfn 
gidişini sıkı sıkı takibedeceğiz. Sonra derler k i ; 
«Bakan tasarrufunu yapsın, biz o tasarrufu kon
trol ederiz.» Hayır arkadaşlar, Bakana hak ver-
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missiniz, o kadroyu oradan buraya alabilir. Şa
hıs mevzuubahis değil, bir memurun kadrosunu 
ordan kaldırır öbür tarafa götürebilir. Ve bir 
şey diyemeyiz buna. Biz buna bir şey diyemeyiz, 
çünkü Yüce Meclis onu kabul etmiştir. Binaen
aleyh bunun teknik teferruatı böyle hafif geçip 
meseleyi vaz'etmek değil. Burada biz bir haki
kati meydana çıkarmak istiyoruz. Yüce milleti
mize hizmet etmek istiyoruz. Bendeniz fikrimde, 
şimdi daha samimiyetle ve daha kuvvetle ısrar 
ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun, Komisyon. 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ARİF HİK

MET ONAT (Ordu) — Muhterem arkadaşlar; 
evvelâ Reşit Ülker arkadaşımıza arzı cevap ede
ceğim. Kendi Bütçe Encümeninde geçen yıl üye 
olarak bulunmuştur, bunun tekniğini de bilir. 
Bu önümüzdeki tasarıda kadrolar, tamamen Yü
ce Meclisin tasarrufundadır. Siz bu kadroları 
kabul ettiğiniz takdirde, bu kadrolar kurulacak 
olan Bakanlık tarafından kullanılacaktır 

Şimdi, müzakere ettiğimiz madde bu kadrola
rın nerelerde ve nasıl kullanılacağını tâyin eden 
bir maddedir. Reşit Ülker arkadaşımız, bunu Ba
kan istediği gibi kullanacak, dediler. Hayır ar
kadaşlar; Bakan bunu ihtiyaca göre kullanacak
tır. Maddenin hususiyeti, elastikiyeti ve esprisi 
buradadır. Eski Hariciye Vekili muhterem arka
daşımız salâhiyetle ifade buyurdular, bütün bun
lar ihtiyaçlardan geliyor. Nerede var; Hariciye 
Vekâletinde, İmar ve İskân Bakanlığında vardır. 
İyi tatbik edildiği zaman bu memlekete fayda 
getiriyor, zarar getirmiyor. 

Ama, Reşit Ülker arkadaşımız der ki, şu klâ
sik, başka vekâletlerde olduğu gibi, işte Ordu vi
lâyeti, Van vilâyeti ve Erzurum vilâyeti. Bura
da bir vali vardır, burada bir defterdar vardır, 
burada bir polis müdürü vardır. Böyle, kadrola
rını yer yer tesbit edelim. Hazır diyoruz biz, bu 
vekâletin bir hususiyeti vardır. Dış servisleri 
vardır. Bu bakımdan bu vekâlete bir salâhiyet 
vermekte fayda vardır. Zaten dediğim gibi mad
denin esprisi buradadır. Bu bilinerek getirilmiş
tir. Kadroların böyle 12 ayda bir değiştirilmesi 
hususuna gelince; Asım Eren arkadaşımız haki
katen müdekkik ve mütecessis bir • arkadaşımız
dır, ama burada bir zühulü vardır. Arkadaşlar, 
kadrolar Teşkilât kanunlariyle şu gördüğünüz 
kuruluş ve Teşkilât kanunlariyle verilir. Bütçe-
Kanunu ile alâkası yoktur. Böyle 12 ayda bir 

24. 5 , 1963 0 : 1 
kadrolar getirilsin, götürülsün Bütçe Kanunu ile 
böyle bir şey ne usullerimizde vardır ne de ka
nun tekniğine uygun değildir. 

Şimdi, biraz evvel arz ettiğim gibi, hiçbir 
şey Büyük Meclisin meçhulü değildir. Kadro
lar bu tasarıya eklidir. Kabul edeceğiniz bu 
kadrolar dâhilinde, kabul buyurursanız bu mad
de çerçevesi içinde Sayın Bakan tahakkuk etti
recektir. 

Dil meselesine gelince : Evet, Refet Bey ar
kadaşımız ortaya iyi bir fikir atmıştır. Hakika
ten bu memlekette bütün memurların dil bilme
sini hepimiz arzu ederiz. Fakat bunun bir de 
ameli tarafını aramak lâzımdır. Şimdi arkadaş
larımızla konuştum, müsteşarın ve umum mü
dürlerin dil bilmesini kabul ettiğimiz takdirde 
tasarı yani bu madde daha faydalı bir hale ge
lecektir, iddiasındalar ki, biz de komisyon ola
rak buna iştirak ediyoruz. Ama, hukuk müşa
viri ve saire, ve saire bütün müdürler de, arka
daşlarımız da lütfetsinler, bütün bunlarda ya
bancı dil bilgisi aramakta amelî 'bir fayda yok
tur. Müsteşar ve umum müdürlerin dil bilme
sine biz de komisyon .olarak takrir geldiği za
man iştirak edeceğiz. Hürmetlerimle. 

ASIM EREN (Niğde) — Sual soracağım. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ASIM EREN (Niğde) — Sayın komisyon 

sözcüsü kadrolar teşkilât kanuniyle gelir, Büt
çe Kanunu ile değişmez, dediler. Gerekçede, 
tasarısının 7 nei sayfasında, 16 ncı maddeye ait 
gerekçeyi zikrederken Plân Komisyonu, kadro
ların azaltıp çoğaltma yetkisinin Bakanlığa ve
rilmesi prensibinin kabul edilmiş olduğunu, 
yazmıştır. Şu halde teşkilât kanunu da değişi
yor, demektir. 

. PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ARİF 
HİKMET ONAT (Devamla) — Hayır efendim. 
İhtiyaç olmazsa, biliyorsunuz ki, cetveller var
dır; (L) cetveli, (D) cetveli gibi, oraya alır. 
Ondan sonra yine libere eder. Bunlar umumi 
hükümlerdir. Her milletvekili arkadaşımız bil
hassa özür diliyerek arz ediyorum, bu mevzuu 
pek bilmezler. Bunlar umumi hükümlerdir. 

ASIM EREN (Niğde) — Daha sözümü bi-
tirmedim, efendim. Bu kadrolar teşkilât kanu
nu ile baki kalacaksa, bu kanunu değiştirmek 
salâhiyetini bir bakana nasıl verirsiniz? Bu 
Anayasaya aykırı olmaz mı? 
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PLÂN KOMISYONU SÖZCÜSÜ ARÎF 

HİKMET ONAT (Devamla) — Böyle bir şey 
yok, Beyefendi. Teşkilât kanununu değiştirmi
yor. Kabul ettiğiniz teşkilât kanunu içinde ve
kil vazife görüyor, Beyefendi. Böyle bir şey yok. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-
tiyen? Yok. Verilmiş önergeler vardır, okutu
yorum : 

Yüksek Başkanlığa 
16 ncı maddenin 1 nci fıkrasına aşağıdaki 

cümlenin eklenmesini arz ve teklif ederim. 
«Müsteşar ve genel müdürlerin 17 nci mad

denin (Ç) bendinde yazılı şartı haiz olmaları 
gereklidir.» 

İstanbul 
Coşkun Kırca 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim sebeplere binaen 16 ncı 

maddenin 2 nci fıkrasının son satırında zikredi
len memurların tahsil dereceleri hakkında 
('.... jüksek öğretim yapmış olmaları ibaresini 
mütaa]îiben «ve yabancı bir dil bilmeleri şart
tır.») ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ede
rim. 

Ordu 
Refet Aksoy 

Yüksek Başkanlığa 
16 ncı maddenin ikinci fıkrasının aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Ordu 

Ferda Güley 

Madde 16. — Fıkra 2. 
Müsteşar, müsteşar yardımcısı, teftiş kurulu 

başkanı, müfettişler, genel müdürler ile müdür
lerin yüksek öğrenim yapmış olmaları ve müs
teşar yardımcısı; müfettiş ve müdürler hariç, 
17 nci maddenin (Ç) fıkrasındaki hükümlere 
uygun şekilde yabancı dil bilmeleri şarttır. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bu üç 
takrirden iki tanesi daha geniş hususları ihtiva 
ediyor. 

Bunun bir tanesi; Coşkun Kırca'ya-aidolanı 
da, müsteşar ve genel müdürlerin dil bilmesine 
inhisar etmektedir. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Sayın Başkan, 
yeterlik önergesi verilmediğine göre, çok kısa 
olarak önergemi izah etmek isterim. Lûtfedile-
bilir miî 
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BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
FERDA GÜLEY (Ordu) — Muhterem arka

daşlarım, bu maddede yabancı dil mecburiyeti, 
bâzı mühim organlarda vazife alacak Bakanlık 
mensupları için zarureti, müzakereler sonunda 
açıkça meydana çıkmıştır. 

Bendeniz bu mecburiyetin, müsteşara, teftiş 
kurulu başkanına ve genel müdürlere inhisar 
ettirilmesini, müfettişlerin, müdürlerin, müste
şar yardımcılarının, bilhassa bugünkü şartlar 
içinde bunun dışında bırakılmasını uygun bulu
yorum. Yani Coşkun Kırca arkadaşımdan far
kım, Teftiş Kurulu Başkanının da yabancı 
dil bilmesi mecburiyetinin getireceği fayda 
hususundaki ayrılığımızdır. Nden? Müdürleri 
ayırıyorum. Ama genel müdür yabancı dil bi
lecek. Müdürler de pek tabiî olarak genel mü
dür olmak isterler. Kendileri yabancı dil bil
iniyorlarsa ikmal gayretinde olacaklardır, müs
teşar yabancı dil bilecektir. Muavini, yar
dımcısı olan müsteşar yardımcısında aramı
yorum. Elbet oda müsteşar olmak ister ve 
bu mecburiyete kendini intibak ettirir. Tef
tiş Kurulu Başkanlığı ve müfettişler vardır. 
Müfettişler de her hangi bakanlıkta teftiş 
mekanizması, bir kariyeridir. Müfeetişlerde 
pek tabiî olarak teftiş kurulu başkanı is
terler. Eğer biz orada bu kapıyı açık bıra
kırsak ilânihaye müfettişler, yabancı dil bil
meye mecbur olmaksızın baş müfettişliğe ka
dar yükselebilirler. Mühim olan teftiş kuru
lu Başkanının yabancı dil bilip bilmemesi .de
ğil, müfettişlerin yabancı dil bilmek husu
sunda kendilerini yetiştirmek için hiçbir 
gayrete sahip çıkmıyacak kadar hür olma
ları meselesidir. Eğer teftiş kurulu başka
nını da getirecek olursak, bu suretle yabancı 
dil bilme meselesinde bu madde eksiksiz 
tedvin edilmiş olur. Müsteşar bilecek, tef
tiş kurulu başkanı bilecek, genel müdür bi
lecek. Bu demektir ki; müdür, sen de çalış 
bil, müfettiş sen de çalış bil, müsteşar yardımcı
sı sen de çalış bil, demektir, önergem bu 
mahiyettedir, iltifatınıza mazöıar olmasını say
gılarımla dilerim. 

BAŞKAN — Takririnizde bir değişiklik 
yapıyorsunuz değil ani, Sayın Güley. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Hayır efen 
dim. 
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BAŞKAN — Şimdi, verilmiş olan takrir

lerden en genişi Sayın Refet Aksoy'a aittir. 
Bütün kadrolara dâhil şahısların yabancı dil 
bilmeleri hakkındadır. 

REFET AKSOY (Ordu) — Takririmin en
cümenin iltihak ettiği şekilde; müsteşar, müs
teşar muavini, teftiş heyeti reisi tanıtma dai
resi reisi bütün reis ve umum müdürler dâ
hil olduğu halde kabulüne' ben de tarafta
rım. 

BAŞKAN — Encümen sadece müsteşar ve 
genel müdürlerin yabancı dil bilmesi kay
dını kabul etmiştir. Geniş şekilde değildir 
yalnız, müsteşar ve genel müdürlerin yabancı 
dil bilmesi kaydını kabul etmiştir. . 

Takririnizi buna mı inhisar et'tiriyorsu 
aıuz? 
- REFET AKSOY (Ordu) — Evet. 

'BAŞKAN — Şu halde en geniş olan tak
rir sayın Ferda Güley'e aittir. Evvelâ onu 
okutup oylarınıza arz edeceğim. 

(Ordu Milletvekili Ferda Güley'in önerge
si tekrar okundu) 

BAŞKAN — Takririn nazarı dikkate alı
nıp alınmamasını oylarınıza sunuyorum, ko
misyon iştirak etmiyor. Kabul edenler... Et
miyenler... Dikkate alınması kabul edilmiştir. 

Komisyon filhal iştirak ediyor mu - efen
dim? 
. PLÂN KOMİSYONU ADINA RÜŞTÜ ÖZ-

AL (Konya) — iştirak ediyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon filhâl iştirak edi

yor., Yalnız bu değişikliğin maddedeki yeri 
hakkında şimdi bir şey beyan edecek misiniz, 
yoksa takriri alıyor musunuz? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RÜŞTÜ ÖZ-
AL (Konya) — Esasta bir değişiklik olma 
mış'tır. 

Yalnız, bu madde hakkında bir de tay 
önergesi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
16 ncı maddenin 3 ncü fıkrasındaki «kad

roları ihtiyaca göre dağıtır.» ibaresinin kaldı-
ıılmasını arz ve teklif ederim. 

istanbul 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ARlF . 

HİKMET ONAT (Ordu) — Hayır efendim";"' 
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BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, okunan 

önergeyi oylarınıza sunuyorum; kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde kabul edilen ve komisyonun filhal 
katıldığı Sayın Ferda Güley'in Önergesinde
ki değişik şekliyle tekrar okuyoruz. 

Atama ve personel işleri 
MADDE 16. — Müsteşar, müsteşar yardım

cısı, 'teftiş kurulu' başkanı; müfettişler, hu
kuk müşavirleri, genel müdürler, yurt dışı 
turizm ve tanıtma büro müdürleri, basın mü
şavirleri ve ıbasın ataşeleri ve yurt içi turizm 
ve tanıtma bölge müdürleri müşterek karar
la, diğer memur ve hizmetliler bakanlıkça 
atamı*. 

Müsteşar, müteşar yardımcısı, Teftiş Ku
rulu Başkanı, müfettişler, genel müdürler ile 
müdürlerin yüksek öğrenim yapmış olmaları 
ve müsteşar yardımcısı müfettiş ve müdürler 
hariç 17 nci maddenin (Ç) fıkrasındaki hü
kümler uygun şekilde yabancı dil bilmeleri 
şarttır. 

Bakan, genel müdürlük ve müstakil mü
dürlük hizmetlerinin gerektirdiği müdürlük 
ve şube müdürlerini kurar ve kadroları ih-
•tiyaca göre dağıtır. 

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

Yurt dışı atama 
MADDE 17. — Yurt dışı teşkilâtına aday 

olarak atanacakların Memurin Kanununun 4 
ncü maddesindeki şartlarla birlikte : 

a) 30 yaşını geçmemiş 'bulunmaları, 
b) Ekonomik veya sosyal ilimler veya ha

bercilik veya turizmle ilgili olduğu Bakanlıkça 
kabul edilip öğretim derecesinin yüksek, oldu
ğu Millî Eğitim Bakanlığınca tasdik olunan 
faklüte veya yüksek okullardan mezun olma
dan, 

ıc) Bakanlıkça düzenlenecek yönetmelik 
gereğince genel kültür seviyelerini belirtecek 
sınavda başarı sağlamaları, 

ç) Fransızca, ingilizce, Almanca, italyan
ca veya Bakanlıkça tesbit olunacak ve hizme
tin görüleceği memleketin, dilini veya o mem
lekette en çok konuşulan dillerden birini oku
yup yazmaya ve konuşmaya muktedir olduk-

- larinın bu hususta hazırlanacak yönetmelik 
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uyarınca ilgili üniversite profesörlerinin katı
lacakları bir sınavla tevsik edilmiş bulunması 
şarttır. 

Bu suretle Bakanlık yurt dışı teşkilâtına 
aday olarak almanlar, bir yıl Bakanlığın mer
kez teşkilâtında ve bîr yıl da Dışişleri Bakan
lığı. Enformasyon Dairesinde staj gördükten 
sonra başarı gösterdikleri takdirde turizm ve 
tanıtma büroları müdür yardımcılığı veya ba
sın ataşeliği yardımcılığına atanırlar. Bundan 
sonra Memurin Kanunu hükümleri gereğince 
üçüncü sınıf, ikinci sınıf, birinci sınıf turizm 

•tanıtma büroları müdürlüğüne veya basın ata
şeliğine ve nihayet -basın- müşavirliğine tâyin 
olunurlar. 

Bu memuriyetlerin sınıf ve dereceleri aşağı
da gösterilmiştir : 

D. Unvan 

4 Basın müşavirliği 
5 1 nci sınıf Turizm've Tanıtma Büro Müdür 

veya Basın Ataşesi 
7 2 nci sınıf Turizm ve Tanıtma Büro Müdür 

veya Basın Ataşesi 
9 3 ncü sınıf Turizm ve Tanıtma Büro Müdür 

veya Basın Ataşesi 
10 Turizm ve Tanıtma Büro Müdürü Yardım

cısı veya Basın Ataşesi Yardımcısı 
11 Turizm ve Tanıtma Büro Müdürü Yardım

cısı adayı veya Basın Ataşesi yardımcısı 
adayı. 

BAŞKAN — Madde hakkında Sayın Ferda 
Oüley, Sayın Asını Eren, Sayın Reşit Ülker ve 
Sayın Turhan Kut söz istemişlerdir. 

Buyurun Saym Ferda Güley. 
FERDA GÜLEY (Ordu) — Muhterem ar

kadaşlarım, bu 17 nci madde gerçekten cesa
retle yeni hükümler getirmiştir. Plân Komis
yonumuz, onun bu görüşüne iltihak eden Ba
kanlık takdire şayandır. 17 nci mtdde yurt dışı 
atanmalarda birtakım şartlar derpiş etmekte
dir. Bu şartlardan 30 yaşını geçmemüş bulun
mak, Ekonomik veya sosyal ilimler veya ha
bercilik veya turizmle ilgili olduğu Bakanlık
ça kabul edilip öğretim derecesinin yüksek ol
duğu. Millî Eğitim Bakanlığınca tasdik olunan 
fakülte veya yüksek okullardan mezun olmak, 
Bakanlıkça düzenlenecek yönetmelik gereğince 
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.genel kültür seviyesini belirtecek sınavda ba
san sağlamak ve biraz evvel üzerinde durduğu
muz, yabancı dil bildiğini üniversite profesör
lerinin katılacağı bir sınavla tevsik etmek. 

Bu gerçekten cesaretli ve bugünkü ihtiyaç
larımızı iyi görmenin ifadesi olarak getirilmiş 
bir maddedir. Böylece yabancı dil bilme kaydı 
ile dışarıya gideceklere adaylık hakkı verilecek. 
Bu adaylar evvelâ bir» yıl merkezde çalışacak
lar, bir yıl Dışişleri Bakanlığı Enformasyon 
Dairesinde çalışacaklar ve 'bundan sonra da an
cak dışarıda boşalacak olan yardımcılıklara, 
muavinliklere gidecekler, ataşe yardımcılığınla, 
Turizm ve Tanıtma Müdürlüğü yardımcılığına 
gideceklerdir. Bilâhara liyakatleri sebkat eder
se müdür olacaklar, ataşe olacaklardır. Bende
niz bu maddeyi, samimî olarak böylece övdük
ten sonra, bir küçük hususa evvelâ işaret ede
ceğim. 

Bunun matlabı, «Yurt dışı atama», dır. Hal
buki, Hükümet tasarısında, «yurt dışına ata
ma» dır. Doğrusu, kanaatimce, «yurt dışına 
atama» dır. «yurt dışı atama» değildir. Bunu 
böylece işaret ettikten sonra, mütaakıp 18 nqi 
maddenin sonuncu fıkrasının mahiyeti, itibariy
le bu maddeye bir fıkra olması zaruretine ina
nıyorum. 18 nci maddenin iki fıkrası vardır. 
Matlabsız olan bu maddenin birinci fıkrası, 
«17 nci madde gereğince yurt dışına atanan Ba
kanlık memurları, bulundukları memleketlerde
ki büyükelçilik veya elçilik emrinde olarak va
zife görürler. Sicii âmirleri büyükelçi veya el
çilerdir», diyor. Bu da çok cesur bir madde, 'bit 
fıkra, talisine, tebrike lâyık. Bunun arkasında
ki fıkra, «Dış teşkilâta intisabedenlerin siyasi 
meslekleri bakımından en verimli alacak şekil
de yetiştirilmeleri hususunda Turizm ve Tanıt» 
ma Bakanlığı», her halde burada bir düşüklük 
var, «Dışişleri Bakanlığı ile daimî iş birliği ha
linde bulunur», denilmiş olacak-her halde, but 
rada Dışişleri yok. Bu hususta çıkarılacak yo* 
netmeılik Dışişleri Bakanlığının iştirakiyle ha* 
zırlanır. Şimdi, hemen takdir buyurursunuz ki* 
elmayla armut, cevkle fındık birbirleriyle mü
şabih, fakat mutabık olmıyan iki nesne, iki yan 
yana getirilmiş bir maddede. Halbuki, bu ikin^ 
cisi meselâ fmdıksa veya cevizse, bunun ceviz, 
torbası, bundan evvelki 17 nci maddede, çünkü 
17 nci madde dışarıya atanacakların ölçülerini,; 
kıstaslarını tanzim ediyor. 18 nci maddenin 
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ikinci fıkrası da, 'böylece atanacakların nasıl 
yetiştirileceklerini tanzim ediyor. 

Garip düşmüş olan bu fıkrayı eğer «yurt t 
dışına atama» matlabı altında toplanacak olan 
bu 17 nci maddenin sonuncu fıkrası olarak 
getirirsek, böylece yurt dışına nasıl atanacağı 
ve atananların, dış teşkilâta intisabedenlerin 
siyasi meslekleri bakımından en verimli ola
cak şekilde yetiştirilmeleri hususunda Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının 
nasıl iş birliği yapacağı1 hususu da uzaklaş-
tınlmaksızm kendi camiası içinde, kendi 
tabiatı içinde ifadesini bulmuş olur. Ancak bu
rada bir hususu sayın Komisyondan öğren
mek istiyorum. Bu, dış siyasi meslekleri bakı
mından, diyor. Siyasi meslek ne demektir? Si
yasi meslek, yani parti temayülünden, bilmem 
doktrinel karakterli birtakım mezheplere ka
dar.. siyasi meslekten ben bunu anlıyorum. 
Ben, sosyalistim, komünistim, anarşistim, bun
lar siyasi meslek olabilir. Siyasi meslek ba
kımından en verimli olacak şekilde yetiştire
ceksiniz h-arice gidenleri. Ben bunu böyle an
lıyorum. Bu şu demektir; diplomasi mesleki 
bakımından bunları verimli şekilde yetiştir
mek. Siyasi meslek başka, diplomasi mesleki 
başka. Binaenaleyh, ben yalnız bu fıkranın, 
17 nci maddesinin son fıkrası olmasını dile
mekle, rica etmekle kalmıyorum, aynı zaman
da, fıkranın şimdi size arz edeceğim şekilde 
de değiştirilmesini istirham ediyorum. 17 nci 
maddenin son fıkrası, 18 nci maddenin ikinci fık
rası yani, dış teşkilâta dntisalbedenierm aynı 
zamanda diplomasi mesleki bakımından en ve
rimli olacak şekilde yetiştirilmeleri hususunda 
Turizm ve ve Tanıtma Bakanlığı, Dışişleri Ba-
kanlığiyle daima- iş birliği halinde bulunur. 
Bu hususta çıkarılacak yönetmelik Dışişleri 
Bakanlığının iştirakiyle hazırlanır. Böylece ko
misyonun da lütfen iştirak buyurmaları takdi
rinde maddenin eksiksiz bir hale geleceğini 
zannetmekteyim. Kabulünü siz aynen arkadaş
larımdan istirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın Asım Eren. 
ASIM EBEN (NiğdeJ — Pek muhterem 

arkadaşlarım, bendeniz gerçi uzun yıllar ba-
tapu Bütçe Komisyonunda üye, reis veya sözcü 
olmuş arkadaşınız değilim.. Ama önümüze ge
len kanunların Anayasa ile veya diğer ka
nunlarla veya çıkması muhtemel ana personel 
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kanunu ile veyahut da bizzat kendi .metninde 
arkasına taktığı kadro ile kendi metnine ba
karak bunlardaki çelişmeleri, bunlar da kendi 
moktai nazarıma göre kanun tekniğine uymaz 
gördüğüm yerleri söylemek hususunda, acemi 
de olsa, cesaretsiz değilim. 

Şimdi bu maddenin getirdiği iki noktayı, 
yine sayın komisyona da, Muhterem Heyeti
nize de, bilhassa dikkatlerini çekerek arz et
mek istiyorum. Birincisi şu; bu maddede bir 
yönetmelikten bahsedilmiştir; sınav yapılmak 
üzere yönetmelik yapılır, diyor. Muhterem ar
kadaşlarım, bu kanun tasarısında, yine ka-* 
nun tekniğine uymıyan, çok aceleye gelmiş ol
duğu zehabını veren bir yazış şekli var. Bu 
kanun tasarısında, 6 nci maddede, müfettiş

le r için tüz'ük der. 7 nci maddede kanun, yönet
melik, tüzük yapmak salâhiyeti filân genel 
müdürlüğe düşer, der. 13 ncü maddede arşiv 
için bir yönetmelik yapılacak, der. 17 nci mad
dede yurt dışı teşkilâtına, yani şimdi okudu
ğumuz maddede, sı<nav için bir yönetmelikten 
bahseder 18 nci maddede; dışda, büyük elçile
rin ve elçilerin emrindedir bu bakanlığa men
sup memurlar, der. Ve bunların idaresi hulu
sunda Dışişleri Bakanlığıyla bu Bakanlık bir 
yönetmelik yapar, der. Yine bu yönetmelikten 
bahseden 3ı3 ncü maddede 4 tane bakanlık yi
ne bu Bakanlığın bir vazifesi için karma bir 
yönetmelik yaparlar, der. Millî Eğitim, Maliye, 
İçişleri ve Turizm ve Tanıtma" Bakanlıklarının 
sözleşmeli elemanlar kullanabilmeleri için kar
ma bir yönetmelik yapacakları hususu tasrih 
edilmiştir. 

Demek isterim ki, bu kanunun heyeti mec
muası, Danıştaydan da geçecek, usulen ilân edi
lecek Ve aşağı - yukarı kanun mahiyetini ta
şıyacak bir mevzuata dayanmaktan korkarcası-
na, şurasında burasında istediği işleri görmek 
için 8 - 10 tane yönetmelik ihdas etmeyi ve sa
dece müfettişlere aidolarak ufak bir iş için 
bir tüzük hazırlatmayı uygun bulmuş, >ama 
bütün kanunlarda mütearael olan bir esası, 
kanun tekniğinin en mühim bir kaidesinli ihlâl 
etmiştir, O da kendisinin bütün işlerindin taf
silâtını tertipliyen bir tüzüğün tanzim edilece
ğimi metinde getirmemiştir. Bu dağınıklığa, bu 
kadar fazla yönetmelik merakmııı sebebi ne
dir ve bir 'ana tüzükten kaçmasının sebebi ne-

— 2U — 
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dit lütfen izah etsinler. Bu bir. Eğer ana tüzük 
gelmiş olsaydı, böyle bir tüzüğe 'atfen hazır
lanacağı bu metinde bildirilmiş olsaydı o 
vakit şu demin vazgeçtiğimiz ve bir Bütçe Ko
misyonunda ihtisas sahibi bir arkadaşınız 
olmadığımız için techil edilmekten çekinmedi
ğimiz vaziyetler hâsıl olmazdı. O vakit, Sayın 
Bakana böyle bir elastikiyet vermek suretiyle, 
kanun üstünde bir salâhiyet Meclis üstünde bir 
salâhiyet bir Bakana verilmezdi. Bu mudur, 
Bütçe Komisyonundaki arkadaşlarımızın kanun 
anlayışı? 

Muhterem arkadaşlarım, ikinci noktaya 
geçiyorum. Bir yönetmeliğin tanzimi sadece 
bakanlığı ilgilendirir bir meseledir. Fakat, yö
netmelikle yapılmış olan tasarruflar, o yönetme
liği sık sık tadil suretiyle daima hükümsüz kala
bilir ve bu suretle bir bakanlığın kendi içindeki 
personel mekanizması her zaman için itimat edil
mez bir nıekamıizması halinde görülebilir. Dev
let personel kanunu memurlara kendi hizmet 
yerimde ve vazifesinde itimat telkini için, bil
hassa getirilmek istenen bir kanundur. Müte
madi yönetmelikler, Bakanlıklararası sık sık. 
değişebilir, yönetmelikler hiçbir zaman Dev
let Personel kanununun getirmek istediği ga
rantiyi getirmez. Onu bozucu mahiyette bir ha
reket teşkil eder. Bu bakımdan çok rica ediyo
rum, bu yönetmelik meselesini bir esaslı tüzüğe, 
bir tek tüzüğe bağlasınlar ve o tüzüğün her mad
desinde bir başka kanunun esası tafsilen zikre
dilsin. Bu itibarla temenni mahiyetinde arz-
ediyorum, getirecekleri bir esas tüzüğe atıf 
yapılsın, herhangi bir maddede. Meselâ nihaye
tinde, en son bir madde ilâve etmek suretiyle 
tasarının, bir tüzük tanzim edilecek ve bu tü
zük bütün ımaddelerde geçen yönetmeliğe ait 
olan işleri de kendi içine alacak densin ve şimdi 
önümüze ilk defa gelmiş olan bir yönetmelik 
meselesini hiç olmazsa kabul etmiyelim. Bunun 
için tadil teklifi vereceğim, bu yönetmelikle bir 
sınav yapılması meselesini şey etmiyelim. Tüzü
ğe atfederek bir kelime tadili ile, bütün işleri, 
saydığım maddelerde yönetmeliklere veri
len işleri o tüzükle tanzim eder bir mahiyeti bu 
kanuna verelim. Bir de bir kelime üzerinde, 
tab'ı hatası vardır. O da; C fıkrasında «başı» 
yazılmış, «başarı» olacaktır zannediyorum. Sa
yın Komisyonun nazarı dikkatini celbederim. 
(C) fıkrasının 2 nci satırının baştan ikinci 
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kelimesi «başarı» olacaktır. Bunun lütfen tashi
hini istirham ediyorum efendim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komlisyon hemen mi söz işiti
yor? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA ÎSMET 
SEZGİN (Aydın) — Hayır efendim arkadaş
larımız bitirsinler. 

BAŞKAN — Buyrun Sayın Turhan Kut 
' GÜRHAN KUT (Tekirdağ) — Çok muh

terem arkadaşlarım, görüşülmekte olan 17jıci 
maddenin (ç) bendinde bir ibare ve ifade dü
şüklüğü mevcuttur. Tashihi için bir değiştir
ge önergesi verdim. Kabulünü rica ederim. 

(ç) bendinde noksan veya yanlış olduğunu 
zannettiğim ibare düşüklüğü şudur: «Fransız
ca, İngilizce, Almanca, İtalyanca veya Ba
kanlıkça tesbit olunacak ve hizmetin görülece
ği memleketin dilini veya o memlekette en çok 
ıkonuşulan dillerden birini okuyup yazmaya 
ve konuşmaya muktedir olduklarının bu hu
susta hazırlanacak yönetmelik uyarınca illgili 
üniversite profesörlerinin katılacakları bir sı
navla tevsik edilmiş bulunması şarttır»' Şimdi 
bunun aşağı - yukarı ifade ettiği mâna şu olu
yor; sanki adaylar ile birlikte üniversite ho
caları da imtihana girece'kmi'şcesine bîr ifade 
düşüklüğü arz ediyor kanısındayım. Bendeni
zin teklifim şu arkadaşlar, «Fransızca, İngilizce, 
Almanca, İtalyanca veya Bakanlıkça tesibit olu
nacak ve Ihizmetin görüleceği .memleketin dili
ni veya o memlekette en çak konuşulan diller
den birini 'okuyup yazmaya ve konuşmaya muk
tedir olduklarını bu hususta hazırlanacak yö
netmelik uyarınca ilgili üniversite profesörle
rinden meydana gelen bir kurul tarafından ya
pılacak bir sınavla tevsik edilmiş bulunması 
şarttır.» Bu suretle bu ifadenin ibare düşük
lüğü de izale edilmiş olacaktır. Sayın Komis
yondan iltihakla tashihini istirham ederim ar
kadaşlar. 

BAŞKAN — önerıge veriyor musunuz Sa
yın Kut? 

TURHAN KUT (Tekirdağ) — Takdim et
miştim daha evvelce. 

BAŞKAN — Saynı Reşit Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlar, 17 nci madde için uzun tartışma
lar olmuştu evvelce. Muhterem Meclisin veç-
fdiıği istikamet üzerine getirilmiş bir maddedir. 
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Şimdi, burada, ç fıkrasında, biraz önce arka
daşlarımın da ifade ettikleri gibi, muğlâk bir 
cümle ile, benim anladığıma göre ifade ede
yim. «..Fransızca, İngilizce, Almanca, italyan
ca veya..» orada tekrar bir ibare başlıyor. 
«.. Bakanlıkça tesibit olunacak ve 'hizmetin gö
rüleceği memleketin dilini veya o memlekette 
•en çok konuşulan idillerden birini..:» diy'or. Ar
kadaşlar, bana bu çok karışık geliyor. Kanun
ları, kanun metinlerini, herkesin anlıya'bile-
ceği bir açıklıkla yazmak lâzımdır, bu bir. 

İkincisi, biz burada Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığı Teşkilâtını kurmaktayız. Bu teşkilât
ta, dış teşkilâtta çalışacak memurlar için, en 
mühim unsurlardan birisi, -o memleketin man-
talitesini ve tefekkür tarzını bilmektir. O da 
o memleketini lisanını bilmekle başlar. Ama, 
kâfi değildir. Lisan bilen 'bir kimse, o memle
ketin tefekkürüne giden yolun ilk şartını elde 
'etmiş demektir. Binaenaleyh, burada bende
miz teklif ediyorum, eğer adaylaır arasında, o 
memleketin lisanını bilen ve 17 n'ci maddede 
sayılan diğer şartları taşıyan bir kimsıe varsa 
ve dil imtihanını da 'kazanırsa onun gitmesi 
lâzım/gelir. Binaenaleyh meselâ, Yugoslavya'
ya Yugoslav dilini bilen bir kimse dururken, 
Fransızca, İngilizce, İtalyanca dillerinden 
birini bilenin gönderilmesini ibu teşkilâtın, Tu-

. rizm ve Tanıtma Teşkilâtı olması bakımından 
katiyen yerinde bulmam. Ama, bu Millî Sa
vunma, yahut Dışişleri Bakanlığına bağlı ve 
tonun hizmetlinde olan bir iş ise, o (hizmetin ta
şıdığı hususiyetler itibariyle bu şekilde bir an
layış mümkündür. iBinaenaleyh o memleketin 
dilini bilen, meselâ Norveç'te, Isıveç'te teşkilât 
kurmak zarureti olacaktır. Çünkü, bu memle
ketler güneşe ihtiyacı olan memleketlerdir, şim
di, Norveç'i bilen, oranın lisanını bilen biri du
rurken, oraya o memleketlerde en çok konu
şulan dillerden /biri olan ingilizce veya Alman
ca bilen /bir kimsenin gönderilmesinin bu kanu
nun ruhuna uygun ve 5 Yıllık Plânın özlediği 
'başarıya gidecek bir usul 'olduğu kanaatinde 
değilim. 

Bu 'husufta bir takrir sunuyorum. Takdir' 
Yüksek Meclisindir. 

BAŞKAN — Sayın Ertuğrul Altça. 
ERTUÖRUL AKÇA (•Erzurum) — Mu/hte-

vem arkadaşlarım, bu (ç) fıkrasına bendeniz 
de dckunacağım. Burada, «ç) Fransızca, in- I 
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gilizce, Almanca, italyanca veya Bakanlıkça 
tesbit olunacak ve niametin görüleceği memle
ketin dilini veya o memlekette en çok konuşu
lan dillerden birini okuyup - yazmaya ve ko
nuşmaya muktedir oldu'klarmm bu 'hususta ha
zırlanacak yönetmelik uyarınca ilgili üniversi
te profesörlerinin kaıtilacaMarı bir sınavla 
tevsik edilmiş bulunması şarttır.» diyor. Yal
nız, imtihanla tâyin edilecek. 

Realite odur ki, bir Ibaşka yön daiha var. 
O da bu dilleri konuşan memle'ketlerde tahsil 
etmiş, oradan diploma almış, üniversite me
zunları veyahut Türkiye'de bu dilleri okutan 
kolejleri ve liseleri bitirmiş ve bütün tahsilini 
bu dillerde yapmış ve bunu diplomaya bağla
mış birçok insanlar da vardır. Bunları muhak
kak tekrar bir imtihana tutmanın doğru olaca
ğı kanaatinde değilim. Bu itibarla teklifim, 
(Ç) fıkrasına, «Iblr sınavla tevsik edilmiş veya 
bu dillerden biriyle tedrisat yapan lise derece
sindeki okul, kolej veya üniversitelerden me
zun olmak şarttır.» Cümlesinin ilâvesini arz ve 
teklif ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Aziz Zeytin oğlu. 
AZÎZ ZEYTÎNOĞLU (Eskişehir) — Muh

terem arkadaşlarım, bu maddenin (A) ben
dinde yaş tahdidi var, «30 yaşını geçmemiş ol
mak»' kaydı var. Bu madde hakikaten iyi ter-
tibedilmiş. Memurin Kanununu alıyor, Esan 
bilme kaydını alıyor, hattâ ihtisası da içline al
mak suretiyle kâmil bir madde olduğunu kaibül 
ediyorum. Yalnız bu yaş tahdidi doğru olma
sa gerek. Çünkü arkadaşlar 30 yaş demek he-
sabedersek lise, yüksek tahsil, sonra askerliği
ni de yaptıktan sionra gelen bir yaştır. Bina
enaleyh, kendisini ilime veren birkaç sene 'ihti
sas yapmış olan veya 'birkaç sene hariçte bu 
mevzuda ihtisas yapmış olan birisi, 'gelip mü
racaat ederse, 30 yaşını geçti diye o zaman ha
kikaten lâyık olanın alınmaması gerekiyor de
mektir, bu madde ile. öençlerin, belki bu iş
lerde gençlerin kullanılması 'bir cihetten kabul 
edilebilirse de, 30 yaş çok azdır. Bu hususta 
ihtisas yapma bakımından, kendisini yetiştir
me bakımından askerliğini yaptıktan sionra 'bir 
iki sene ihtisas yapan kimse 30 yaşını mutlaka 
geçer. Bu bakımdan 'bazen hiç olmazsa 30 yaşın 
40 yaşa iblâğı için bir takrir veriyorum. Ka'bu-
lünü rica tederim. 
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BAŞKAN — Sayan tlyaıs Kılıç, 
ÎLYAS KILIÇ (Samsun) — Muhterem arka

daşlarım, ben evvelâ muhterem arkadaşım Zey-
tinoğlu'na muarız olduğumu söylemek isterim. 
30 yaş normaldir, arkadaşlar. Hariciye Vekâle
tinde de böyledir. Bu vatandaş muayyen hizmeti 
yapacak. Onun bir emeklilik hakkı da vardır 
tabiî. Bunu ne zaman dolduracak? Binaenaleyh 
30 yaştan daha yukarı olması, mesleke giren ar
kadaşın istikbali bakımından da doğru değildir. 
Hattâ 30 yaş âzamidir. Birçok vekâletlerde 28 
yaş da vardır; 

Buna böyle dokunduktan sonra imtiiıan me
selesine dokunmak istiyorum. Sayın Ertuğrul 
Akça ile beraber değilim. Çünkü arkadaşlar, 
bütün müesseselere gönül ister ki, imtihanla gi
rilsin. Hariciye Vekâleti burada bir ır?sal ola
rak alınabilir. Çünkü onun da hizmetim hariç
te görülüyor. Bu bakanlığın da hikmetlerinin 
bir kısmı hariçte görülecektir. Hariciye Vekâ
leti, Mülkiyeden, Galatasaraydan veya dışarda 
her hangi bir mektepten mezun olan arkadaşı, 
bünyesine memur olarak alırken lisan bakımın
dan da bir imtihana tâbi tutmaktadır . Binaen
aleyh, Turizm ve Tanıtma Bakanlığına da me
mur alınırken imtihana tabi tutacaktır. Bir kim
senin imtihandan geçtikten sonra bu müesseseye 
girmesinde birçok dedikodunun da önlenmesi 
bakımından fayda vardır. Biraz evvel konuşan 
arkadaşlarım, suiistimalden bahsetmişlerdi. Şa
yet böyle bir imtihan olmazsa yine ilerde falan 
falanın adamı idi ama, falanca şu mektepten me
zun oldu ama işte böyle mezun oldu gibi lâfları 
önlemek, daha kalifiye ve daha iyi bir memura 
sahibolabilmek ve birtakım dedikoduları önleme 
bakımından, kanunun bu maddesi yerindedir. 
Bir imtihana tabi tutulmalıdır. Esasen arkadaş
ların iddia ettiği şekil varit ise, elinde böyle bir 
diploması varsa, bunun imtihanı kazanmaması 
için bir sebep yoktur. Ve daha iyi bir şekilde 
imtihanı kazanırsa, daha iyi bir şekilde memu
riyete girecektir. Burada, Devlet müsabaka im
tihanını kazanmış olanların böyle biv imtihana 
sokulmamış olması düşünülebilir. Mâruzâtım 
bundan ibarettir, arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Kom'syon, 
PLÂN KOMİSYONU ADINA İSMET SEZ-

GÎN (Aydın) —Muhterem arkadaşlarım, Sayın 
Ferda Güley arkadaşımızın yurt dışı atama; bir 
yanlışlık olmuş, yurt dışına olacak, ilgisine te-
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şekkür ederiz Sonra, 18 nci maddenin 17 nci 
maddenin devamı olarak, son fıkrası obvrak alın
masını biz de kabul ediyoruz. Burada siyasi mes,-
lekleri deyiminden muradımız, siyasi kelimesini 
diplomasi anlamında almıştık. Kendileri de dip
lomasi meslekî deyiminde kullandılar. Ona da 
iştirak ediyoruz. Yani Ferda Gliley arkadaşımı
zın buyurdukları hususlara komisyon oiarak ay
nen iştirak ediyoruz.. 

Sayın Eren arkadaşımız, tasarıdaki yönetme
liklerin çokluğundan bahsettiler ve birkaç yerde 
saydılar, bu yönetmeliklerin tek bir tüzük hai
linde ele alınmasının daha doğru olacağı mütalâ
asında bulundular. Yalnız, Turizm vo Tanıtma 
Bakanlığını diğer bakanlıklardan ayıran husus, 
kendilerinin de daha önceki oturumlarda belirt
tikleri gibi, Turizm ve Tanıtma Bakanlığının 
teknik bir bakanlık oluşu ve Bakanlığın bünye
sinin bizatihi bunu icabettirişinden doğmakta
dır, muhtelif yönetmeliklerin meydana gelişi. 
Çünkü, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, okulla** 
yönü ile Millî Eğitim Bakanlığı ile dış teşkilât 
yönünden Dışişleri Bakanlığı ile. turistik tesis
ler, turizm endüstrisi münasebetiyle Bayındırlık 
Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Gümrük ve Te
kel Bakanlıkları ile yani muhtelif bakanlıklar 
ile ilgisi olan ve bunlarla bir ve beraber çalış
ması gereken bir bakanlık olması itibariyle; her 
şeyden önce çalışmalarını, öbür bakanlıklarla 
iş birliği yaparak, koordinasyonu sağlıyarak ya
pacağı cihetle, hepsi için ayrı ayrı bir yönetme
lik yapılması zarureti, kendiliğinden meydana 
çıkmaktadır. Bilmiyorum, ifade ede h ildim mi, 
komisyonun fikrîni. Ve bu sebeple yönetmelikle
rin, sayın Eren arkadaşımızın buyurdukları gi
bi tek bir tüzük halinde olmayıp bünyesi ve tek
nik bir bakanlık olması itibariyle, bünyesinin bi
zatihi meydana getirdiği yönetmeliklerin birden-
ziyade oluşunun sebebini böylelikle arz etmiş bu
lunuyorum. Yine Sayın Eren üstadımız, sık sık 
değişebilen yönetmeliklerin, Devlet Personel re
jimini zedeliyebileceği noktası üzerinde durdu
lar. Bu tasarıyı komisyonunuz, yani Plân Ko
misyonu bu gibi görüşlerini de almayı temin et
mek üzere daha önce Devlet Personel Dairesine 
göndermiş ve .Devlet Personel Dairesinin süzge
cinden geçirtmiştir. 

Turhan Kut arkadaşımız, bu (Ç) fıkrasın
daki ifade düşüklüğünden bahsettiler. Kendileri 
teşrif ettiklerinde görüşmüştük. «Profesörlerimi 
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katılacakları bir sınavla» dediğimiz zaman, pro- I 
fesörlerin imtihana girmesi kastedilmiyor. Ken- I 
dilerine de arz etmiştik; profesörlerin katılacak
ları bir kurulda verecekleri sınavla tevsik edil
miş bulunması şarttır, dediğimiz zaman, Sayın 
Turhan Kut arkadaşımızın buyurdukları bir çe
lişmezlik kendiliğinden ortadan kalkmış oluyor. I 
Kaldı ki, bu kurulun, Hariciye Vekâletinde de 
olduğu gibi, Bakanlığın içinde kurulmısı huşu- I 
su olagelmiştir. I 

Şimdi, iSayın Ülıker arkadaşımi'z mad
denin bu (<j) fıkrasının açık olmadığını ve I 
basın ataşelerinin ımantalite ve tefekkür yön- I 
leri itibariyle, o memleketlerin dillerini bilme- I 
leri 'gerektiğini ifade ettir. Yani, o diler yanın- I 
da mantalite ve tefekkür şartının da olduğunu 
ifade ettiler. 'Biz Sayın Ülker'le bu hususta ay
nı kanaatteyiz. Yalnız gideceği yerin dilini bil
mesi bizim için de arzu edilen bir husustur. Ve 
bu dili bilmesini bir tercih sebebi olarak kabul 
ediyoruz. Bu konuda Sayın Ülker arkadaşımız
la ayrı düşünmüyoruz. 

Sayın Ertuğrul Akça arkadaşımızla maale- I 
sef aynı kanaatte değiliz. ıSayın Akça arkada
şımız yabancı dillerle tahsil yapmış olanların, I 
tekrar imtihana 'girmelerinin doğru olmadığı I 
'kanaatini ileri sürdüler. (Komisyonumuz, bilhas
sa dil gibi bir konu üzerinde hemen hemen her I 
gün konuşulması gereken, üzerinde çalışılma- I 
dığı takdirde unutulması pek mümkün ve muh- I 
temel bulunan bir dilcilikte bunun imtihanının I 
şart olduğunu ve esasen maddenin gerekçesin- I 
den ve metninden anlaşıldığına ıgöre yeni ka- I 
nun tasarısı bu teşkilâtta ve bilhassa dış teşki- I 
lâtta çalışanların bir kariyere ve kariyer men- I 
subu kişiler olmasını ön gören bir tasarı olması I 
itibariyle imtihandan geçmelerinin zaruret ol- I 
duğu kanaatindedirler. ^ I 

ISayın Zeytinoğlu arkadaşımız (otuz yaşın I 
biraz ileri alınması kanaatini ileri sürdüler. I 
30 yaş, Anayasanın kişiyi «ıebus yaptığı bîr I 
yaştır. Bir üniversiteden mezun olduktan, iki I 
sene .sonra dahi askerliğini yapmış olsa, yine I 
28-30 yaş arasındadır. Esasen teamül de budur. I 
Hariciye Vekâletinde böyle imiş. Dünyanın her I 
yerinde de bu kabîl memuriyetlere girişte 30 I 
yaş bir ölçü yaşı imiş. Otuz yaş olarak kalma- I 
sini arkadaşlarımdan istirham edeceğim. Hür- I 
metl erimle. I 
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(Söz istiyorum, sual soracağım sesleri) 
BAŞKAN — Bir dakika efendim. Sayın Zey

tinoğlu, sual mi soracaksınız, yoksa konuşacak 
mısınız ? 

AZÎZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Söz is
tiyorum, efendim. 

BAŞKAN — Söz istiyorsanız buyurun. (Su
al soracağız, sesleri) Efendim; sözler bittikten 
sonra sual soracak arkadaşlara da söz verece
ğim. 

AZIZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Muhte
rem arkadaşlarım; biz her hangi bir teşkilât 
yaparken, hemen yeniden mektepten çıkıp da 
girecekleri düşünüyoruz. Bu maddede ancak, 
bu hatıra geliyor. Halbuki, bugün mevcut teş
kilâtta 30 yaşını geçmiş ve çalışan arkadaşları
mız vardır. Bu madde kabul edildikten sonra 
mevcut çalışan arkadaşlarımızın bu madde ge
reğince tasfiye edilmeleri icabeder, benim ka
naatimce. Binaenaleyh, hariçte çalışan ve bugün 
30 yaşını geçmiş arkadaşlarımızın bu mevkiler
de kalabilmesi ve buralarda tekrar çalışabil
mesi için bu yaş haddinin 30 yaş olarak tahdid-
edilmemejsi lâzımgeldiği kanaatindeyim. Bu 
madde bu şekilde kalırsa otuz yaşı geçmiş ve 
bugün çalışan'arkadaşlarımızın tasfiyesi icab
eder. Ben bu sebeple yalnız hemen mektepten 
çıkanları değil, bugüne kadar memuriyette bu
lunan ve otuzbeş yaşında olup memuriyette eh
liyet kazananlardan buraya girmek istiyenler 
de bu maddeye kabul edilirse Bakanlık tâyin 
edemez. Bu düşünce ile önergemi vermiş oluyo
rum; kabulünü arz ve rica ederim. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Bir hususu açıklamak istiyo
rum, efendim. 

BAŞKAN — Buraya buyurun. 
PLÂN KOMİSYONU ADINA İSMET SEZ

GİN (Aydın) — Efendim, Sayın Zeytinoğlu ar
kadaşımızın hakları var. Yalnız tasarının ge
çici 4 ncü maddesi Sayın Zeytinoğlu arkadaşı
mızın buyurdukları hususların yerine getiril
meye yeterlidir. Bunu arz etmek için söz almış 
oldum, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Refet Aksoy, sualinizi 
lütfen sorunuz. 

REFET AKSOY (Ordu) — Efendim; bu 
maddenin (Ç) fıkrasında lisan meselesinden 
bahsedilirken, «Fransızca, İngilizce, Almanca, 
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İtalyanca veya Bakanlıkça tesbit olunacak ve 
hizmetin görüleceği memleketin dilini veya o 
memlekette en çok konuşulan dillerden birini 
okuyup yazmaya» denilmekte'dir. Bu, «en çok 
konuşulan diller» ne demektir? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA İSMET SEZ
GİN (Devamla) — Efendim; malûmu âlileri, 
«en çok konuşulan diller» ^denmesinin sebebi 
diplomatik lisanları ifade etmektir. Yani, Fran
sızca ve tngilizcedir. Bu muradedilmiştir. 

REFET AKSOY (Ordu) — Şu halde burada 
bir fazlalık var. Bu Fransızca, İngilizce, Al
manca, v. s. kısmı. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA İSMET SEZ
GİN (Devamla) — Şimdi öyle olmuyor. Bir 
memlekette muayyen bir lisan konuşulur. Bu 
memleketlerden, meselâ İsviçre, meselâ Kıbrıs, 
meselâ Holânda'yı da sayabiliriz. Bu arada me
selâ Güney - Amerika'da da muhtelif lisanlar 
konuşulmaktadır. Meselâ, İsviçre'de 3 lisan ko
nuşulur; Fransızca, İngilizce, Almanca konuşu
lur. 

Kıbrıs'ta da böyledir. Rumca, İngilizce ve 
Türkçe konuşulur. Buyurduğunuz husus, bir 
memlekette birden ziyade dil konuşuluyorsa on
ların Özel durumlarını ilgilendiriyor, demektir, 
muhterem üstadım. 

BAŞKAN — Şimdi siz sualinizi sordunuz. 
Cevabını kâfi bulmuyor musunuz? 

REFET AKSOY (Ordu) — Kâfi buluyorum. 
BAŞKAN — Sayın Bakan yerinizden lütfen 

müdahale etmeyiniz. Size sorulmuş bir sual yok
tur. 

BASIN - YAYIN VE TURİZM BAKANI 
CELÂL TEVFİK KARASAPAN (C. S. Afyon 
Karahisar Üyesi) — Efendim, arkadaşlarımızın 
suallerini isterlerse cevaplandırmaya hazırım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan bu suale siz mi 
cevap vereceksiniz? Ayrıca konuşmak mı isti
yorsunuz?. 

BASIN - YAYIN VE TURİZM BAKANI 
CELÂL TEVFİK KARASAPAN (C. S. Afyon 
Karahisar Üyesi) — Arkadaşlar, isterlerse bü
tün sualleri cevaplandırmaya hazırım. 

BAŞKAN — Efendim, ikinci sual Sayın Ka-
dircan Kâflı'nındır. 

KADIRGAN KAFLI (Konya) — Efendim, 
benim sual hakkım yokmuş, onun için vazgeç
tim. 

BAŞKAN — Komisyondan sual sormaya 
hakkınız vardır efendim, buyurun. 

KADİRCAN KAFLI (Devamla) — Hayır 
yokmuş efendim, sormıyacağım. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Sözcü 

bendenizin tamamen yüce kürsüde ifade etti
ğim fikrimle aynı fikirde plduklannı beyan et
tiler, yanlış anlamadı isem. Şimdi, bir memle-
leketin lisanını bilmek varken, Fransızcayı, In-
gilizceyi ve Almancayı bilen bir kimse oraya 
gönderilebilir mi? Bendenizin bütün iddiam bu 
idi. Şartlar aynı. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA İSMET SEZ
GİN (Devamla) — Efendim; meselâ zatıâlini-
zin tâbirine göre, Sırpça bilen Yugoslavya'ya 
gidecek ve sadece Sırpça bildiği için Belgrad'a 
basın ataşesi olacaktır. Ama Belgrad basın ata
şesi, orada sadece Sırpça bilen kimselerle temds 
etmiyecektir; o memlekette diğer vazifeli bulu
nan basın ataşeleri, elçilik mensupları ve bun
larla ilgili birtakım müesseselerle temas edecek 
ve beynelmilel bir dil'oluşu ve diplomatik bir 
dil oluşu itibariyle de İngilizce; Fransızca, Al
mancayı da bu arada lüzumlu gördüğümüzü 
beyan etmiş oldum. 

Sayın Ülker, kaldı ki, daha önce de arz et
miş olduğum gibi, (ç) fıkrasında da açıkça be
lirtildiği gibi o memleket dilini bilenler de ter
cih sebebi olarak ifade edilmiştir. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Tercih edili
yor. Yani, bu tercih edilecek. Yoksa Fransızca, 
İngilizce.... 

PLÂN KOMİSYONU ADINA İSMET SEZ
GİN (Devamla) — Tabiî, ediliyor, tabiî. 

TURAN ŞAHİN (Muğla) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Siz komisyondan mı sual so

racaksınız? 
TURAN ŞAHİN (Muğla) — Evet, efendim. 
BAŞKAN —. Buyurun. 
TURAN ŞAHİN (Muğla) — Şimdi bu (ç) 

fıkrasında Fransızca,. İngilizce, Almanca, İtal
yanca beynelmilel diplomatik lisanlar içinden 
Bakanlıkça kabul edilmiş dillerdir. Bunların 
bilinmesi veya Bakanlıkça tesbit edilecek ve 
hizmet görecek memleketin diliyle veya bu 
memlekette en çok konuşulan dillerden birisini 
yani, Pakistan'da Ordu djli konuşulur, Hiridu 
dili konuşulur, fakat resmî dil İngilizce'dir. Bu-

— aıo 



M. Meclisi B : 85 
raya gönderilecek kimse İngilizce bilmiyor ama, 
Hindu dilini biliyor. Bu kimse buraya gönderi
lecek midir? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Efendim, İngilizce, Fransızca, 
Almanca veya İtalyanca, lisanlarından birini 
(ç) fıkrası gereğince bilecek. Buyurduğunuz 
kimse bu dillerden birini İngilizceyi bilip, Hin
du dilini de bilirse Hindistan'a gidecek, basın 
ataşesi veya turizm bürosu müdürü için tercih 
sebebi olacaktır. 

BAŞKAN — Aynı suali Bakandan da sora
cak mısınız, Sayın Refet Aksoy?. 

REFET AKSOY (Ordu) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bakan. Aynı 

sualinizi Bakana tevcih ediyorsunuz. 
BASIN - YAYIN VE TURİZM BAKANI 

CELÂL TEVFİK KARASAPAN (C. S. Afyon 
Karahisar Üyesi) — Muhterem arkadaşlar; ar
kadaşımızın sorduğu suale cevap verirken, işin 
esasını da izah etmek isterim Çünkü, ben maa
lesef Bütçe Komisyonunda bu madde görüşü
lürken, bu sırada Başbakan tarafından çağırıl-
dım.; bu madde o zaman geçti. 

Buradaki esasta, ben tamamen mutabık kal- | 
makla beraber, bir noktayı işaret etmek isterim, 
bâzı arkadaşlarımızın da teklifleri oldu. Bunu 
bir kariyer yaptığımıza göre, tıpkı hariciyede I 
olduğu gibi, intisabedecek 30 yaşında bir insan, I 
mutlaka yalnız bir memlekette bulunacak de
ğildir. Buradaki terfi kademelerine göre muh- I 
telif memleketlere gidip gelecektir. Bu itibarla I 
esaslı bir Avrupa lisanını bilmesi şart olmak I 
ieâbeder. İngilizce, Fransızca. Buna, Almanca, I 
İtalyanca, İspanyolca gibi büyük lisanları ilâve I 
etmekte de fayda vardır. Onlar da hakikaten I 
beynelmilel kültür lisanlarıdır. Sonra eğer bu I 
gençlerden birisi merak eder de gittiği memle- I 
ketin, lisanını da öğrenirse, meselâ Arapça gibi, I 
Rumca gibi, Sırpça gibi Rumence gibi lisanları I 
da biliyorsa bu bir tercih sebebi olmalıdır. I 

Eğer tensip buyurulursa, komisyon da mu- I 
vafakak ederlerse bu fıkranın bu şekilde yazıl- I 
masınla ati bakımından fayda vardır. Hattâ I 
bu vesile ile şunu da arz etmek isterim ki, mem- I 
leketimizin en büyük ihtiyaç hissettiği şeyler- I 
den birisi de bize civar olan memleketlerin I 
lisanını öğrenmek meselesidir. Eski nesiller ar- I 
tık çekilmektedir. Bugün Arapça, Rumca, Sırpça I 
Rusça bilen insanlar maalesef gençler arasın- | 
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da pek nadirdir. Bunlara da bir teşvik vesilesi 
olur. Binaenaleyh bunların bu lisanları bu su
retle temin edilmiş, olur. Kaldı ki, ileride gö
receksiniz öğretim ve yetiştirme babında Vekâlet 
bursiyer de göndereceğine göre bâzı ahvalde 
Fransızca, İngilizce bilen bir genç arkadaşı, me
selâ Yunanistan'a gönderip; meselâ Libyaya, 
Suriyeye gönderip orada Arapça, Rumca öğret
mek gibi bir yetiştirme usulü de takip edilebi
lir. Bu bakımdan mâruzâtım bundan ibarettir 
efendim. 

BAŞKAN — Sayım Refet Aksoy. 

REFET AKSOY (Ordu) — Aziz arkadşla-
rım, bu maddede Bakanlık dışarıya gönderile
cek memurlar için mutlaka bir lisan bilmesini 
şart koşuyor. Lâzım. Bu lisanlar ne lisânı olu
yor? Fransızca,. İngilizce, Almanca, İtalyanca. 
Yani beynelmilel mahiyette olan lisanlardan bi
risini bilmesini şart koşuyor. Munzam olarak 
diyor ki, gideceği mahallin lisanını bilmesi iyi 
olur, ilâve yapıyor, veya diyor, gideceği mahal
lin lisanını bilmesini şart koşmakla beraber, 
bununla beraber diyor, orada en çok konuşulan 
lisan hangisi ise onu da İrilmesi şarttır, diyor. Bu 
ne demek? Faraza bugün Beyrut'a gönderildi. 
Beyruta giden İngilizce, Fransızca, Arapça bili
yor. Orada Arapçadan gayrı başka bir lisan daha 
konuşuluyor. Onu da mı bilmesi lâzımgelir? Farz-
edin Türkiye'ye gelen bir ecnebi mümessil Türk-
ça bilecek. Türkçeden başka lisan konuşabilir. 
Onu da mı bilmesi lâzım? Bunun gibi Yugoslav
ya'ya giden bir kimsenin Sırp lisanını bilmesi, 
boşnakca bilmesi istenmez. Böyle birşey olamaz. 
Bunun maddeden kaldırılması lâzımdır. Ecnebi 
lisanlarından, İngilizce, Fransızca, Almanca gi
bi lisanlardan birini mutlaka bildiği hesabedi-
lerek gittiği mahallin lisanını da bilmesiyle mak
sat hasıl olur. 

BAŞKAN — Kifayet önergesi vardır.Oku-
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
17 nci madde üzerindeki sorular da dâhil 

görüşmelerin kifayetini arz ve teklif ederim. 

Antalya 
İhsan Ataöv 

BAŞKAN — önergenin aleyhinde sayın Re
şit Ülker, buyurun. 

— 220 — 
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REŞİT ÜLKER (istanbul) — Muhterem ar

kadaşlarım, tamamen iş karıştı. Tam üzerinde 
konuşacağımız bir sırada yeterlik geldi. Onun 
için aleyhindeyim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Madde hakkında söz istiyen?.. Buyurun Sa
yın Çanga. 

BASIN - YAYIN VE TURİZM KOMİSYO
NU BAŞKANI SADRETTİN ÇANGA (Bursa) 
—• Sayın arkadaşlarım, maddenin redakte edildi
ği şu halinde hiç bir endişeyi mucip bir durum 
yoktur. Madde gayet sarih. Bilmiyorum kendi 
kanaatimce izah edebilecekmiyim? 

(ç) fıkrasını okuyurum. «Fransızca, İngi
lizce, Almanca, İtalyanca veya Bakanlıkça tes-
bit olunacak ve hizmetin görüleceği • memleke
tin dilini veya o memlekette en çok konuşulan 
dillerden birini.» 

Bakanlık yeni bir teşkilât açmak kararın
dadır. Bu, arkadaşlarımın demin verdikleri mi
sal gibi. Belgrad da olabilir. Binaenaleyh, ne
dir?... (Bakanlıkça tesbit olunacak hizmet yeri, 
(Belgrad. Orada ıSırpça konuşulur. Binaenaleyh, 
'.Sırpça bilen ve 17 nci maddenin (a) (b) (c) 
bentlerindeki şartları haiz olan ve adaylık im
tihanını kazananlar oraya 'gideceklerdir. Şayet 
bu vasıfta kimse bulunmasa, o memlekete en 
çok konuşulan yabancı lisan hangisi ise, bu du
rumda olanlara o imkân verilmek suretiyle bu 
lisanı bilen kimseler 'oraya hizmet görmek üze
re gideceklerdir. Madde gayet sarih. Bu itibar
la arkadaşlarımın her halde bu noktaya mâtûf 
bir terddütleri olmasa gerektir, kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is
tiyen var ..mı? Buyurun Sayın Mehmet Turgut. 

MEHMET TURGUT (Afyon Karahisar) — 
Muhterem arkadaşlar, ben maddeden şunu an- • 
lıyorum. Yani, dört Avrupa lisanlarından biri
ni bilecek, fakat vazife görmek için gittiği 
memleketin lisanını bilmese de olur, mânası çı
kıyor. Halbuki buradaki gaye, vazife için git
tiği memleketin lisanını bilmesi esasıdır. Çün
kü, Finlandiya'ya giden arkadaşımız orada, İn
gilizlerle, Fransızlarla, İtalyanlarla temas •ede
cek değil. Zaten Bakanlık İngiltere'ye, İtalya'
ya, Fransa'ya adamını göndermiştir. Biz, Fran
sa, İngiltere ve İtalya'ya ait haberi gönderdiği
miz kimselerden alacağız, 
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Şimdi Finlandiya'ya gidecek arkadaşın ev

velâ o memleketin lisanını bilmesi şarttır. Hal
buki maddeden, diğer dört lisandan birisini bi
lirse, gittiği memleketin lisanını "bilmese des 
olur, ıgibi bir mâna çıkıyor. 

Kanaatimce gittiği memleketin lisanını bil
mesi şartının konması lâzımdır. Diğer 4 lisan
dan birisini bilmesi tercih sebebi olabilir. Mad
denin bu şekilde yazılması lâzımdır. Hürmetle^-
rimle. 

BAŞKAN — Buyurun Reşit Ülker. 
REŞİT ÜLJKER (İstanbul) — Efendim, özür 

dilerim, bir noktaya doğru gitmekteyiz Komis
yon da bizim görüşümüzü şimdi ifade etmekte
dirler. Şöyle anlıyoruz, vuzuh verelim. Yugos- * 
lavya'yı misal vermiştim, geri alıyorum, Yugos
lavya ile turizm bakımından irtibatımız kalma
dı, o misalden vazgeçtim. Eğer gideceği mem
leket, Norveç, İsveç, Almanya, Fransa, 'İngil
tere ve sair olabilir, umumiyet itibariyle. Şim
di Norveç'i misal alayım; Norveç lisanını bili
yorsa bir kimse, o gidecek. Ama, bu Norveç'e 
gidecek iki kişi var da ve bunlardan bir tanesi 
ana dillerden, Fransızca, İngilizce, Almanca, 
îtalvanca'dan birini biliyorsa, tercihan bu zatı 
cföndermek lâzımdır şeklinde anlıyoruz. Aksine 
bu maddeyi şu şekilde, yani, o gideceği mem
leketin lisanını bilmek zaruri değildir diye an
lamak mümkün olursa, İngiltere'ye yalnızca bu 
beş ana lisandan Fransızca'yı bileni göndermek 
mümkün olacaktır ki, zannetmiyorum ne Ko
misyon, ne de Yüce Meclisiniz böyle bir fikrin: 
arkasında veya önünde olsun. Yani, Fransızca. 
gibi beş dilden biri olan bir dili bileni, bu dili 
biliyor diye İngiltere'ye göndermek mevzu-
bahsolmasa gerektir. Onun için bendenizin tak
riri, zannederim bir zühul yoksa, bu işi ifade 
edecektir, özür dilerim. 

BAŞKAN — Sayın Kırca. 
OOŞKUN KIROA (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlarım, öyle sanırım ki, bir dış servisi 
lisan bakımından kayıtlarken uygulamamız ge
reken esaslar, umumiyetle bu hususta da tatbik 
°dilen esaslardan farklı olmamak iktiza eder. 
Benim bilebildiğim kadar, bu gibi kayıtlamalar 
şu şekilde yapılır. Bir dış teşkilâtta çalışan in
sanın munhasır-an bir memlekette vazife göre
cek ve başka, hiçbir dış memlekette vazife gö-
remiyece'k şekilde kayıtlamalara tabı tutulma
sı yanlıştır, Bir basın ataşesi, bir turizm ve 
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tanıtma müdürü veya yardımcısı tecrübe sahi
bi olabilmek için muhtelif dış memleketlerde 
vazife ıgörmek durumundadır. Aksi halde ne 
basın servisi bakımından, ne tanıtma bakımın
dan, ne istihbarat bakımından gereken tecrü
beye sahibolabilir, ne de beynelmilel turizm ce
reyanlarını tek bir memleketin lisanını bilmek
le takibetmek mümkün olabilir. 

IBir misal arz edeyim : Kahire'ye tâyin etti
ğiniz bir basın ataşesi veya yine Kahire'ye tâ
yin ettiğiniz bir turizm ve tanıtma müdürü, 
Arapça biliyor ve başka lisan bilmiyor. Bu kim
senin vazifesini lâyıkiyle ifa etmesine imkân 
yoktur, arkadaşlarım. Sebebi şudur: Evvele
mirde temas edeceği insanlar münhasıran Arap 
lisanını bilen Mısırlılar değildir... Eğer turizm 
ve-tanıtma bürosu müdürü ise, oradan geçecek 
olan ve beynelmilel lisanlardan birini bildiğini 
farz etmek durumunda olduğumuz, ya înıgiliz-
eeyi veya Fransızcayı, umumiyetle Ingilizceyi 
bilen turistleri, Mısır'dan Türkiye'ye celbetmek 
tgibi bir vazife karşısındadır, aynı zamanda. Bu 
bakımdan münhasıran Arapça bilmekle vazife 
ifa edemez. Bunun gibi basın ataşesi için de du
rum böyledir. (Bir basın ataşesinin vazifesi, 
münhasıran, gittiği memleketteki insanlarla 
temas etmek değildir. Diğer memleketlerin ba
sın ataşeleriyle, diğer memleketlerin diplomat-
lariyle, orada mevcut diğer gazetecilerle de te
mas etmek mecburiyetindedir. 

(Binaenaleyh, beynelmilel diplomatik lisan
lardan bir tanesini asigari bilmek mecburiyeti- . 
ni vaz'etmek lâzımdır. (Bugün Dışişleri Bakan
lığımız, ıgiriş imtihanında eleme »olarak iki li
sanın bilinmesi şartını koyar, ingilizce ve Fran
sızca lisanlarından bir tanesini mükemmel şe-
'kilde bilmek lâzımdır. Diğerini de behemehal 
orta derecede bildiğini yine imtihanla tevsik 
etmek lâzımdır. Bir Turizm ve Tanıtma Bakan
lığını bu şarta sevk etmeye lüzum yoktur. In-
ıgiİizce veya Fransızca lisanından birini bilme
yi şart olarak koşmak lâzımdır. 

Bunun dışında yine, halen Dışişleri Bakan
lığında tatbik edildiği üzere, bu kimselerin 
ıgittikleri memleketin lisânını bilmeleri tâyinle
rinde bir tercih sebebi telâkki edilmelidir. Bu 
aynı zamanda bir teşviktir. Çünkü Memurin 
Kânunumuzun umumi hükümlerine göre muh
telif lisan bilenler esasen terfi etme imkânına 
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sahiptirler. Bunu kabul etraiyecek olursak, tek
rar arz edeyim, iki büyük mahzurla karşılaşı
rız. Dış teşkilâtta çalışacak olanların münhası
ran muayyen memleketlerde çalışmak mecbu
riyeti gibi bir şeyi Bakanlığa yükletmiş olur. 
Norveç lisanı misallerden birisi. Zaten yaygın 
bir lisan olmadığı için Oslo'dan gayri Bakan
lık bu kimseyi çalıştıracak bir yer bulamıya-
caktır. Böyle olduğu takdirde Bakanlık kad
rolarını dağıtma bakımından büyük müşkülâta 
uğrıyabilir. Halen bugün Bakanlık teşkilâtın
da înıgilizce veya Fransızca'dan gayri lisanları 
bilenlerin adedi, hattâ Almanca ve İtalyanca 
bahis konusu olduğu zamanda fevkalâde azdı. 
Bu durumda, hakikaten Bakanlık, dışarda ça
lıştıracak adam bulmakta, fiilî fizikî müşkülât 
içine düşer, imkânsız bir vaziyet hâsıl olur. 
Hizmet .bakımından yanlıştır. Turizm hareketle
rini takibetmek, iç istihbarat ve tanıtma faali
yetlerinde bulunmak münhasıran bir memleket
te kalmakla olmaz. ihtisas bakımından dahi 
muhtelif memleketlere gitmek lüzumu var. 

Şimdi arkadaşlar bu hususta belli başlı iki 
' dış servisten misal vermek isterim. 

ihtisaslaşmaya en fazla ehemmiyet veren dış 
teşkilâttan bir tanesi Rusların teşkilâtıdır. Ruslar, 
gönderdikleri memleketin lisanını bilmek;şartını 
dahi-memurlarına koymuşlardır. Ancak bu kâfi de
ğildir. ingilizce veya Fransızcayı bilmek şartı her 
halükârda mevcuttur, bunun yanında gideceği 
memleketin lisanını hayli sıkı ve zor metotlar 
tatbik ederek, çok şedid müeyyideler koyarak öğ
retmektedirler. Ama Türkçe lisanını bilen bir 
kimseyi de münhasıran Türkiye'de çalıştırmaz
lar, Türkiye'nin etrafındaki diğer memleketlere 
de o kimseleri göndermeye gayret ederler. Çün
kü, Türkiye ile ilgili işlerin bilinmesi demek, 
münhasıran Türkiye'nin işlerinin bilinmesi de
mek değildir. Türkiye'nin işlerini bilmek demek; 
münhasıran Türkiye'nin işlerini bilmek demek 
olduğu kadar, Türkiye ile münasebattar olan 
memleketlerin de işlerini bilmek demektir. 

"Dış servislerde ihtisaslaşma bugün muayyen 
bir memleket üzerinde değil fakat muhtelif mem
leketlerin içinde bulunduğu bölgeler bakımından 
mevcuttur. Bu, hariciye servisi için ne kadar doğ
ru ise. Hariciyeye feri bir servisi sefirlerin em
rinde ifa eden Tanıtma ve Turizm Bakanlığı için 
de aynı derece doğrudur. Bu bakımdan bende-
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ııiz, biraz evvel Sayın Bakanın bahis buyurduk
ları, bir takrir vermiş bulunuyorum. Fransızca 
veya Ingilizceyi bilmek şart olmalıdır. Mükem
meliyet bakımından, bir Dışişleri Bakanlığı me
murunda aranan mükemmeliyeti aramayabilir
siniz. Nihayet bunlar, nota, muhtıra; muahede 
yazacak değildir. Ama okuyup yazmasını ve te
kellümü, münasip şekilde, hizmetin gerektirdiği 
şekilde bilmelidirler ve bu kıstaslar yapılacak 
bir yönetmelikte tesbit edilecektir. Bunun dışın
da, gittiği memleketin lisanını bilmek, tâyinler
de bir tercih sebebi olmalıdır. Zaten bu büyük 
bir teşvik verecektir arkadaşlara. Zaten sebebi 
de şudur : Basın ataşelikleri, turizm bürolarının 
sayısı fazla olacak değildir. Yalnız bir bakanlı
ğın personeli arttıkça dışarıya tâyin de diğer
lerinin önüne geçmek herşeyden evvel Fransızca 
veya İngilizce'den gayrı mahallî lisanı da bilmek 
yolunda bir gayreti gerektirecektir. 

Bu itibarla hem teşkilâtın fiilen işliyebilir su
rette ayakta kalmasını temin edebilmek bakımın
dan, hem de.beynelmilel diplomatik lisanlardan 
biri bilinmeksizin esasen hizmet, ifa edilemez 
hale geleceğinden, takririme, Sayın Bakanın da 
iltifat buyurdukları gibi, Yüksek Heyetinizin de 
iltifat buyurmalarını istirham ederim. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Maddeye daha fazla açıklık ver
mek üzere maddeyi, önergelerle birlikte geri isti
yoruz. 

BAŞKAN — Şimdi, komisyon bu madde ile 
ilgili verilmiş olan önergeleri geri istiyor, öner
geler komisyona verilmiştir. Ancak, komisyona 
daha evvel, Komisyon Sözcüsü Sayın Ferdr» Gü-
ley'in bir önergesini, (yani 18 nci maddenin son 
fıkrasının, 17 nci maddenize son fıkra olarak ek
lenmesine) dair önergesini kabul ettiğini beyan 
etmişti. 18 nei madde hakkında da verilmiş öner
geler vardır, onları da geri istiyor mu? 

KOMİSYON ADINA İSMET SEZGİN (Ay
dın) — Onlarla birlikte. 

BAŞKAN — 18 nci maddeyi önergelerle bir
likte Komisyon istiyor, verilmiştir. 

Yurt dışında kalma süresi 
MADDE 19. — Dış teşkilâta atananlar, yurt 

dışında her defasında 4 yıl kalabilirler. Yurt dı
şındaki görevin yerine getirilebilmesi için bir za
ruret bulunması halinde basın müşavirleri, tu
rizm ve tanıtma bürosu müdürleri ve basın ata-
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şeleri için bu süre bir yıl daha uzatılabilir. Ye
niden yurt jlışına atanabilmek için yurt içi teş
kilâtında en az 2 yıl çalışmış olmak şarttır. 

BAŞKAN — Madde hakkında Sayın Ertuğ-
rul Akça. 

ERTUĞRUL AKÇA (Erzurum) — Muhterem 
arkadaşlar, ben bu müddetlerde bâzı değişiklik 
yapılmasına naçizane taraftarım. Onun da es
babı mucibesini şöyle arz edeyim; bilhassa Tu
rizm ve Tanıtma müdürlükleri ve büroları bizde 
yeni teşkil edilmektedir ve dışarıda bunun neti
celeri ve işleyiş tarzları, "tabiî ki, tatbikata'geç
tikten sonra müşahade edilecek ve alınacaktır. 

Şimdi ben, Bakanlığın ve bu işlerle uğraşacak 
umum müdürlüğün, insiyatifi sı'asını biraz daha 
genişletip, takdir hakkını da biraz daha vüsate 
eriştirmek maksadiyle, müddetlerde takdir kıs
mına aidolan hatlarda Bakanlık Teşkilâtına; ya
ni tâyini yapacak olan kimselere bir salâhiyet 
genişliği verdirmek istiyorum. Bu itibarla lft ncu 
maddede takdir bakımından yaptığımız bu şeyle
rin, bu noktadan nazarı itibara alınması lüzumu-

, na işaret etmek istiyorum. 
Madde 19 : «Teşkilâta atananlar, yurt dışında 

* her defasında 4 yıl kalabilirler», bu aynen tasan
da olduğu gibi, (yurt dışındaki görevin yerine 
getirilebilmesi için bir zaruret bulunması halin
de basın müşavirleri Turizm ve Tanıtma bürosu 
müdürleri ve basın ataşeleri için bu süre 3 yıl da
ha uzatılabilir) 

Bu (3 yılı) koymaktan makskadım, arkadaş
lar yeni bir teşkilât, bakarsınız ki, bu supleksi, 
elastikiyeti tâyin eden makama verirsek, biz mu
vaffak olmuş bir insanı muvaffak olduğu yerden 
bilhassa turizm tanıtma bakımından, kendisini o 
memlekette sevdirmiş bir kimseye bu üç yıl daha 
onun o emeğini, o sempatisini, orada elde ettiği 
sempatiyi memleket namına istismar için bir 
müddet, bir imkân vermek babında bunun üç yıl 
daha uzatılabilmesi ve gene aynı gayelerle, aynı-
noktadan hareketle devam edecektir. Yeniden yurt 
dışına atanabilmek için, yurt içi teşkilâtında en 
az bir yıl çalışmış olmak şarttır. İki yılı bir yıla 
indirmekteki kastım da budur. Böyle b;r sempati 
toplamış, kendisini sevdirmiş ve memlekete iyi 
hizmet etmiş, sevilmiş bir kimseyi, onu tâyin ede
ceklerin, salâhiyetini kullanarak tekrar dışarı 
vermek imkânına kavuşturabilmek içindir. 

i BAŞKAN — Madde hakkında başka söz isti-
yen var mı? Buyurun, Sayın Sezgin. 
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KOMİSYON ADINA ÎSMET SE7UİN (Ay

dın) —Muhterem arkadaşlarım, 19̂  ncu madde
deki müddetlerde, sayın Ertuğrul Âkça arka
daşımız, Turizm ve Tanıtma Bürosu müdürleri, 
basm müşavirleri ve basın ataşeleri için sürenin 
bir yıl daha uzatılabilir hükmünü üç yıl olarak 
uzatılması fikrinde bulundular ki, komisyonola
rak bu mütalâaya iştirak etmiyoruz. Buradaki 
müddetler terfi sistemi ile mukayyet-ir. Terfi 
listemi bunu gerektirdiği cihetle ki, biı yıldır, 
ikinci husus yeniden yurt dışına atanabilmek 
için yurt dışı teşkilâtında en az iki yıl çalışmış 
olmak şarttır. Bunu bir yıla indirmeye, biraz ev
vel kabul ettiğimiz maddeler engel tenkil eder. 
Şöyle ki, biraz önce kabul etmiş olduk ki ; Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığına yeni' girecek bir 
memur, bir yıl teşkilâtta, bir yıl da Dışişleri Ba
kanlığında çalışacaktır, iki yıllık bir sürenin, 
esasen kendiliğinden geçmiş olması icabı der. Bir j 
yılı Basm - Yayında, bir yılı da Dışişleri Bakan
lığında geçen bir süredir. Bu iki yılm bir yıla 
indirilmesinin doğru olmadığı kanaatlideyiz. 

Diğerine gelince; «3 yıl daha uzatılabilir» 
kaydının konulmasının da aleyhindeyiz. Bu bir 
yılm konulmasının sebebi şudur : Yeni Dir basm4 

ataşesinin veya oradaki turizm ve tanıtma büro
su müdürünün tâyinine kadar, geçecek bir za
manda o memlekette, memleketimizin menfaat
lerinin haleldar edilmesini önlemek maksadına 
matuftur. Bunun için bir yıllık kayıt kuiıulmuş-

• tu. Bunun 3 yıla çıkarılmasını hem terfi sistemi
nin, bizatihi kendisinin getirdiği hükümler mu
vacehesinde hem de biraz önce arz ettiğim hu
suslar muvacehesinde üç yıla çıkarmak doğru ol
maz kanaatindeyim. Maddenin aynen kabulünü 
istirham ederim arkadaşlar. 

BAŞKAN — Sayın- Akça. 
ERTUĞRUL AKÇA (Erzurum) — Efendim, 

Sayın arkadaşım İsmet Sezgin'in konuşmasına 
. asla iştirak etmiyorum. Evvelâ modern, bir dev
let anlayışı vardır, modern bir devlet anlayışı
na girme çabasındayız ve azmindeyiz. Biz dar 
bir çerçeveden o çerçeveyi yırtarak bâzı salâhi
yetlerin ve insiyatiflerin, bu tâyini yapacak olan 
Bakanlığa daha fazla imkân vermek peşinde ol
duğumuzu evvelemirde arz edelim, 

İkinci nokta şu ; yeni girdiğimiz hu turizm 
dâvası, bugün dünya memleketlerinin birçoğurT-
da çok ileri hamlelerle mesafeler almış, hizde ise 
bugün dahi, 1963 senesinin Mayısında, bu.hu-. 
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susta yeni emekleme devresine girmeye çalışıyo
ruz. Bu bir ihtisas işidir arkadaşlar. Eğer, esba
bı mucibe ve mebdei hareket, komisyon sözcüsü
nün ifade buyurduğu gibi; bu bir senelik süre, 
arkadan yapılacak bir tâyinin yerine yetişme
mesi esbabı, mucibesine dayanıyorsa sureti ka
fiyede sakat bir -görüş. Biz tamamiyle bunun 
aksine olarak diyoruz ki ; faraza Ib'ir İskandi
nav memle'ketine göndereceğimiz bir insan ora
nın kültürü ile, harsı ile halli hamur olmuş 
bir insan, o milletin içinde Türkiye'mizi ga
yet iyi temsil edip de bize büyük bir turist 
akını sağladığı halde o çocuğu orada bıraka
lım, "(bir müddet daha orada ondan istifade 
edelim, Türkiye kazansın, Bakanlık insiyati-
fini kullansın esbabı mucibesine dayanıyor. 
Halbuki görüyoruz ki ; gayet yanlış bir nokta
dan izah edildi bu kürsüde. O bir senelik sü
re yapılacak yeni bir tâyinin zamanında yapıl
ması ve oranın boş kalmaması, yok arkadaşla
rımı, çok sakat şey. Bu itibarla yeni bir ih
tisas işi mevzuu'baihis iken, bu ihtsısasa yeni bir 
atanma, durumunda iken, bu ihtisası lâyı'kıyLe 
yapan, ve orada faydalı olmıya başlıyan bir in
sanı tutup da oradan almanın" faydalı olmıya-
cağma kaan'iim. Sonra, dikkat buyurulursa, biz 
normal durumda 5 sene olsun demiyoruz; tak
dire bırakıyoruz. 4 sene, ondan sonra bir sene.. 
Hayır... Bırakalım. Eğer, beğeniyorsa Bakan
lık, eğer Türkiye'nin işine yaramış ise, yararlı 
olmakta devam etsin. Çünkü, oraya gidecek 
adam Türkiye'ye oradan bedava döviz temin et
meyi sağlıya.cak b i r kaynağın başında oturuyor. 
Bunu Tâyıkıyle yapabiliyorsa, yapacaksa ona 
daba imkân vermek lâzım. 5 sene demiyorum 
ben, 4 seneyi olduğu gilbi kabul ediyorum. Fa
kat bu liyakati gösteren insana da bırakalım 

. Bakanlık lâyık olduğu değeri vergin, ve o<na o 
imkânları sağlasın. Bu bir ihtisas işidir, biz 
bu ihtisas işine henüz yeni başlıyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun Sadrettin Çanga. 
SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Muhte

rem arkadaşlar, Sayın Ertuğrul Akça arkada
şımızın düşünce ve fikirleri hakikaten yerinde. 
Ancalk, bunun mahzurlu olan tarafı var ki, 
mevcut mevzuata aykırı. Elbette hepimiz bu
rada muvaffak olmuş arkadaşların böyle dört 

" yıl gibi 'kısa bir süre içinde geri çekilip değiş-
tiril'mesini düşünmeyiz. Muvaffak olmuş bir 
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arkadaşa, memleketin turizm dâvası bakımın
dan, hizmetleri bakımından bir süre vermek 
lâzımgeliır. Ancak, yetkililerin ifade emiğine 
göre; dış kadronun aynı bir benzeri merkezde 
de mevcuttur. tBu arkadaşların ilelebet aynı 
kadroda hizmet görecekleri de elbette bekle
nemez. Bu. süreler muayyen ve kanunla teshit 
edilmiş sürelerdir. Dışarıya atanan bîr kim, 
se 4 yıl dışarıda hizmet görecek, eğer (Bakan 
uygun görürse 1 yıl hizmet görecek merkeze 
gelecek iki sene merkezde de kalabilecek ki, 
tekrar terfi ederek dışarıya atanabilsin. Aynı 
vaziyette, merkezdeki kadrolar da böyle. Me
selâ 7 sene kalan arkadaşın terfi imkânı tama-
miyle ortadan kalkabiliyor bu durum karşı
sında. Metinde tâyin edilen müddetler 'bu kad
rolarda'hizmet, göreceklerin terfiine mâni olmı-
yacak .müddetlerdir. (Bu itibarla, maddenin 
bu şekilde, muhafazasında zaruret vardır kanu 
sındayım; saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Turgut. 
REFET AKSOY (Ordu) — Sayın Başkan, j 

bir hususu ısormak istiyorum. Bundan evvel I 
'konuşan hatip komisyona ait yerde (Oturdukla
rına göre, komisyon adına mı konuştular, yok
sa şahısları adına mı? 

BAŞKAN — Şahsı adına konuştular. İBa-
.sın - Yayın Komisyonu Balkanıdır fakat şahsı 
namına söz veriyorum. 

MEHMET TUROUT (Afyon Karahisar) 
—Muhterem arkadaşlarım, gerek bundan ev

velki maddede, gerekse !bu malddede, komisyo
nun ve Bakanlık sözcülerinin dar kalıplar ile
risinde kaldıkları kanaatindeyim. Çünkü, eğer 
'biz, turisti bu imemleikete getireceksek ve bu 
memleketi başka memleketlere tanıtaeaksak, 
efvvelâ bu dar kalıplardan çıkıp, tüccar zihni
yetiyle hareket etmek möcftııriyetindeyiz. Za- | 
ten ben şuna kaaniim İdi, Finlandiya'da dört 
sene çalışan bir arkadaşı ve oranın her şeyine 
alışıp ihtisas Sahihi olan bir arkadaşı alıp da 
Irak 'a gönderdiğimiz zaman, bu hir fahrika-
yı kurup kapısına kilit vurmak demektir. Bul 
balkımdan, bir hariciye memuru ile bunu bir 
defa karıştırmamak lâzımdır. Bu bamlbaşka 
bir ihtisas mevzuudur. Ve burada mümkün 
olduğu kadar dar kalıplardan kurtulup mu-. 
vaffak olan arkadaşları mümkün mertebe o 
memlekette fazla tutmalk mecburiyetindeyiz. | 
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Aksi takdirde, İsveç'den memlekete senede 50 
bin turist gönderen bir arkadaşı vakti dolmuş
tur diye alıp Lilbya'ya verirsek:, 50 bin turist 
gelmez ve bundan memleket zarar eder. Yani ' 
ölçü, muvaffakiyet olmalıdır. Bu arkadaşın 
memlekete turist göndermesi, orada memle
keti tanıtması, memleketi sevdirip turist sevk 
etmesi ölçü olmalıdır. Yoksa dar kalıplar ara
sında terfi sistemi şudur, Hariciyede budur, 
Hariciyeye muvazi olsun diye bu zihniyetle 
başlarsak dalha kanun çıkarılmasında bir tu
rizmden hiçbir şey elde edemeyiz. Kanaatin
deyim. Bu bakımdan Ertıığrul Akça arkada
şımızın teklifinin desteklenmesini istirham 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Coşkun Kırca. Sayın Bu
rak sizde mi söz istiyorsunuz? 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Muhtçı-cm 
arkadaşlar, Sayın Ertıığrul Akça ye Mehmet 
Turgut arkadaşlarım o kadar haklıdırlar ki, ha
riciye teşkilâtında dahi böylesine rijit kaideler 
mevcut değildir. Gerçi, esas, bir hariciye memu
runun dışarda 4 sene, içerde 2 sene kalmasıdır; 
fakat bu, umumiyetle, dışarda (> yılii çıkabilece
ği gibi, içerde de bir yıla inebilir. Şimdi, ihtisas, 
filân, bunların hepsine iştirak ediyorum. Üstelik, 
ilâveten hariciye servisi için de bütün bu mülâ
hazalar varittir. Turgut arkadaşımın da, Akça 
arkadaşımın da söyledikleri ayniyle varittir. 

İhtisas bakımından da, nihayet Finlandiya'
ya giden bir kimsenin Irak'a gönderilmesi yer
siz bir şeydir. Finlandiya'ya giden bir kimse ni
hayet Kopenhag'a hani bilemediniz Bonne'a ş:i-
dor. Fakat Avrupa'da ihtisas yapan bi> kimse
nin, bilâhara Arap memleketlerine gör derilmesi 
ancak ve ancak meslekin en yüksek seviyesine 
geldiği zaman düşünülebilecek bir şeydir. İhti
sas makamlarında bulunduğu zaman elbette ki, 
değil... 

Şimdi, yalnız üç yıl dışarda kalmak biraz 
fazla olabilir hakikaten bâzı kayırmalar ilâve
ler bulunabilir. Üç teşkilâtta umumiyetle sıyya-
nen tatbik edilecek esasları tatbik etmek lâzım
dır. Yanılıyorsam asker arkadaşlarım beni ya-
nılıyorsam düzeltebilirler; zannedersem ataşe-
militerliklerde de böyledir. 2 yıl içerde 4 yıl dı
şarda öyle değil mi? 2 yıl mı dışarda. 2 yıl dı
şarda az bir şeydir, ataşelerimizin de dışarda ih
tisaslaşmasını önler. Onun için bendeniz dış teş
kilâta atananlar yurt dışında her defasında 4 - 6 
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yıl kalabilir, öbür cümleyi gasbederseniz yeni
den yurt dışına atanabilmek için yurt içi teşki
lâtında en az 1-2 yıl çalışmak şarttır, dersek 
hem tenazuru temin etmiş oluruz, hem de gere
ken elastikiyeti vermiş bulunuruz. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Burak-. 
RATÎP TAHlR BURAK (İstanbul) — Muh

terem arkadaşlar, bir noktada vuzuha varma
mız lâzımdır, Turizm işlerini yürütecek, hariçte 
çalışacak elemanlar, bulundukları memleketin 
şartlarım şu ölçüde öğrenmişler, intibak etmiş
lerdir. Esas nokta bu değil, muhterem arkadaş
lar. Bu elemanlar, gittikleri yerlerde Türkiye'yi 
iyi tanıtma, Türkiye'yi faydalı bir şekilde tanıt
ma bakımından bir olgunluk göstermişlerse, 4 
yıl zarfında orada turist membaı olan bir vasat
ta Türkiye'ye akın akın turist temin edecek teş
kilâtı kurmuşlarsa, turizm acentaları ile temas
larını yapmışlarsa, Türkiye'yi tanıtmışlarsa; bu 
iş yürür, devam eder gider. Bilâkis bu şekilde 
muvaffak olan bir memurun muvaffakiyet gös
termemiş olan turist kaynağı vasfını taşıyan böl
gelere gönderilmesi, memleketi oralarda tanıtma 
imkânını bu yoldan sağlamak daha mühimdir. 
İsveç'e gitmiş ve turizm işlerinde çalışacak bir 
memurumuz, dört yıl kalmış, çalışmış acenta-
larla temasını yapmış, memlekete turist akını 
başlamış. O kadar, devam eder gider. Ondan da
ha kabiliyetsiz, daha az ehliyetli onu istihlâf 
edecek memur o işi yürütmekte devam eder. Bu
na mukabil Avrupa'nın, Afrika'nın, Amerika'
nın filân yerinde çok muvaffak olmuş bir me
muru, muvaffakiyet gösterilememiş bir bölgeye 
götürdüğümüz zaman orada da muvaffakiyet 
sağlamak, oradan da Türkiye'ye turist akınları 
temin etmek bakımından daha faydalı olacağı 
kanısındayım. Bu bakımdan süresiz olarak, filân 
yerde muvaffak oldu diye, falanca memur, ora
da 3 - 5 sene, daha devamlı olarak fazla kalsın, 
demekte fayda mülâhaza etmem. Bilâkis onun 
faydalı olabileceği yeni bölgeler yaratması, keş
fetmesi bakımından faydalı olur. Bu bakımdan 
komisyonun teklifine aynen katılmanızı rica edi
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bakan. 
BASIN - YAYIN VB TURİZM BAKANI 

CELAL TEVFİK KARASAPAN (C. S. Afyon 
Karahisar Üyesi) — Muhterem arkadaşlarım, 
arkadaşların, bilhassa Ertuğrul Akça arkadaşı
mızın tekliflerini memnuniyetle kabul etmeyi 
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ben de isterdim. Fakat, nazariyat başkadır, tat
bikat başkadır; başında bulunduğumuz işin de 
hususiyetleri hakikaten başkadır. Muvaffak olan 
bir insanı bırakalım, hattâ hiç getirmiyelim, mü
temadiyen orada bulunsun miyarımız nedir?... 
Muvaffak oldu mu, olmadı mı?.. Bugün ben va
rını, yarın bir başkası gelir. Benim karakterim 
zayıf olur, falan zatın tesiri altında kalırım. 
«Canım, bir sene daha bırakın, çoluk çocuğu var, 
bu sene (Affedersiniz) hâmil vaziyeti var, falan» 
bu gibi mülâhazalar maalesef bizim memleketi
mizde esefle söylüyorum vâki oluyor. Bundan 
dolayı beni mazur görsünler. 

ikincisi de; birçok memleketlerde bu ha
riçteki müddetler muhtelif safhalar arz eder. 
Meselâ İngiltere'de bu müddet üç sene ola
rak tesbit edilmiştir. Fevkalâde hallerde bu 
müddeti uzatırlar. Ama, üç senesi o kadar 
muayyendir ki, «buraya bugün yani, 24 Ma
yıs 1963 te geldim, 24 Mayıs 1966 da ben 
Karaşi'ye gideceğim» der ve bilir ona göre 
de kalkar gider. Yalnız onlarda mutlaka 
içeri gelmek gibi bir mecburiyet yoktur. Bi
zim bunu koymaktaki maksadımız pek sa
yın (deminki) arkadaşımızın söyledikleri gi
bi, memleketin havasına alıştırmak, memleke
ti dışarıda tanıtabilecek havayı da teneffüs 
etmek ihtiyacını temin etmektir. Hariciye
den de maksat budur. Sonra nihayet bir tu
rizm mesleki,, bir basmataşeliği mesleki ku
ruyoruz. Bu vazifesi yalnız o memlekete has 
değildir, bir de umumi vazife vardır. Bu 
meslek halindedir meslekin muhtelif kademe
lerinde şube müdürü olarak, daha evvel re
daktör olarak, şube müdürü olarak, umum 
müdür muavini olarak, umum müdür olarak 
hizmet etmiş olması icabeder ki, %aten terfi 
kademelerinde buna göre hesaplanmıştır. Gö
rüleceği veçhile ataşeliklerin sıralarında at
lamalar vardır. Bu atlamalar merkezde geçe
cek safhalara aittir. Bu teknikman bu şekil
de konulmuştur ve Plânlama Komisyonu da 
bunun üzerinde titizlikle, dikkatle çalışmış
tır. Benim ricam madem ki, bir sene imkân 
veriliyor, bakana, bir insanın bir memlekette 
5 sene kalması büyük 'bir şeydir, yeterki 
faydalı olsun, kâfidir, daha fazla kalması gi
bi bir zaruretin olacağını pek zannetmiyo
rum. özür dilerim. Binaenaleyh maddenin 
aynen kabul edilmesini istirham edeceğim. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Akça. I 
ERTUĞRUL AKÇA (Erzurum) — Efen

dim, özür dilerim, huzurunuzu fazla işgal edi
yorum, yalnız yine muayyen bir açıdan dâ
va ele almıyor. Şimdi bâzı mefhumlar var ki, 
bunları realize edebilmek için, mahzur ve fay
dalarını tartmak lâzım ve •aslolan, müsaade
nizle, hüsniniyettir. Şimdi, biz tâyin edecek 
makamın, çok muhterem vekil beyefendinin 
buyurdukları gibi, karakteriyle terem bir 
hâdise olarak mütalâa etmiyoruz. Biz burada 
tam mânasiyle bir objektivite içinde bir ka
nunun normal olarak tatbikini, memleketin 
menfaatine olarak tatbikini ve ondan alma-
eak neticeyi, memleketin aktif hanesine kay
dedilecek bir netice olarak istihsal etmek 
istiyoruz. Yoksa, elbette M, bir suiistimale 
gidilecek olursa, o bir sene de suiistimai edi
lir iki sene de suiistimal edilir, üç sene de sui
istimal edilir. Suiistimal meselesi hariç nor
mal asgari ahlâk ve namus kaideleri çerçe
vesinde yapılacak bir işlem dolayısiyie biz bu
nu ortaya getirdik. Bunda ıkarekterin rol 
oynaması bir tarafa suiistimal olur olmaz. 
Biz bu kanunu tedvin ederken bir suiistimal 
olacağı mebdei hareketini değil, bunun aksi 
olarak doğru dürüst bir tatbikatta bilhassa 
içine yeni girmekte olduğumuz, adımımızı 
attığımız bir turizm ihtisas mevzuunda bâzı 
imkânlar tanımak meselesidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz isti-
yen yok. Madde hakkında verilmiş iki önerge 
var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa ı 
19 neu maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini arz ve teklif ederim. 
Erzurum 

Ertuğrul Akça 

Madde 19. — Dış teşkilâta atananlar yurt dı
şında her defasında 4 yıl kalabilirler. Yurt dı
şındaki görevin yerine getirilebilmesi için bir 
zaruret bulunması halinde basın müşavirleri1 Tu
rizm ve Tanıtma Bürosu müdürleri ve basın 
ataşeleri için bu süre 3 yıl daha uzatılabilir. Ye
niden yurt dışına atanabilmek için yurt içi teş
kilâtında en az 1 yıl çalışmış olmak şarttır. 

BAŞKAN — Sayın Akça, siz bu önergenizi 
geri mi alıyorsunuz ? Sayın Goşkun Kırca'nın, 
iltihak ettiğiniz önergesi vardır. 
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ERTUĞRUL AKÇA (Erzurum) — Önerge 

okunduktan sonra arz edeceğim. 

Yüksek Başkanlığa 
19 ncu maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini arz ve teklif ederim. 
Madde 19. — Dış teşkilâta atananlar, yurt 

dışında her defasında 4 - 6 yıl kalabilirler. Ye
niden yurt dışına atanabilmek için yurt içi teş
kilâtında en az 1 - 2 yıl çalışmış olmak şarttır. 

İstanbul 
Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz önergeyi. Yal
nız Sayın Coşkun Kırca'nın önergesinde 19 ncu 
maddenin birinci cümlesi ve son cümlesinde ta
dilât yapılmış. Ara yerdeki şeyler bakidir. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Ara yerdeki 
hazf edilmiştir. 

BAŞKAN — Tamamen kaldırılmış mıdır? 
COŞKUN KIRCA (istanbul) — Tamamen 

kaldırılmıştır. 
BAŞKAN — Şimdi şu halde komisyon öner

geye iştirak ediyor mu ? 
PLÂN KOMİSYONU ADINA İSMET SEZ

GİN (Aydın) — Komisyon katılmıyor. 
BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. Na

zarı mütalâaya alınması hususunu oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yabancı dil bilgisi 
MADDE 20. — Bakanlığın yabancı dil bil

gisini gerektiren maaşlı ve ücretli kadrolarına 
atanacakların bu bilgilerinin ne suretle tesbit 
edileceği yönetmelikte belirtilir. 

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

Müdürler Komisyonu 
MADDE 21. — Müdürler Komisyonu, Müste

şar veya yardımcısının başkanlığında Teftiş Ku
rulu Başkanı, Hukuk Müşaviri, Genel Müdürler, 
Haber ve Yayın Organları Müdürü ile Personel 
Müdüründen kurulur. 

Müdürler Komisyonu, daireler arasındaki ko
ordinasyonu sağlar; Bakanlığın çalışma progra
mı tasarısını hazırlar'Bakanın onayına sunar. 
Müşterek karar dışında kalan memurlarla 800 
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(dâhil) liradan yüksek ücret alan hizmetlilerin 
göreve alınması, terfii, nakli, başka göreve atan
ması hakkında karar verir ve bunları makamın 
onayına sunar. 

BAŞKAN — Madde hakkında Sayın Farda 
Güley. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Muhterem arka
daşlar, Müdürler Komisyonunun vazifesini tan
zim eden bu maddede sadece redaksiyon ve dil 
bakımından basit birkaç düzeltme yapılmasının 
lüzumlu olduğuna kaani bulunuyorum. İkinci. 
fıkrada Müdürler Komisyonu daireler arasında
ki koordinasyonu sağlar deniliyor. Hangi daire
ler..? 

KOMİSYON ADİNA İSMET SEZGİN (Ay
dın) — Bakanlık içerisindeki daireler. 

FERDA GÜLEY (Devamla) — Yoktur hal
buki. Şimdi halen daireler vardır. Fakat Hükü
met tasarısında da bir daire vardır. Ama ko
misyon, Haberler Dairesini de ortadan kaldırdı
ğı için onu da müdürlük haline getirdiği için, 
hepsi müdürlüktür. Doiayısiyie evvelâ burada 
bu daireler kelimesinin, müdürlükler diye 
değiştirilmesi meseleyi realize etmek olur. 
(Bakanlığın çalışma programı tasarısını hazır
larlar. Bakanın onayına sunar. Müşterek karar 
dışında kalan veyahut memurlarla arasında 
800 (dâhil) liradan yüksek ücret alan hizmet
lilerin göreve alınması, terfiini, .nakli, başka gö
reve atanması hakkında karar verir ve bun
ları makamın onayına sunar. Demek ki, müdür
ler Komisyonu, müdürlüklerin koordinasyonu
nu sağlıyor, Bakanlığın çalışma programını, ta
sarısını 'hazırlıyor ve bunu Bakanın onayına 
sunuyor. Müşterek karar dnşı kalan memurlar, 
(800 dâhil) bunların hizmetlerinin tanzimi gö
reve alınmaları, terfileri, nakilleri, başka gö
reve atanmaları hakkında karar veriyor. Bunu 
Bakanın değil, makamın onayına sunuyor. Ya
ni ikinci katagoriye giren hizmetleri, işleri, va
zifeleri reteen bakanın onayına sunmak ihtiya
cını duymuyor. Müsteşar, müsteşar muavini ya
ni yetkili olan makamı temsil eden kimseler bu 
çeşit küçük işleri onaylamaya yetkili olsun de
niliyor. Bunu kabul ediyorum,'böyle olması lâ
zım. Yalnız burada da dil bakımından müşte
rek karar dışında kalan memurlarla, yani ço
ğuldur, 800 (dâhil) liradan daha yüksek ücret 
alan hizmetlilerin (çoğul) göreve alınmaları, 
terfileri, nakilleri, başka göreve atanmaları 
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'hakkında karar verir denmesi lâzımdır. Onları 
da çoğaltmak lâzımdır. Fakat tekrar o maka
mın onayına sunar demek, iki defa bir küçük 
cümle içinde iki defa sunar demek mecburiye
ti hâsıl oluyor ki, bunlara Sayın Komisyon ilti
hak ederse, siz muhterem arkadaşlarım tasvip 
(buyurursanız onun yerine karar verip Müdür
ler Komisyonunun kararlarını onaylamak, ma
kamın yetkisi dahilindedir, demek suretiyle kü
çük bir cümle içinde iki tane, «onayına sunar, 
onayına .sunar» demekten metin, ikinci fıkra 
kurtulmuş olur. Sadece, bu hususları arz et
mek için huzurunuza, geldim ve beyanımla-iliş
kin olarak hazırladığım bir önergeyi Sayın Baş
kanlığa takdim ediyorum. 

(BAŞKAN -— Madde hakkında başka söz isti-
yen? Yok. önergeyi, okutuyorum. 

Yiüksek Başkanlığa 
21 nci maddenin 2 nci fıkrasının aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini'arz ve teklif ederim. 
Ordu 

Ferda Gülay 

Madde: 21. 
Fıkra 2. — Müdürler Komisyonu müdürlük

ler arasındaki koordinasyonu sağlar; Bakanlı
ğın çalışma programı tasarısını hazırlayıp ba
kanın onayına sunar. Müşterek karar dışında 
kalan memurlarla 800 (dâhil) liradan yüksek 
ücret alan hizmetlilerin göreve alınmaları, ter
fileri ve nakilleri, basjka göreve atanmaları hak
kında karar verir. 

Müdürler Komisyonunun bu( kararlarını 
onaylamak makamın yetkisi dahilindedir. 

IBAŞKAN — Komisyon iltihak ediyor mu? 
PLÂN KOMİSYONU ADINA İSMET SEZ-

GlN (Aydın) — Ediyoruz efendim. 
(BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Nazarı iti

bara alınmasını oyunuza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(Bu değişiklikle birlikte maddeyi oyunuza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Çalışma ıgün ve saatleri 
MADDE 22. — Memur ve hizmetlilerin ça

lışma günleri ve saatleri, hizmetlilerin ve ser
vislerin icaplarına göre Bakanlıkça düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz iıstiyen 
var mı? Buyurun Sayın Aksoy. 
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BEFET AKSOY (Ordu) — Muhterem ar-

ikadaşlanm, 2r2 nei maddenin istihdaf etmiş ol
duğu gaye bundan evvel kabul etmiş buyurdu
ğunuz 21'nei maddenin ikinci fıkrasında aynen 
'mündemiç. Bu itilbarla bu madde fazladır, tay-
yedilmesi lâzımdır. Şöyle ki, kabul edilen 21 
nei maddenin ikinci fıkrası diyor ki ; Müdür
ler Komisyonu daireler arasındaki koordinasyo
nu sağlar. Yani Turizm. Bakanlığının mesaisini, 
daireler arasındaki mesaisini tâyin eder ve ko
ordinasyon vazifesini görür. Bakanlığın çalışma 
programım, tasarısını hazırlar, bakanın oyuna 
sunar. Burada da deniyor ki, aynı mealde, me- j 
mur ve hizmetlilerin çalışma günleri, bir defa J 
kanunla esasen sabittir. Devletin resmî kaide
sine tabidir. Cumartesi, Pazar tatil, resmî ta
tildir. öbürlerinde çalışır. Efendim, saatlerde, 
meselâ; şu saat dokuzda başlar, 9,30 da biter. 
Saatler de muayyen. Böyle olduğuna göre, me
sainin tanzimi meselesi bir de koordinasyon işi 
var ; o da 21 nei maddede mündemiç olduğuna 
göre 'benim nazarıma göre bu madde fazladur, 
tayyı icabeder. Komisyon beni tenvir ederse 
mesele yok, aksi takdirde bu hususta bir tak
rir takdim edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun Komisyon. 
PLÂN KOMİSYONU ADINA İSMET SEZ-

ö t N (Ayduı) — Muhterem arkadaşlarım, Sa
yın Aksoy üstadımızın ilk nazarda normal bir ; 
bakanlığın kuruluşu içinde haklı olduğu anla- J 
sumaktadır. Yalnız, Basın Turizm ve Tanıtma i 
Bakanlığı gibi bir Bakanlığın tabiî ica'bı olarak, i 
Cumartesi ve Pazarın olmaması, normal mesaî j 
saatlerinin dışında da vazife görmeyi icabetti ren j 
birtakım vazifelerin bulunması, meselâ radyo i 
dinleme servislerinin mevcudiyeti, radyo din- j 
leme servisleri ki, yüksek malumlarınızdır, Hü- j 
kümete, ilgililere verilen bültenleri, yabancı j 
ajansları, radyoları dinliyerek hazırlar. Bunları 
meydana getirmek üzere yabancı ajansların, j 
günün belirli saatleri içinde, mesai saatleri için- : 
de ve dışında, gece 8 den sonra, 9 -10 -12.. sa- ı 
baha karşı dinlenmesi, bu Bakanlığın vazifeleri 
arasındadır. 

Ayrıca Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, tu- i 
rizmin kendine has, kendine münhasır birtakım j 
özellikleri itibariyle, ilgililerle, gerek turistik 
teşebbüs sahipleri, gerekse turizm endüstrisi 
müdürleri, şunlar veya bunlarla mesai saatle-
rinia dışında, da Cumartesi ve Pazar günleri de 
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çalışacağına tabiî olduğu eihetle, 22 nei mad
deye lüzum ve zaruret görülmüştür. Yani, diğer 
Bakanlıkların normal mesai saatleri dışında, 
arz ettiğim sebepler tahtındaki çalışmaları ge
rektireceği cihetle 22 nei maddenin çalışma gün
lerinin ve çalışma saatlerinin hizmetlilerin ve 
servislerin, icapları emrettirdiği cihetle Ba
kanlıkça düzenleneceği hükmü konulmuştur. 
Hürmet ederim. 

REFET AKSOY (Ordu) — Tenevvür ettim. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is
ti yen?. Yok. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ARİF 
HİKMET ONAT (Ordu) — Efendim, yalnız bir 
tab'ı hatası olmuş, hizmetlilerin değil, hizmet
lerin ve servislerin olması lâzım. Arz ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon sözcüsünün ilâve et
tiği tashihle birlikte oyunuza Sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Disiplin Kurulu 
MADDE 23. — Disiplin Kurulu, Müsteşar 

Yardımcısının başkanlığında, Hukuk Müşaviri, 
Grenci Müdürler, Haber ve Yayın Organları 
Müdürü ile Personel Müdüründen kurulur. Ba
kanlık memurlarının disiplin işlerine bakar. 

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

Turizm Danışma Kurulu 
MADDE 24. — Turizm Danışma Kurulu, 

turizm işlerine verilecek yönü görüşmek ve alı
nacak tedbirler hakkında düşüncelerini bildir
in ek üzere, , 

a) İlgili Bakanlıklardan, 
b) Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlı

ğından, 
e) İlgili özel idarelerden, 
n.) İlgili belediyelerden, 
d) Üniversitelerden, 
e) ilgili İktisadi Devlet Teşekkül İlerinden, 
O Turizm ile ilgili dernek ve sendikallar

dan, 
h) ilgili basın dernekleri ve basın sendika

larından, 
•", i) ilgili Bakanlardan, 

j ) ilgili ticaret ve sanayi odalarından, 
k) Gençlik ve öğrenci teşekküllerinden, 
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Gönderilecek birer temsilci ile turizm konu

sunda uzmanlığı bulunup da yukardaki daire 
ve teşekküllerde görevli olmıyanlar arasından 
ve ayrıca özel sektörden çağırılacak kimseler
den kurulur. Üye sayısı 50 yi geçemez. 

Her toplantı için bu sayılanlardan hangile
rinin kaç temsilci gönderecekleri Bakanlıkça 
kararlaştırılır. Müsteşar ve Turizm Genel Mü
dürü, Kurulun tabiî üyeleridir. Kurul, Bakan
lıkça gerekli görüldüğünde toplantıya çağırılır. 
Bakanlık her toplantının amacını belirtir ve 
gündemini hazırlar. Kurul en az iki yılda bir 
toplanır. 

Kurul üyelerine, kanuni yol masraflarından 
başka beher toplantı günü için Bakanlar Ku
rulunca tâyin edilecek miktar üzerinden ayrıca 
tazminat ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında Sayın Ferda 
Güler. 

FERDA GÜLEY (Ordu) —Muhterem ar
kadaşlar, 5392 sayılı Basın - Yayın ve Turizm 
Genel Müdürlüğü Kanununda da mevcudolan 
Turizm Danışma Kurulu, görüşmekte olduğu
muz bu teşkilât kanunu tasarısı içinde de 
yer almaktadır. Turizm Danışma Kurulu için, 
kurula temsilci gönderecek organları acaba 
5392 sayılı Kanununda da aynı mıdır diye, o 
kanuna baktım. O kanunda hemen baştan 2 
nci, yani eğer bu bir hiyerarşi ifade ediyorsa, 
ikinci bendinde, (B) bendinde : «Türkiye Tu
ring ve Otomobil Kurumu temsilcisi..» denili
yor. Burada bulamadım. Gerçi turizmle ilgili 
dernek ve sendikalardan deniliyor, ama eski 
kanunda bu var. Turizm ile ilgili meslek te
şekküllerinden birer temsilci denilmesine rağ
men Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu 
temsilcisini aynca koymuş, vâzıı kanun acaba 
o mu yersiz?. Bunu yerli... diye düşündüm, bi
lenlerden sordum, Türkiye Turing Otomobil 
Kurumunu öğrenmeye çalıştım. Araştırmala
rım, soruşturmalarım ve bilenleri dinleyişim
den sonra bu Danışma Kuruluna Türkiye Tu
ring Otomobil Kurumunun açıkça ve re'sen 
temsilci göndermesi lâzımgeldiğine inandım. 

Muhterem arkadaşlar; Birinci Cihan Harbi
nin kaybından sonra ttilâf Devletleri nezdin-
de gayrimüslimler, İtilâf Devletlerinin eline 
Osmanlıların teslim olmasından sonra birta
kım .seyyahlar Türkiye'ye, İstanbul'a akın et
mişler ve bu seyyahlara gayrimüslimler, gay-
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ritürkler rehberlik ve tercümanlık yapmışlar; 
o günkü şartlar içinde son derece insafsızca 
menfurca Osmanlılık, Türklük, tarihimiz ve 
eserlerimiz aleyhinde propaganda yapmışlar ve 
bizi tam ters perspektiften tanıtmak istemiş
ler, tanıtmışlardır. Bunu gören münevver 
Türkler, bahriye subaylarımız, münevver ha
nımlarımız bir araya gelmişler ve Türk Sey
yahın Cemiyeti diye bir cemiyet kurmuşlar
dır. Maksatları, o bir gayrimüslim, gayritürk-
lerin yaptıkları kötülüğü önlemek. Türk 
Seyyahın Cemiyeti 1923 de Türkiye Cumhuri
yeti ile beraber Türkiye Turing ve Otomobil 
Kurumu Kulübü adını almış. Bu kulüp, bu ku
rum, ayda bir Fransızca ve Türkçe makaleleri 
muhtevi bir Turizm ve Otomobil Mecmuası çı
karıyor. Beynelmilel bütün turizm müessese
leri üyesi. Şimdiye kadar birkaç defa bey
nelmilel Turing ve Otomobil Kurumu toplantı
larını Türkiye'de yaptırmıştır. Bu çıkardığı bu 
dergi içinde, Almanca, ingilizce makaleler 
de vardır. Ve tam turistik mahiyette oîarak, 
tarihî mahiyette olarak, memleketimiz ve mil
letimizi yabancılara tanıtma, amacını güdüyor. 
Ve dünyanın bine yakın turizmle ilgili derne
ğine içte, ve dışta, bu mecmua gönderiliyor. 

Hiçbir turistik karakterli, vasıflı, tabiatlı 
cemiyet yokken, mevcudolan ve mevcudolduğu 
kırk küsur seneden beri de tek başına bü
yük bir hizmet ifa eden, bugün de pek seç
kin vasıflı ve her biri mevcut turistik cemi
yetlerin hepsine üye olan, hepsine dâhil olan 
insanların elindeki bu Türkiye Turing ve 
Otomobil Kurumunun Danışma Kurulunda, 
eski kanunumuzda olduğu gibi açıkça, re'sen 
bulunmasında sarih fayda vardır. Hiçbir fay
dası olmayıp da eşit durum bahis mevzuu olsa 
bile kanaatimce bu, vaktiyle bir kanunla kul
lanılmış olan hakkın hiçbir ciddî sebep yok
ken geri alınması gibi rencide edici bir ifade 
taşıyabilir. Bundan dolayı da bu Turizm, Da
nışma Kurulunun bulunması faydalıdır. İçin
de bu kulübün bulunması, bu kurumun bakınız 
mecmuanın üzerinde, «Türkiye Turing ve Oto
mobil Kurumu 1923 te tesis edilen T. T. O. K 
İcra Vekilleri Heyetinin 2 . 4 . 1930 tarih ve 
90069 sayılı Karan ile umumun menfaatine 
yardımcı bir cemiyet olarak tanınmıştır.» 

Turistik bütün muameleleri bu Kurum ya
pıyor. Yani seyyahlar vasıtasiyle memlekete 
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gelen otomobillerin, ithali, gümrük muamelesi, 
turintik muamele diye hulâsa edilen muamele 
bu Kurumun özel bir k#nun ile yetkisi içine 
alınmıştır. Eğer çok ciddî, vazgeçilmez bir 
sakınca yoksa, muhterem komisyon, bu Ku
rumu, bu organın içine, eskiden olduğu gibi, 
açıkça koymalarını rica ederim. Mâruzâtımın 
birisi bu. 

Sonra muhterem arkadaşlar, bu sayılan or
ganlara bendeniz, ayrıca Ticaret ve Sanayi Oda
sı var, burada. Fakat, sayın komisyon da ka
bul buyururlar ki, bugün Ticaret ve Sanayi 
odalarının da üstünde ve turizm ile ilgili çeşitli 
faaliyetleri gittikçe, çoğaltmakta olan Ticaret 
Odaları, Sanayi Odaları ve Borsalar Birliği 
var. Bu Ticaret Odaları Sanayi Odaları ve Borsa
lar Birliğinin de bugün halen turizmle ilgili çeşitli 
faaliyetleri görülmekte olan bu büyük organın da 
Ticaret ve Sanayi Odalarından evvel ve ayrı bir 
hüviyetle Turizm Danışma Kuruluna ithalinde 
fayda vardır mülâhazasındayım. Hattâ borsalara 
da. Muhterem arkadaşlar, bu kanunun görüşülme
sine başlanıldığından beri ifade etmeye çalışıyo
rum ki; herşeyi yeni olan bu kanun vesilesiyle 
birkaç haftadır, birkaç aydır çalışarak, uğraş
mak, dinleyerek öğrendim, öğrenmeye çalıştım. 
İfade etmeye çalışıyorum ki; büyük bir bakan
lık kuruluyor. Kaderimizi kurtaracak olan, ikti
sadi, malî kaderimizi, ticari kaderimizi kurtara
cak olan; yatırımlarımızı realize edecek olan, 
plânlarımızı hedeflerine ulaştıracak olan büyük 
bir Sanayi Bakanlığı kuruluyor. Bir yeni Sana
yi Bakanlığı, Turizm Endüstrisi Bakanlığı ku
ruluyor. Eğer bunu iyi kurarsak; eğer buna 
memleketin tümünü iştirak ettirirsek bütün ma
li kaynaklarımızı iştirak ettirirsek, milleti tem
sil eden mahallî bütün organları iştirak ettirir
sek, hem öğrenir, hem öğretebilir bir şekilde ça
lışırsak, bu boşluğu doldurabiliriz. Şimdi, hiçbi
rimiz, bundan evvelki konuşmalarımda da arz et
tiğim gibi, işi tam mâııasiyle bilmiyoruz, hemen 
kitaplardan, mecmualardan okuyarak öğreniyor, 
bilenlerden dinleyerek öğreniyoruz; bunun için 
çok sathi malûmat sahibiyiz. Fakat bildikçe an
laşılıyor ki, çok mühim bir problemle karşı kar-
şıyayız. Baade şöyle demiş, bu böyle demiş... Biz
zat bizim beş yıllık plânımız otel endüstrisinde 
ve diğer bütün konutlarda her hususunda yatı
rımlar getirmiştir. Özel sektörle, resmî sektörün 
karışıp, milyonları yatırılmıştır. Banların hepsi, 
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I ancak milletin iştirakiyle iktisadi, malî bütün or* 

ganların iştirakiyle olur. Bundan dolayı ben, ta-
I sarıdaki «ilgili» kelimesine muarız kaldım, ilgi

li bakanlıklardan, sorarım, komisyondaki; biraz 
evvel de Komisyon Sözcüsü bir başka madde 
vesilesiyle, yönetmelik vesilesiyle anlattılar; tu
rizm ile ilgili olmıyan bir bakanlık göstersinler? 
Bakanlar Kuruluna dâhil bakanlıklardan hepsi, 
benim naçiz görüşüme göre bununla ilgilidir. 
(Adalet Bakanlığı, sesleri) Adalet Bakanlığı gi
bi pek çapraşık misal dışında hepsi dâhildir, il
gilidir. Onun bile, bu hukukun içinde hukuku 
olabilir. Çünkü, Adalet Bakanlığının memurla
rı ve geniş kadrosunun da dinlenme evlerine ve 
kamplarına ihtiyacı vardır. Onun bile dinlenme 
evleri ve dinlenme kampları bakımından turiz
min müşterek sahası altında olmak lâzımdır. 
Muhterem arkadaşlarım; «Üniversitelerden* evet 
bu ilâve edilmiştir. «Kamu iktisadi teşek
külleri, özel idareler» doğrudur. Ama, ilgisi de
ğil, hepsi. Bunlar illerde vardır zaten. Belediye
ler, ilgili belediyeler. Hayır il belediyeleri ve il
gili ilçet belediyeleri. 

İlçe beledyeleri için ilgiyi kabul ederim. Fa
kat belediyelerin, Van belediyesi dâhil, Van özel 
idaresi dâhil bence Danışma Kurulunda temsil 
edilmeli. Bu suretle bu kurum bir mektep gibi 
fonksiyon görmelidir. Van'dan gelmeli. Kim ge
lecek? özel idareden bir temsilci. Varsa gelsin. 
Ve eğer varsa ilgili ise Erciş'ten de gelsin. 67 
tane belediye buraya gelirse, 67 tane özel idare 
buraya gelirse senede iki defa, bir defa toplana
cak olan bu organda turizm konusu bütün mem
leket çapında ele alınırsa didaktik yani öğreti
ci bir şekilde hem onlardan bilgi alır hem de on
lara bilgi verirse yani komiteler her yerde kuru
lursa, bundan kuracağımız büyük sanayi için sa
dece fayda gelir kanaatindeyim. Bundan dolayı
dır ki, hazırladığım takrir Türkiye Turing Oto
mobil Kurumunu, ilâve ettikten gayri Ticaret 
Odaları, Sanayi Odaları Birliğini ve borsaları 
ilâve ettim. Ve belediyelerden başka ilgili ilçe 
belediyeleri dedim. Plân Komisyonu bu organı 
kurarken «Aman fazla olmasın, aman masraf ol
masın» düşüncesiyle hareket etmiş olacak ki, di
yor ki, «Üye sayısı 50 yi geçemez». İlgili, ilgili 
dendikten sonra bir de «üye sayısı 50 yi geçe
mez!» deniyor. Ben buradaki tasarruf zihniyetini 
kabul etmiyorum. Senede bir iki defa kurulacak 
olan bu organın - ki, ben bunun zamanını da 
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değiştiriyorum - büyük fonksiyonu vardır. Ola
bilir, bugünkü Danışma Kurulu işlememiştir, iş
lememektedir. İlgililerden dinledim, öğrendim, 
üzüldüm. Bakanlıklar seviyesinde bir koordinas
yondan mahrum olduğu için işlememektedir. 
Devletin ve Hükümetin tüm ilgisine, tüm itiba
rına mazhar olmadığından dolayı işlememektedir. 
Ama yeni getirdiğimiz Teşkilat Kanunu; bilhas
sa 2 nci maddedeki teklifimi lütfen kabul buyur
dunuz ; Komisyonun da bir değişiklikle kabul et
tiğini öğrenmiş bulunuyorum; minnettarım. 
Şimdi bunun prosedürünü değiştirdik, büyülttük, 
genişlettik. Bu bakanlığa bir nevi diğer bütün 
bakanhkların kendisi ile iş birliği yapması la-
zınıgelen bir seviyede tanzim ettik. O halde, bı? 
Danışma Kurulunu bütün memleketin turistik 
imkânlarım Ankara'ya getirecek, toplayacak 
olan bu kurulu, geleceklerin aynı zamanda öğren
ci gibi oturup bilgilerden turizm mevzuunda 
've memleket turizmi endüstrisi üzerinde ders- ala
cak şekilde toplanacak olan bu kumlu (50) diye 
tahdidetmek bu tasarrufu ihtiyaca salrh ve fay
daya intıbaklı görmüyorum. Korkmıyalım bu 
kurumu büyütmekten. Bu kuramım yevmiyesin
den, harcırahından, kaç para eder bu? Bizo ku
racağımız çarkın sağlıyacağı fayda yanında. Da
msın a Kuruluna bir veya iki senede, bir veya iki 
toplantı için vereceğimiz paranın birkaç yüz bin 
az veya eksik olması hiçbir şey ifade etmez. Ama 
biz Van Belediyesine de Van özel İdaresine ve 
bu vesileden -faydalanmasını, turizmi öğretelim, 
memleketin turistik tablosunu gösterelim. Ben 
senede iki defa toplanmasını teklif edeceğim. 
önergemde de belirttim, bir değil, iki defa. Sene
de iki defa toplanmasının bugün bilhassa 4 - 5 
senelik merhaleyi geçerken çok lüzumludur, ka
naatindeyim. Bir gün 4 - 5 sene sonra memleke
timiz, belediyeleriyle, özel idareleriyle kamu te
şekkülleriyle, bankalariyle üniversiteleriyle, bü
tün gençlik teşekkülleriyle, sendikaları ve basın 
sendikalariyle turizmin ne olduğunu, bu sanayi
nin ne olduğunu iyice bildikten sonra, pekâlâ 
masraftan sakınmak için bu organ küçültülebi-
lir, toplanma süresi uzatılabilir. Ama, bu 
intikal devresinde, kanaatimce bunun ade
di de çok olsun ve senede asgari iki defa 
toplansın. «İlgili» değil, bütün sanayi, iktisadi 
ve malî teşekküller, ilgili kabul edilsin ve bun
lar Turizmin Danışma Kurulunda yer alsın. İş
te, bütün bunları derpiş edecek şekilde hazırla-
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dığım önergemi Yüksek Riyaset Divanına tak
dim ediyorum. Naçiz maruzatımın ışığı altında 
değiştirge talebimi iltifatınıza mazhar'kılmanı
zı istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz 
isteyen? Buyurun Sayın Ataöv. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Şimdi muhte
rem arkadaşlar; sayın Ferda Güley arkadaşı
mızın aslında gaye bakımından çok güzel olan 
teklifi tatbikat tarzı için beni biraz düşün
dürdü. Şimdi, Turizm Danışma Kurulu, mana 
itibariyle bir çerçevenin içersinde, bir de eğer 
bir turizm şurası toplamak iktiza eder ve ka
nuna böyle bir madde konursa, o turinız şura
sına Türkiye'deki bütün belediyeler, özel idare
leri1 Kamu İktisadi Devlet Teşekküllerini, Ticaret 
ve Sanayi Odaları ve Borsaları Birliği ve Der
nekleri toplamak mümkün. Fakat, eğer bir tu
rizm şurası toplamayıp da yalnız Turizm Danış
ma Kurulu toplayacak isek, Turizm Danışma 
Kurulu aşağı - yukarı bu çerçevenin içerisinde 
az veya çok ilâvelerle muhafaza edilmelidir. 
Ancak bu Turizm Danışma Kuruluna böyle 
turizm şuraları teşekkül ettirmek suretiyle 
eğiticilik vazifesi verilmelidir. O zaman, işte 
bir vilâyetin özel idaresi, belediyesi ve ticaret 
odasını, hepsini toplayıp memleketin turizm 
davasını onlara öğretmek mümkün olur. Ama 
bunun dışında Turizm Danışma Kurulunun 
kadrosu içine bütün vilâyetlerin belediyeleri
ni, özel idarelerini, ticaret odalarını ve ticaret 
borsalarını, Kamu İktisadî Devlet Teşekküleri 
ni ve ilgili müesseselerini çağırırsak, bunları 
senede iki defa toplasak, tahmin ediyorum ki 
bu, plânın bütünlüğünü dahi bozar ve Hükü
met buna muhalefet etmez. Şahsi kanaatim bu. 
Çünkü bu kadar geniş mana, bu kadar geniş bir 
masraf aslında gaye bakımından mutlaka lâ
zım ve zaruridir. Amma bunu Danışma Kurulu
na değil, turizm şûralarına vermek iktiza 
eder. Şimdi, bu maddenin içinde sıralanmış 
olan müesseseler arasında; hatta bendeniz di
yorum ki, Turizm Danışma Kuruluna çağrıla
cak olan bu ilgili belediyelerden kasıt, Danışma 
Kurulunda Ankara Belediyesi midir? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ARİF 
HİKMET ONAT (Ordu) — Hayır. Gündemde 
hangi il mevzuu varsa.. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Böyle 
olduğuna göre, şimdi gündemin gerektirdiği 
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belediye ve özel idare olacağına göre, gayet gü
zel düzenlenmiştir, hakikaten yerindedir. 

Orada bir noksanım vardı. Ben şahsan 
buna bir şeyin daha ilavesini istiyorum, 
arkadaşlar, turizm konusunda memleketimizde 
en önemli problemlerinden birisini ulaştırma, 
yani, otomobil meselesi teşkil eder. Bunun da 
organize eden Türkiye'de bütün vilâyetlerdeki 
otomobilciler cemiyetinin bağlı olduğu Türkiye 
Otomobilciler ve Şoförler Federasyonu vardır. 
Bu federasyon, 5 yüzbin otomobilci ve şoföre 
hitabetmekte ve onun üyesi bulunmaktadır. O 
bakımdan, bu (K) fıkrasından sonra bir de (L) 
ibaresinin (L) harfinin ilâvesiyle. Türkiye Oto
mobilciler ve Şoförler Federasyonundan da bir 
mümessili mutlaka bu Danışma Kuruluna çağ
rılmasında büyük fayda vardır. Çünkü bu Fe
derasyon gündemde bulunan turizm problemini 
ilgilendiren hangi vilâyette olursa olsun orada
ki bütün şoförler bu federasyonun âzasıdır ve 
memleket çapında turizm bakımından kolaylık 
sağlıyacak ve Turizm Bakanlığına en büyük mü-
zahareti gösterecek Türkiye'de yetkili büyük 
bir teşekküldür. Bu bakımdan ben Şoförler Fe
derasyonunun bu Turizm Danışma Kuruluna bir 
(L) bendiyle ilâve edilmesi için bir takrir veri
yorum. Ve maddenin Danışma Kurulu olarak 
böylece kabulünde fayda mülâhaza ediyorum. 
Ama buna bir Türkiye Turizm Şûrasının kurul
masında zaruret varsa, Ferda Güley Beyin o 
eğitici olarak gerekçesini verdiği ve memlekette 
hakikaten bu problemin büyük çapta ele alın
ması hususuna aynen katılırım. 

BAŞKAN — Sayın Yüceler. 
MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Çok 

muhterem arkadaşlarım; Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığı kanun tasarısı hazırlanırken, 24 ncü 
maddede Turizm Danışma Kurulunun teşkilinde 
bâzı bakanlıklar, teşekküller, özel idareler ve 
belediyeler gibi müesseseler bu Danışma Kuru
lunun içinde tadadedilmiştir. Yalnız, memleket 
sathında vazife gören 11 e yakın mühendis oda
ları vardır. Ve bunların da Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliği diye bir birlikleri mev
cuttur. Mevcudu 20 bine yakın üyesi var. Ve 
memleketimizin bütün ana dâvaları bu mühen
dislerin elindedir. Buna rağmen, böyle bir ka
nun tasarısı hazırlanıyor ve bu en kaliteli ye 
memleket sathına dağılmış ve memleketin bü
tün ana dâvalarını gören arkadaşlardan bir tem-
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silci dahi teklif edilmiyor veya alınmıyor. Bu 
bakımdan ben Başkanlığa bir önerge sunacağım 
ve bu önergemde ilgili mühendis odalariyle 

.Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinden 
de bir temsilcinin katılmasını teklif ediyorum. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Akça. 
ERTUÖRUL AKÇA (Erzurum) — Muhte

rem arkadaşlar, birkaç ûoktaya temas edeceğim. 
Bunlardan bir tanesi müzelerdir. Benim kafaına ta
kıldı. Yalnız sayın komisyondan da bir istir
hamım var. «İlgili bakanlıklardan» denince; ma
lûmu ihsanınız, müzeler Maarif Vekâletine bağ
lı, acaba, onun için mi ayrılmadı? Bunu açıkla
sınlar, bir takrir vermedim. 

KOMİSYON ADINA İSMET SEZGİN (Ay-
din) —Evet. 

ERTUĞRUL AKÇA (Devamla) — Evet de
diklerine göre* mesele tamam oluyor. 

İkincisi de, bu şoförler meselesi, Sayın îhsan 
Ataöv arkadaşımız buyurduğu. • Yalnız burada 
(f) fıkrasında «Turizm ile ilgili dernek ve sen
dikalardan» denince, bunun içinde Türkiye'de 
bilhassa turizm üzerinde, şimdiye kadar.Türki
ye'de bu mevzuu hemen hemen yegâne eline al
mış bir teşebbüs diyelim, bir dernek diyelim; 
Türkiye Turizm ve Otomobil Kurumu var. Bu 
turizm müesseselerine her halde bu da. giriyor. 
Bu itibarla bir şoförler derneği meselesinin bu
raya ithaline lüzum yoktur. 

Sonra arkadaşım turizm şûrasından bahis 
buyurdular. Ben sureti katiyede buna muhali
fim. Çünkü turizm şûrası işi büsbütün ilâğ 
eder. Tasarı tam mânasiyle .muayyen ve müspet 
mihrakları, yani bal alınacak çiçeği tesbit et
miş. Bu itibarla turizm şûrası üzerinde durmak
ta mâna yok. işi derinleştirmiyelim genişlettir-
miyelim, Ne ise onun üzerine konalım. .Yalnız 
burada Ferda Güley arkadaşımın . fikrine ben
deniz de iştirak ediyorum.-Benim.deminden be
ri yapmış olduğum konuşmanın mihrak noktası 
şu, arkadaşlar: Turizm bizde bakir bir mevzu, • 
işlenmesi icabede.n bir mevzu, memlekete mil
yonlar getirecek bir mevzu, bu -itibarla, bunu 
en kısa zamanda tahakkuk ettirmenin çareleri
ni aramak zorundayız. Bu itibarla ben de Fer
da Güley,. arkadaşımızın fikirlerine, senede iki 
defa toplanmak zaruretine iltihak ediyorum! Ha
kikaten o şekilde bir ibare getirelim ki, ftonnde 
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iki defa toplanma imkânım verelim. Ve bu in- I 
tikal devrini, daha doğrusu turizm mevzuuna I 
intibak devrine sıkı ve kesif bir mesai yaparak I 
girelim. Bu bakımdan önergemin desteklenme-, I 
sini rica ederim. Hürmetlerimle. I 

BALKAN — Madde hakkında Sayın Turgut, I 
buyurun. I 

JIEHMET TURGUT (Afyon Karahisar) — 
Muhterem arkadaşlar, tasarıdaki bir belirsizli- I 
ğin komisyon tarafından izah edilmesi için hu- I 
zuruhuza çıkmış bulunuyorum. I 

Şimdi, turizm denince, turizmle ilgili denin- I 
ce, umumiyetle bizim memleketimizde isme ba- I 
kılir. Turizmle ilgili dernekler, deniyor. Bu tu- I 
rizmle ilgili dernekler denince sadece ismine ba- I 
kıhrsa, hangi derneğin bununla alâkalı olduğu I 
anlaşılamaz. Benim bildiğim- bir dernek vardır, I 
meselâ Eski Eserleri Koruma Derneği diye. Bu I 
dernek mütehassıs şahıslardan kurulmuştur. Be- I 
nim hatırımda kaldığına göre Maarif Vekâleti I 
eski eserleri restore ederken, eski eserler hak- I 
kında şu veya bu şekilde bir karara varırken I 
bu derneğin fikrini alır. Acaba bu dernek bu I 
turizmle ilgili derneklerin içerisine giriyor mu ?.. I 
Komisyon bu kürsüden bunu izah etsin. Bu I 
maksatla bir takrir verdim. Eğer giriyorsa, tak- I 
ririmi geri alacağım. Girmiyorsa bir madde ilâ- I 
vesihi istirham edeceğim. I 

BAŞKAN — Madde hakkında Sayın Ataöv. I 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem ar

kadaşlar, Ertuğrul Akça arkadaşımız benim tek- I 
lifimi yanlış anladı. Ben turizm şûrası teklif et- I 
medim. Ferda Güley arkadaşımızın teklifini ka- I 
bul buyurduğunuz takdirde bir turizm şurası I 
meydana gelir. 67 vilâyetin bütün belediye reis
lerini, özel idarecilerini, iktisadi kamu teşekkül
lerini, derneklerini ve üniversitesini topladığı- I 
mız zaman bir şûra meydana gelir. Eğer bunla- I 
nn senede iki, def a toplanmaları, harcırahı, taz- I 
rainatı, plânın bütünlüğüne tesir etmiyecekse, I 
Hükümet burada kalkar, söyler, ben bunu canı I 
gönülden desteklerim. Ben bunu söyledim, ken- I 
dira teklif etmedim, madde bir. I 

Madde iki: Arkadaşımız, (f) fıkrasında «tu
rizmle ilgili dernek ve sendikalardan» bahsedi- I 
yor. Sayın komisyon da diyor ki, turizm konu- I 
sunda gündemde nefesi varsa, oranın ilgilileri I 
çağıracaktır toplantıya, diyor. Marmaris memle- I 
ketimizin en büyük turizm bölgelerinden biridir. | 
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Marmaris'te şoförler derneği yoksa, oradaki 
ulaştırmayı temin edebilmek için bulunmıyan 
bir derneğin neyini çağıracak, buraya? Şu hal
de bütün derneklerin kendisine bağlı olduğu ve 
merkezi Ankara'da bulunan Türkiye Şoförler 
Federasyonunu bu Danışma Kurulunun her top
lantısına çağıracak ki, memleketin neresinde bir 
turizm konusu ve problemi var^a, gündeme ne
resi girmişse, orada ulaştırma problemi yönün
den Türkiye Şoförler Federasyonu görüşünü 
söyliyecek ve bu görüş kurul için faydalı olacak
tır. Ben bu teklifte bulundum. Yoksa (f) fıkra
sını ben de okudum. «Turizm ile ilgili dernek ve 
sendikalar» deniyor. Ama memleketimizin tu
rizm mevzuları o kadar yaygındır ki, eserler 
öyle yerlerdedir ki, oralar dahi, meselâ Aspen-
dos ve Site harabelerinin bulunduğu Antalya'da 
bir şoförler derneği bulamazsınız. Ama Türkiye 
Şoförler Federasyonunu kendinize muhatabola-
rak alırsanız ve bunu Danışma Kuruluna çağı
rırsanız, oraya otomobilcilik yönünden ulaştır
manın nasıl sağlanacağını ve bu bakımdan mem
lekete nasıl hizmet edileceğini, 500 bin âzası bu
lunan bir federasyondan öğrenmiş olursunuz. Bu 
bakımdan ben bunu görmiyerek teklif etmiş de
ğilim. Türkiye çapında ve merkezi Ankara'da 
bulunan bir federasyonu nazara almakta fayda 
mülâhaza ettiğim için şoförleri öne sürdüm ve 
turizm şûrası diye bir teklifte de bulunmadım. 
Bunu açıklamak için tekrar rahatsız ettim. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon madde hakkında he
men söz istiyor mu? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Evet. 

BAŞKAN — Buyurun. 
PLÂN KOMİSYONU ADINA İSMET SEZ

GİN (Aydın) — Muhterem arkadaşlarım, Tu
rizm Danışma Kurulu maddesi münasebetiyle 
söz alan çok değerli arkadaşlarımızın gerçekten 
çok kıymetli mütalâalarını zevkle dinledik. 
Bunlar aynı zamanda zabıtlara geçerek ilerde 
lüzumlu bulunması hasebiyle bu yönden de ha
kikaten değerli mütalâalar olmuştur. 

İlk olarak konuşan muhterem Ferda Güley 
arkadaşımız, Danışma Kurulu ile, kanaatime gö
re Sayın Ataöv'ün de buyurdukları gibi, bir 
nevi kongre ve şûra çalışmalarını birbiri içeri
sinde mütalâa etti gibi geldi bize. 
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Şimdi, Turizm Danışma Kurulu 24 ncü mad- I 

denin başından da ifade edildiği gibi, turizm iş- I 
lcrine verilecek yönü görüşmek ve alınacak ted- I 
birler hakkında düşüncelerini bildirmek üzere, I 
şunlardan toplanır denmektedir. Yani Turizm I 
Danışma Kurulu Sayın Ferda Güley'in buyur- I 
dukları gibi öğrenmek için buraya gelmiyeeek, I 
öğretmek için, yön vermek için gelmiş olacak- I 
hırdır. Bu sebeple Turizm Danışma Kurulunu I 
teşkil edecekler, terkibedecekler. Bu yönden I 
ele aldığımız zaman, ki kanunun 24 ncü madde- I 
si de bunu emretmektedir, bu yönden ele,aldığı- I 
mız zaman, Turizm Danışma Kurulu, Bakanlığa I 
turizmle ilgili işlerde, hangi işler ise onları, ilgi- I 
leri itibariyle, turizmle ilgisi bulunan yerlerden I 
gelecek ve bu işleri iyi bilen kişiler öğretici, eği- I 
tici vasıflariyle turizme bu dalında yön vermek I 
suretiyle Turizm Danışma Kurulunu teşkil ede- I 
çekler ve yine turizm işlerine verilecek yönü gö- I 
rüşmek ve alınacak tedbirler hakkında görgü- I 
Terini, bilgilerini düşüncelerini bildirmek üzere I 
bir yön meydana çıkmış olacaktır. I 

Danışma Kurulunu bu şekilde ele aldığımız I 
takdirde, Sayın Ferda Güley arkadaşımızın, J 
ilgili olsun veya olmasın bütün belediyelerden, I 
bütün ticaret odalarından, efendim, bütün İkti- I 
sadi Devlet Teşekküllerinden, bütün dernekler- I 
den tophyacakları kredi binleri geçecek mahiyet- i 
te bulunan kişilere memleketin turizm endüs- i 
trişinin önemini, turizmin yurt çapındaki geliş- I 
meşinin nedenlerini, Beş Yıllık Plânda kendile- I 
rine verilen vazifeleri öğretmek için, değil, Tu- I 
rizm Danışma Kurulu, biraz önce de söylediğimiz I 
gibi bu alandaki çalışmalara bir yön Vermeyi I 
ön görmek üzere, kurulmuştur. Bu yönden alın- I 
dığı takdirde Turizm Tanışma Kurulunu ki, I 
tasarısını bu yönden ele almaktadır, hem ilgile- I 
rin alamı çok açık olarak meydana çıkmaktadır, I 
hem de neden bütün belediyelerden, neden tica- 1 
ret odalarından çok sayıda kimsenin çağrılma- I 
dığıda kendiliğinden meydana çıkmaktadır. Sa- I 
nırım bu maruzatımla Muhterem Ferda Güley I 
Beyefendiye arzı cevap etmiş bulunuyorum. I 

53.92 sayılı Turing Kulübü Kanununda, Tu- I 
rizm Danışma Kuruluna çağrılan Turing Oto- I 
mobil Kurumu yeni kanuna niçin alınmadığı I 
üzerinde durdular. I 

Muhterem Ferda Güley Beyefendi arkada- I 
şımız da kabul buyuracaklardır ki, 5392 sayılı I 
Kanun bu günkü çalışmaların maksadına cevap | 
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veremediği için Hükümet yeni bir tasan gê  
tirmiştir. Bu tasarı elbette ki, muhtelif yönle
riyle de 5392 sayılı Kanundan gelişen ihtiyaç
lara, zamanın değişen şekillerinin meydana ge
tirdiği ihtiyaçlara cevap vermek üzere bir takım 
yenilikler meydana getirmiştir. 

Şimdi burada diyoruz M, Turizmle ilgili der
nek ye sendikalardan, Turizm ve Otomobil Ku
rumu, Sayın Ferda Güley üstadımızın da bu
yurdukları gibi, bugüne kadar turizm alanında 
çok büyük çalışmalariyle, turizmin memlekette 
gelişmesinde cidden büyük emek sarfeden bir 
kurum olması hasabiyle, turizmle ilgili dernek 
deyince ilk akla gelecek TURİNG Büro olacak
tır. Ve bu sebeple ayrıca Turizm Danışma Ku
rulu içerisine dernek fiilen saymaya lüzum gör
medik. 

Mesalâ diyebilirler ki; Antalya Turizm ba
kımından çok ilerlemiş bir memlekettir. Ve 
Turizm Cemiyeti Antalya'da fevkalâde çalışmak
tadır. Binaenaleyh, Antalya Turizm Cemiyeti
ni de özellikle buraya çağırsın."" 

Yine arkadaşlarımızın söylediyi gibi, arka-
daşlarımizın bir kısmının ifade buyurdukları 
gibi, Türkiye'de, Türk otomobilcileri ve şoför
leri derneği vardır. Bunların binlerce üyesi 
vardır. Ve bunların da kendileriyle ilgili olan 
hususlarda buraya çağrılmalarında fayda müta
lâa ediyoruz. Yani Turizm Otomobil Kurumur 
nun altından hemen Türkiye Şoförler ve Otomo
bilciler Derneği çıkıyor. Arkasından, bir başka 
arkadaşımız bir başka teklifte bulunuyor. Sayın 
Mehmet Turgut arkadaşımız eski eserler cemi
yetini teklif ediyor. Biz bunları derleyip topar
lamayı temin etmek üzere gündemin gerektirdiği 
Şekilde, turizmle ilgili derneklerin, gündemin 
ilgili maddelerinin görüşülmesinde, ilgililerinin 
fikirlerini almak üzere bu konu üzerinde böylece 
.durmuş olduk. 

Sonra, Sayın Ferda Güley arkadaşımız adet 
üzerinde durdular. Biz üye sayısının 60 yi 
geçemiyeceği üzerinde duruyoruz. Ve hattâ bu 
madde uzun görüşmelere yol açmıştır. Şahsan 
bendeniz de bu sayının çok olduğu kanısındayım. 
Fakat, Bütçe Komisyonunun bunu 50 üzerinde 
yaptılar. Çok kalabalık danışma kurulunun, 
gerçekten istediğimiz yönü bulmakta bize yar
dımcı olacağı kanısında değilim, şahsan ve komis
yonumuz da değildir. 
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Bir kurıüda üyelerin çokluğu hem zamanın 

bir'-, bakıma israf edilmesini, bir bakıma da ko
nuşmaların uzamasını ve istenilen, gerçeklen ar
zulanan kıvamda bir sonucun çıkmasını önliye-
bilmesi ihtimalide her zaman mümkündür. Adet 
az tutulup daha çok sayıda bilgili, kişileri, bu 
işe hakikaten ömrünü vermiş görgüsü ve bilgisi 
olan kimseleri çağırarak, onların fikirlerinden 
istifade etmeyi daha uygun bulduk. 

,."Zaman meselesine gelince: Senede eli .az bir 
defa toplanmayı da rijit bir hüküm olarak kabul 
ettik ve zamana göre, ihtiyaca göre, , belirecek 
olan ihtiyaca göre bu senede bir defa değil, 
rijit hükmün dışına çıkılarak bu kurul en az 
iki yılda bir defa toplanır demekle, bunun 
âzamisini değil, asgarisini aldık; yani Bakanlı
ğa toplamamak istediği zam-an kendisine- yol 
gösterilmiş olmak için iki yılda bir defa topla
nacaktır denmiştir. Bu demek değildir ki, üç 
ay, altı ayda bir toplanmıyacak. Senede iki üç 
defa toplanmayacaktır. Yani kurul en az iki 
yılda bir defa, toplanır demekten maksadımızı 
her halde metin de gayet iyi açıklıyor. Fakat 
bendenizin bu açıklaması .yetmiyorsa, tekrar 
arz edeyim. Biz demek istiyoruz ki, bu kurul 
«iki yılda bir defa toplanır» ibaresinden, iki 
ayda, üç ayda, altı ayda, toplanmıyacak, sene
de-2-3 defa toplanabilecektir. Bunu arz etmek 
isterim. 

iSaym Ferda Oüley'in buyurdukları huşu
sun, yani, Türkiye'deki bütün belediyelerin, 
bütün ticaret odalarının ve diğer birliklerin 
turizm teşebbüslerinin öğrenici bir maksatla 
toplanmamasını engelliyen bir hüküm yoktur. 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, Sayın Ferda 
G-üley arkadaşımızın" buyurdukları hususları 
yerine getirebilmek için, her zaman böy
le bir toplantı yapabilir. Bu hususta ben de 
kendilerine iştirak ediyorum. Ve yine uyarıcı; 
öğretici ve eğitici mahiyette toplantılar ve kon
greler yapmak suretiyle, turizmin önemi, an
lamı ve getirebileceği yenilikler üzerinde fay
dalı konuşmalar yaptırabilir. 

iSaym Ferda Güley arkadaşımızın, «Odalar 
Birliği, Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği» yeri
ne, «Odalar Birliği» ismi altında Plân Komisyo
nuna bir teklif yaptı galiba. Eğer hafızam benî 
yanıltmıyorsa. Odalar Birliği üzerinde biz de 
duruyoruz, ilgili Ticaret ve Sanayi Odaları ise, 
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bütün ticaret ve sanayi odalarını nefsinde top-
lıyan ve bu ,ad altında hareket etmekte bulu
nan Türkiye Ticaret ye Sanayi ve Ziraat Oda
ları Birliğinin, ilgili ticaret ve sanayi odaları 
yerine kaim olmasının yerinde bir deyim olarak 
kullanıldığını ifade ederiz. Biz şahsan mühen
dis ve mimar odalarının Turizm Danışma Ku
rulu ile olan ilgisini, eğer varsa bu ilgi, (A) 
dan (K) ya kadar sıralanan ilgili Ticaret ve 
Sanayi Odaları, turizmle ilgili dernekler. Tu
rizmle ilgili dernekler deyince, bu turizmle il-
ıgi'li: dernek ibaresinin, kaydının içerisinde, 
Mehmet Yüceler arkadaşımızın ifade buyurdu
ğu Mühendis ve Mimar Odalarını da görmemek 
mümkün değildir. Nitekim kayda bu şekilde 
geçmiştir ve icabettiği takdirde elbette ki Ba
kanlık Mimar ve Mühendis Odalarından gerek
li mütehassıs üyeleri çağıracaktır. 

Sayın Turgut arkadaşımızın ifade ettiği Es
ki Eserleri Ebruma Derneği her halde Anıtlar 
Yüksek Kurulu olacak. Eski Eserleri Koruma, 
Derneğini biz bütün «ski eserleri, antik eser
leri, turizmin ayrılmaz bir parçası olması itiba
riyle, bir olarak mütalâa ettik ve bugüne kadar 
da bu vazifeleri Millî Eğitim Bakanlığının yap
mış bulunması sebebiyle- «ilgili bakanlık» deyi
mi içerisinde eski eserlerle, müzelerle ve hattâ 
Anıtlar Yüksk Kurulu ile birinci derecede il
gili olan Millî Eğitim Bakanlığını bir mütalâa 
ederek, ilgili bakanlıklar tâbiri içinden, «Eski 
Eserleri Koruma Derneği ve Anıtlar Yüksele 
Kurulu girer» kaydını çıkarmış bulunuyoruz. 
Arz ederiz. 

MEHMET TURGUT (Afyon Karahisar) — 
Bir sualim var. 

Efendim, şimdi Mühendis ve Mimar Odaları 
ayrı bir kanunla kurulmuştur. Dernekle alâ
kası yoktur. Yani turizm ile ilgili derneklerin 
içerisine girmez. Eğer bunlar da bir dernek 
sayılıyorlarsa, ifade edeyim ki, bunlar dernek 
mefhumu içerisine girmez. Ama bunun girip 
girmemesini Komisyon nasıl düşünür, bunu bi
lemem. Yalnız bu bir dernek mahiyetinde de
ğildir. 

PLAN KOMİSYONU ADINA ÎSMET 
ŞRZGÎN (Devamla) •— Efendim, müsaadenizle 
şu hususu arz edeyim, ilgili odaları dediğimiz 
zaman, bu odaların içerisine hem Ticaret, Sa-
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nayi, Ziraat Odaları ve lıeın de (Mühendis ve 
Mimar Odaları da girebilecek. 

BAŞKAN —• Şimdi siz bir sual ini soracak
sınız? Yoksa bir mevzu hakkında fikir mi be
yan edeceksiniz? Sual soracaksamz söz vereyim, 
Fikir beyan edecekseniz sıranızı bekleyin. 

Söz sırası 'Sayın Balım'da. 
ALÎ İHSAN TJALTM (İsparta) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlar; bu 24 ncü mad
de gerçekten çok muğlak ve tatbikatta pek 
fazla karışıklıkları ımucibolacak bir şekildedir. 
Ve bu Turizm Danışma (Kurulunu teşkil edecek 
ve bu teşekkülü toplantıya çağıracakların elin
de 'her türlü tefsire ve hattâ suiistimale müsa
it bir durumdadır. 'Bakınız nasıl? Şimdi bir 
«ilgili» kelimesi var, «ilgili özel idarelerden» 
diylor. Şimdi, arkadaşlar, 67 vilâyette ilgili 67 
özel idare vardır. Şimdi, Van'daki özel idareyi 
seni ilgilendirmez diye 'çağırmryalım mı? Şim
di «ilgili belediyeler» diyoruz; Pekâlâ, sayıları 
bugün için bine, iki bine yaklaşmış olan bele
diyelerin naniği birisini «seni ilgilendirmez»" bu 
mevzu diye atabilirsiniz, bir tarafa. Derlerse 
ki, «Bizi ilgilendirir. Bizim fevkalâde turistik 
ehemmiyetimiz var, şu kadar turist çekecek 
cazip konularımız var, sizden danışacağımız ve 
size beyan edeceğimiz fikirlerimiz yf|r» dedik
leri takdirde bunların hangi birisini reddedebi
lirsiniz? Çünkü, bunların üye sayısı 50 dir. 
Ka'ldı ki, burada 24 ncü maddenin (A) fıkra
sında «ilgili bakanlıklardan» dedikten sonra 
bir de (t) fıkrası «ilgili bakanlardan» diyor. 
(«(Bakanlardan değil, bankalardan» sesleri) O 
halde bir kelime hatası olmuştur. Sonra bu ko
nuda, yani turizmin teşvik edilmesi konusun
da Danışma (Kurulu olarak toplıyacağımız bu 
heyette bilhassa memleketimizde turizmin in
kişafı için zaruri gördüğümüz bu kanunun mü
zakeresi vesilesiyle buraya çıkan bütün arka
daşlarımızın da haklı olarak belirttikleri gibi, 
memleketimize gelen bir turistin intiyaç olan 
otel, motel, lokanta, nakil vasıtalarının temini, 
eğlence yeri, plaj gibi, lisan bilmek gibi, reh
berlik ıgibi konularda bu teşekküllerin çok mü
essir bir şekilde, bu kurulda bize faydalı bir 
yol göstereceğini zannetmiyorum. Çünkü bizde 
turizm henüz inkişaf etmemiştir. Her hangi bir 
turistik teşekkülü lolmıyan, turistik, faaliyette 
temayüz etmemiş olan bir belediyeden, efendim, 
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turizmde otel ve motel konusu üzerinde ne dü
şünüyorsun, diye nasıl suah sorarsınız. Ben şim
di doktorum, bilfarz bana kalkar da nasıl bir 
kimya problemi sorarsınız... Onun İçin benim 
şahsi kanaatim, bu 24 ncü maddenin, . Turizm 
Danışma Kurulunun gayesini, yani memleketi
mizde turizmi teşvik edecek, (gerçekleştirecek 
ve kalkındıracak şekilde, bu kurulun teşekkülü
nü mümkün kılacak tarzda bu maddenin yeni 
baştan gözden geçirilmesine şahsan kaaniim. 
Bu hali ile bu madde hiç de faydalı olamıya-
caktır. Ve görülecektir ki, «aşağıdaki kurul 
üyelerine kanuni yol masraflarından, başka be
her toplantı günü için Bakanlar Kurulunca tâ
yin edilecek miktar üzerinden ayrıca tazminat 
ödenir» .maddesi de suiistimale uğrıyacaktır. 
Ve sadece bu harcırahı olsun alabilmek için 
pek çok belediyeler, pek çok İktisadi Devlet 
Teşekküllerinden, hemen hemen turizm bakımın
dan hiçbir fikri olmıyan kimsler gelecek ve 
dinleyici olarak kalkıp gideceklerdir. Hürmet
lerimle. 

IBAŞKAN — Sayın Komisyon. 
FERDA GÜLEY (Ordu) — tik oncu ben 

konuşayım, komisyon sonra konuşsun. 
BAŞKAN— Komisyon hemen söz istedi de 

onun için komisyona söz verdim. 
PLÂN . KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ARlF 

HİKMET ONAT (Ordu) — Af buyurun ama 
söz istememin sebebi, Doktor Ali İhsan .Ba.lım.'-
ın böyle peşin hükümlerle buraya çıkıp, bun
lar bir kısım suiistimallere yol açacakmış, İkti
sadi Devlet Teşekküllerinden, çağırılacak üye
lere, şuna veya buna bedavadan, açıktan para 
kaptırılacaknıış, kaptıra çakmışız gibi falan söz
leri demiş olmasını, açıkça itiraf edeyim ki, bi
raz peşin ve indî ve hattâ hissî hükümler ola
rak kabul ediyorum. Arkadaşım, bu madde gö
rüşülürken evvelce sanırım 'ki,, Heyeti 'Umumi
ye salonunda mevcut değildi. Çünkü, daha ev
vel görüşülmüş olan bâzı konuları burada tek
rar ile yetindi. Biz diyoruz ki, bu bir şûra de
ğildir. bir Danışma Kuruludur. Evet beyefen
diler, öyle belediyeler vardır ki, o belediyenin 
reisi, o belediyenin fen memura, o belediyenin 
muhasebecisi, veya o belediyenin imar müdürü, 
işte bizim ölçümüzde, en az bizim ölçümüzde, 
imar konularından anlar. Meselâ, Antalya ha
valisini bir turistik bölge olarak kabul ediniz; 
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ilgili belediyeden maîMât budur. Van'daki bele
diye reisini, çağmp 4a Antalya vilâyetinin hu
susiyetlerine ait bir husus istişare edilmiye-
çektir. Amâ, o havaliye ait turistik mevzular 
görüşülürken, Antalya Belediyesinin ister rei
sinin, ister mimarının, ister muhasebecisini, ister 
kahvecisinin* kim olursa olsun buna katılma
sında fayda vardır. Hal böyle iken, oradan me
mur getirilecek, ona burada izzetti ikram edile
cektir, beyhude yere Devletin parası harcana
caktır, diye peşin bir hükme varmak cidden 
«jtoğru değildir. Bunu belirtmek için söz aldım. 
Hürmetlerimle. 

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

kadaşlarım, bundan evvelki bu madde ile iliş
kin konuşmamda asıl maksadımı, arz ettiğimi 
zannediyorum. Evet, 24 ncü madde; Turizm 
Danışma Kurulunu, turizm işlerine verilecek 
yönü görüşmek ve alınacak tedbirler hakkında 
düşüncelerini bildirmek üzere çağıracak. Sa- • 
yın Sözcü arkadaşıma, ben bu kelimeleri ken
dime bir mesnet yaptığım içindir ki, bu organın 
kuruluşunda hasis davranmanın doğru olmadı
ğı kanısındayım, İşte buna dayanarak söylüyo
rum. Turizme yön vermek için toplanacaklar. 
Antalya'nın turizmine değil. Turizme yön ver
mek için çağırılacaklar. Memlekette millî bir 
turizm var, Bakanlar Kurulu seviyesinde vücut 
bulacak. Sonra, vücut bulması için bütün mem
lekette turizm realitemiz, turizm imkânlarımız, 
buraya gelmek ve burada ifadesini bulmak lâ
zımdır. Bizim Van, diye misal verdim, intihap 
dairemiz birdir; Sayın Sözcü arkadaşıma sor
mak isterim : Bizim Ordu'ya ne vakit ilgili ola
rak belediyesi veya özel idaresi bu Danışma Ku
ruluna çağırılır. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ARİF 
HİKMET ONAT (Ordu) —- Karadeniz bölgesi 
mütalâa edilirken... 

BAŞKAN — Söz almadan konuşmayınız, 
lütfen. 

> FERDA 0ÜLEY (Devamla) — Alâkadar 
gelmez. Peki Ordu Belediye Reisi veya özel 
İdaresi gelmeyince, oranın turistik inkişafını, 
imkânlarını, tarihî eserlerini, meselâ ilçelerin* 
deh Ünye'nin plaj şehri olmak için bugün bün-

. yesjnde bulundurduğu vasıflan, tabiî zengin
likleri ve güzelliklerini kim gelecek de bu 
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Danışma Kurulunda anlatacak onlar da bi
linecek ve 'bu suretle turizme yön verilmesi 
imkânı olacak. İlgili; ilgili dedim mi Türkân 
ye'de bellibaşlı bilinen turistik yerler var-

' dır. Bunlar efendim; Selçuk gel, Aydın gel, 
Antalya gel, İzmir gel, Efes gel,.. Değil Türki-

, ye bütün coğrafyasında, bütün tarihinde 
turistik tabiatta, turistik karekterde ve va
sıftadır. Şimdi, evet gelecekler; biz, dedi sa
yın-sözcü arkadaşımız o gelenler yön verecek. 
Yani öğrenmiyeeekler oruyanta olmıyacaklar; 
oriyante edecektir. Hayır aynı zamanda yön 
de alacaktır. Biz 3 - 5 senelik bir intikal 
devresinden geçerken, millet olarak, beledi
ye reisi olarak, il olarak, vali olarak, ıbayma-
kam olarak, mebus olarak, senatör olarak, 
Hükümet olarak, bir taraftan bunun talebe
liğini yapacak, bir taraftan Öğrendiklerimizi 
öğretecek ve bu sanayii kuracağız. Ben bu 
açıdan bakıyorum. Ve bu açıdan baktığım
dan dolayı, buraya ilgili Ticaret ve Sanayi 
Odalarından evvel, Tioaret Odaları, Sanayi 
Odaları ve Borsalar Birliğinin ki, bugün sa
yın komisyon bu müessesenin balen turistik 
büyük hizmetler içinde bulunduğunu bilir , 
o bir defa bulunsun ben daha ziyade iktisadi 
ve malî kaynakları, müesseseleri, bu vasıfta
ki organları buraya getirmek istiyorum. Ban
kalar niçin ilgili bankalar? Bu memleketin 
parasından, bu memleketin sermayesinden, bu 
memldketin efektif imkânlarından kendisini 
bir ticaret borsası haline getiren her banka 
bu kurumda bulunsun, her millî banka ıbu ku
rumda bulunsun ve bu kurumun kendisine 
teklif edeceği, tahmil edeceği vazifelere o da 
muhatap olsun. 

Muhterem arkadaşlar; Türkiye Turing ve 
Otomobil Kurumu meselesine gelince: Çok 
kıymetli ve nazik arlkadaşım belki unuttu
lar, ben beyanlarımda burada dedim ki, 
Türkiye Turing Oto Kurumu temsilcisi bun
dan evvelki kanunda var.. E, orada bu der
nekler yok mu? Onlarda var. Hemen bakınız 
size 17 nci maddeyi okuyayım: «Turizm iş
lerine verilecek yönü görüşmek ve alınacak 
tedbirler hakkında düşüncelerini bildirmek 
üzere aşağıdaki üyelerden ınürökıkep Turizm 
Tanıtma Kurulu teşkil edilmiştir.» Yani ta
sarıdaki madde eski kanunda var: «a - Dev
let dairelerinden, ilgili belediyelerden başkan-
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lıkça uygun görüleceklerin seçip gönderecek
leri »birer temsilci...» Başbakanlığın uygun gö
receği ilgili belediyeler ve özel idareler diye 
burada şu tasarıya nazaran biraz daha cömert 
hareket edilmiştir: Çünkü, Başbakan bir tel
graf alır, üç beş yerden telefon edilir, mektup 
alır, her vilâyetin çağırılması lüzumunu hisse
debilir ve çağırabilir. Bu sıklet var 'burada, 
Fakat bu tasarıda bu yok. İlgilileri taddit, tak-
yidetmek dalha kolay daha mümfeün, belki hak
sızlık yapmak da mümkün. 

Mulhterem arkadaşlarını, bakınız, bu (a) 
mı, «(b) Tünkiye Turizm ve Otomobil Kurumu 
temsilcisi..» hemen buraya alınmış. Esiri eserler 
ve Abideler Komisyonunda üye olan, 45 sene
den beri, bidayetinden beri turizm sahasında 
tek başına büyük hizmetler ifa etmiş ve etmek
te olan beynelmilel bir müessese. Nedir bu ka
nunun arkasından, Başbakanlığın uygun göre
ceği, turizmle ilgili meslek teşekküllerinden, 
c) o, derneklerin nıevcudalmasma rağmen, ay
rıca bunu yazmış. Ben de mâruzâtımda dedim 
ki;. dernekler kelimesini haşiv telâkki etmek 
mümkündür. Ama kanun yapıcı olarak biz, bir 
büyük ve sarih sakmea yoksa eski bir kanun
la tanınmış, 10 seneden beri, 20 seneden beri 
kullanılmakta olan bir hakkı bir itibarı bu çok 
büyük müesseseden esirgemiyelim dedim. Üs
tünde ısrar etmiyorum. Komisyon gelir pekâlâ 
eski kanunda vardır, gene edebilir, dernekler 
ayrıdır, bunu da ayrı olarak zikredelim; bu ay
rı bir hizmet organıdır diyebilir ama mülhim 
değil. Benim şeyiın; zalbıtlara bu .kadarcık geç
mesinden yetinebiiirim, mühim değil. Ama bu 
kurulun ilgili belediyelerden, ilgild özel idare
lerden, ilgili filânlardan değil tümünden kurul
masını, ilgi kelimesinin sadece ilçe belediyele
ri için kullanılmasını faydalı görüyorum ve bu 
görüşümde ısrar ediyorum. Senede bir defa top
lanır, ben de en az senede bir defa toplanır, 
dedim. İki senede bir defa değil, senede bir 
defa toplanır ve senede bir defa toplanmalıdır, 
arkadaşlar, ıbu öğretici, didaktik, okul vasfın
da olan müessese. 

(Bu kadar çok oluma, şûra gibi olur, kurul 
vasfını kaybeder. ıGelen'ler bunu ziyafet için 
kullanırlar da şöyle olur... Ben bu görüşe işti
rak etmiyorum. 

ıFarz edelim, ilk toplantıyı, 2 toplantısı 4 
toplantısı tezekkür içinde eereyan etti. İyi 
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v kanal ize edilemedi, rayına oturtulajnadı. Gelen

ler yediler, içtiler, gittiler. Ne öğrettiler, ne 
öğrendiler... Olabilir. İntikal devredndeclir. 
Ehemmiyet vermem. Bu yüzden Devletin bir
kaç yüz bin lirası harcanmış; kaz gelecek yer
den tavuk esirgenmez. Darbı mesel meşhurdur. 
Bir kaz getirecek bir fabrika kurmaktayız. 
Müsaade edin de şu civcivi vereMm. Bunu vere
lim; 50 yi geçmez. Niçin geçmesin? Niçin Or
du Belediye Reisi veya temsücki, Ordu özel 
İdaresinden bir şahıs, bir Devlet memuru bu
raya gelerek turizm nedir, Efes de nedir, Antal
ya da ne dir; birşey öğrenmese bile bunları 
dinleyip dinleyip, bunları Öğrenip yön nasıl ye
riliyor? Bunları görüp, bunları işitip, Orduca 
döndüğü zaman, bizim ilimizin de şu imkânları 
var biz de böyle yön verelim. Biz de böyle dâ
hil edelim diyemesin.. 

Mulhterem arkadaşlar, mâruzâtımı tamamla
mış oluyorum, bu kürsüden inmeden evvel, hu
zurunuzdan ayrılmadan evvel esiri kanunun ya* 
ni 5392 sayılı Kanunun 18 nei maddesini oku
yacağım : 

Turizm Danışma Kurulu yılda en az bir de
fa toplanır. Yani dalha turizm bugünlkü itiba
rını, ifadesini, mânasını almamışken ve Basın • 
Yayın Turtam Umum Müdürlüğü halinde, irreel, 
farazi, indî, ayakları tufoâ ağacı gibi havada 
dalları yerde, bir nesne iken dahi senede bir 
defa bildirilmiş. Biz, şimdi bu kadar büyük bir 
endüstürinin bakanlığı olarak, büyük bir İhti
mam göstererek bir teşkilât kanunu vücuda ge
tirmekteyiz. E«5ri Genel Müdürüğün bir senede 
yaptığı işi, iki senede bîr defa yapar diye azal
tıyoruz. Bunun mucip sebebini ikna ediei bir 
şe'kilde anlatmanın, komisyon için katiyen müm
kün olacağı kanaatinde değilim. Eski kanun 
senede bir defa demiş. Hemen arkasından, «Se
nede en az'bir defa toplanır, üyelere verilecek 
yol masrafları ve taızminat, 16 ncı maddedeki 
esaslara göre ödenir.» diye ilâve etmiş. 16 ncı 
madde şudur : 

«Radyo Danışma Kurulu, yılda en az iki 
defa toplanır. Üyelere yol1 masraflarından baş
ka, toplantı süresi göz önünde bulundurularak 
ayrıca. tazminat verilir. Bu harcamalar Genel 
Müdürlük bütçesinin hizmetiyle ilgili (bölümün
den yapılır. Danışma Kurulunda yine hizmet 
bölümünden Umum Müdürlükçe para verile
cek. 16 ncı madde bu prosedürü tanzim et-
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miş. Tasarı ne diyor? Bunları, Bakanlar Ku
rulu verdiriyor. Yani o, bu Danışma Kuruluna 
1 - 2 kaleni daha fazlasını koymuş. 50 diye tah-
didetmiş bunu ıgeçemez diye tahdidetmiş. Hat
tâ sayın sözcü bunu bile biz münakaşalarla 
zor kabul ettik diyorlar. Sonra, da bunlar 
için yapılacak harcamayı 'tazminatı filân vere
bilmek için Bakanlar Kurulu.. Efendim, 20 
nci asırda Bakanlar Kurulu.. Bunca işlerle mah
mul olan Bakanlar Kurulu.. Danışma Kumlu 
toplanmış, gıcır gıcır müceddet bakanı var, 
bakanlığı var. Hayır, ne bakan verebilecek, ne ba
kanlık verebilecek... Turizm Umum Müdürlüğü 
var o da veremiyecek. Bunlar için harcanacak 
300 - 500 bin lirayı kanunlar da mevcudolmasma 
rağmen Bakanlar' Kurulu toplanacak. Senede iki 
defa, en az senede iki defa denince Türkiye'de 
mutlaka iki senede bir defa oluyor. Yani iki sene
de en az bir defa demek, Batı'da denilirce bu, 
hakikaten 2 - 3 ; fakat en az bir demektir\ Fa
kat bizde böyle denildi mi iıki senede nihayet 
bir defa demektir. Bu budur... Bunu alacak 
da Bakanlar Kurulu verecekmiş. B<m öner
gemde «Bakan» verir dedim. Bakanlar Kurulu 
değil. Bakan verir dedim. Bu suretle önergemi 
bir kere daha yüksek ıttılalarmıza arz etmiş 
oluyorum. Yüksek Heyetinizden, tasvip buyur
masını bir kere daha istirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Turgut. Sarfı
nazar mı ediyorsunuz? 
. MEHMET TURGUT (Afyon Karahisar) — 
Komisyon cevap verdikten sonra arz etmiştim ; 
geri alıyorum. Konuşmıyacağum. 

BAŞKAN -— Geri alıyorsunuz^ konuşmak da 
işitemiyorsunuz..; • 

Sayın Mehmet Yüceler... 
MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Çok 

muhtergm 'arkadaşlarım', uzun konuşmak iste
miyorum. Yalnız kısa bir iki noktaya temas 
etmekle yetineceğim. Komisyon- Sözcüsü is
met Sezgin arkadaşımızın vermiş olduğu iza
hattan anlaşıldığına göre benim teM'if otmiş 
olduğum Yüksek Müheindis ve Mimar Odaları 
Birliğinden' Turizm Danışma • Kuruluna iştirak 
edecek temsilciler; turizmle ilgili ' .demek ve 
sendikalarla ilgili fıkrası ile alâkalı oldu
ğunu öğrendim. Yalnız şunu açıklamak iste
rim ki : Türk Mühendis, Mimar Odalarn Bir
liği ve bu birliğe bağlı odalar kendine has 
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bir kanunla kurulmuştur. Buna göre ne il
gili 'derneklerle ve ne de sendikalarla hiçbir 
ilgisi yoktur. Bu bakımdan, bu (f) fıkrasına 
girmesine imkân bulunmamaktadır. 

Çok muhterem arkadaşlarım; Türk Mühen
dis ve Mimar Odaları Birliği temsilcileri, Tu
rizm Danışma Kurulunda turizme verilecek yö
nün tesbiti sırasında tahmin ediyorum bu Da
nışma Kuruluna oldukça faydalı olacaktir. 
Çünkü bu kütleyi teşkil eden mühendis arka
daşlarımız hem memleket sathını, yani tabiatı
nı çok iyi tanır, hem de duş memleketlere bir
çokları seyahat etmiş olduklarından bu mev
zu ile ilgili örnekleri bu toplantıda, gayet ra
hatlıkla verirler kanaatindeyim. Bildiğiniz 
gibi Türkiye'de,- W naz evvel de bahsettim, on-
bir aded mühendis odaları mevcuttur. Bun
lar İnşaat Mühendisleri Odası, Mimarlar, Ma
kin a' Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri 
Odası,-Orman, Gemi Odaları, .Ziraat Odaları ve 
sair odalardır. Bütün bunların üye sayısı, bi
raz evvel de temas ettiğim gibi 20 bini bul
maktadır. Bu bakımdan. Anayurdumuzun da
ğını -taşını, toprağını -suyunu, karasını - de
nizini, hülâsa yeraltı ve yerüstü servetlerini 
büyük bir gayret ve dikkatle etüt eden 20 
bine yakın ve sayısı daha da artacak olan kıy
metli Türk mühendislerinden, Turizm Danışma 
Kurulunda temsilci bulundurmamak çok 
büyük hata olur. Bu bakımdan ' Başkanlığa 
sunmuş olduğum önergenin nazarı itibara alın
masını Yüksek Meclisinizden bir kere daha 
istirham' eder, hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Kifayet' önergesi gelmiştir, 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
24 ncü madde hakfkındakü görüşmelerin ki

fayetini arz ederim. 
Erzurum 

Nihat Diler 

BAŞKAN — Kifayeti oyunuza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde hakkında verilmiş değiştirge önerge
leri vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
24 ncü maddenin aşağıdaki şekilde değiş

tirilmesini iarz ve teklif ederim 
Ordu 

Ferda Güley 

— JaAj —— 
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'Turizm Danışma Kurulu I 

Madde 24. — Turizm Danışma Kurulu, tu- J 
rizm işlerinle verilecek yönü görüşmek ve alı
nacak tedbirler hakkında düşüncelerini bildir-
mek üzere : 

a) Bakanlıklardan; 
b) Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlı

ğından; 
c) Üniversitelerden; 
d ) Kamu iktisadi teşekküllerinden; 
e), özel idarelerden; 
f) îl belediyeleri ve ilgili ilçe belediyele

rinden; I 
g)' Türkiye Turin'g ve Otomobil Kurumun

dan; 
h) Turizmle ilgili dernek ve sendikalar

dan ; I 
i) (Basın dernekleri ve basın sendikaların- I 

dan; 
j ) Bankalardan; 
,k) Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Bor

salar birliğinden; I 
1) Ticaret ve Sanayi Odalarından; 
m) (Borsalardan; I 
n) Gençlik ve öğrenci teşekküllerinden 

gönderilecek birer temsilci ile turizm konu- I 
sunda uzmanlığı bulunup da yukardaki daire 
ve teşekküllerde görevli olmıyanlar arasından 
ve ayrıca özel sektörden çağırılacak 'kimseler
den kurulur. I 

Her toplantı için bu sayılanlardan hangile
rinin kaç temsilci gönderecekleri BaJkanlıEça 
kararlaştırılıır. Müsteşar; Turizm Genel Mü
dürü ile turizm ve tanıtma bölge müdürleri Ku- I 
rulun tabiî üyeleridir. Kurul; Bakanlıkça ge- I 
reklS görüldüğünde toplantıya çağırılır. Bakan
lık her toplantının amacını belirtir ve günde
mini hazırlar. Kurul en az yılda bir defa top- I 
lanır. 

Kurul üyelerine, kanuni yol masraflarından 
başka beher toplantı günü için Bakanlıkça 
tâyin edilecek miktar' üzerinden tazminat öde
nir. Bu harcamalar Bakanlık bütçesinin hiz
metle ilgili bölümünden yapılır. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. I 

Sayın Başkanlığa 
24 ncü maddedeki : «Kurul en az iki yılda 

'bir toplanıl!» cümlesinin «Kurul yılda en az | 
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bir defa toplanır» şeklinde tadilini arz ve teklif 
©derdin. 

Erzurum 
Ertuğrul Akça 

BAŞKAN — Üçüncü önergeyi' okutuyo
rum. 

'Millet Meclisi Başkanlığına 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kanun tasa

rısının 24 ncü maddecine (K) bendinden sonra 
aşağıdaki bendin eklenmesini arz ve teklif ede- " 
rim. Hürmetlerimle. 

Kayseri 
Mehmet Yüceler 

1. ilgili mühendis odaları ile Türk Mühen
dis ve Mimar Odaları Birliğinden. 

BAŞKAN — Son önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
24 ncü maddedeki Turizm Danışma Kurulu

nu teşkil edecek temsilciler arasına Türkiye Şo
förler Federasyonunun da dâhil edilmesinin za
ruri olduğunu bu sebeple bir, (M) Türkiye Şo
förler Federasyonundan ibaresinin eklenmesini 
arz ve teklif ederim. 

Antalya 
İhsan Ataöv 

BAŞKAN — Okunan takrirlerden Sayın Gü-
ley, Sayın Yüceler ve Sayın Ataöv'e aidolanları, 
24 ncü maddenin 1 nci fıkrasının Danışma Ku
rulunu teşkil edecek maddeler hakkındadır. 
Bunları ayrı ayrı yeniden okutup oyunuza suna
cağım. Ondan sonra ikinci önerge; sdaece da
nışma kurulunun toplantısının müddetine aittir. 
Bunu da ayrıca oyunuza sunacağım. 

Evvelâ Sayın Ferda Güley'e ait önergeyi ye
niden okutup oylarınıza sunacağım. 

(Ferda Güley'in önergesi yeniden okundu.) 

BAŞltAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
PLÂN KOMİSYONU ADINA İSMET SEZ

GİN (Aydın) — Hayır efendim, iştirak etmiyo--
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. 
önergenin nazarı mütalâaya alınmasını kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

ikinci önerge. 
(Ertuğrul Akça'nm önergesi yeniden okun

du.) 

— 241 — 
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BAŞKAN — Bu önerge, biraz evvel oylanıp 

rededilen önergedeki bir hususu ihtiva ettiğin
den bunu oylamıyoruz. 

Diğer iki önergeyi okutuyorum. 
(Kayseri Milletvekili Mehmet Yüceler'in 

önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu ? 
KOMİSYON ADINA İSMET SEZGİN (Ay

dın) — Orman mühendisleri dâhil olmak üzere 
kabul ediyoruz. 

MEHMET YÜCELER (Kayseri) — İçinde
dir. 

KOMİSYON ADINA İSMET SEZGİN (Ay
dın) — Kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor. Naza
rı itibara alınması hususunu oyunuza sunuyo-, 
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

(Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün öner
gesi tekrar okundu.) 

' BAŞKAN — Komisyon kabul ediyor mu 1 
KOMİSYON ADINA İSMET SEZGİN (Ay

dın) — Kabul ediyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon kabul ediyor. Yalnız 

iki (L) harfi oluyor. 
KOMİSYON ADINA İSMET SEZGİN (Ay

dın) — Birisi (M) harfi olur. 
BAŞKAN — Komisyon kabul ediyor. Nazarı 

itibara alınması hususunu oyunuza sunuyorum. 

2 4 . 5 . 1963 O : 1 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Madde oylanma
dan evvel müsaade buyurursanız yerimden bir 
hususu arz edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
FERDA. GÜLEY (Devamla) — Efendim, 

önergemde mevcudolan bir müesseseyi, sözcü 
kabul etmişti. Fakat umumi heyeti içinde red
detmiş oldu. Sanayi Odaları, Ticaret Odaları 
ve Borsalar Birliğini kabul etmişti. Turizm 
Kurumunun içine, hiç olmazsa şoförler birliği, 
Mühendisler Birliği gibi ondan çok daha malî 
ve iktisadi kaynak olarak konulması lâzımdır. 

BAŞKAN — Sizin vermiş olduğunuz önerge 
şimdi reddedilmiştir. 

Yüksek Heyetiniz, iki önergenin nazarı mü
talâaya alınmasını kabul etti. Ayrıca raporun 
(1) bendinde; «ilgili bakanlardan» Jtâbiri yanlış 
tabedilmiş (ilgili bankalardan) olarak tashihi 
ve kabul ettiğiniz önergelerle birlikte maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

24 ncü madde bitti. Saat 19,00 a gelmiş
tir. 29 . 5 . 1963 Çarşamba günü saat 14,00 te ' 
yapılacak Türkiye Büyük Millet Meclisi toplan-. 
tısından sonra toplanılmak üzere Birleşimi ka
patıyorum. 

Kapanma saati : 19,00 

* 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

SEKSENBEŞlNOÎ BİRLEŞİM 

24. 5 .1963 Cuma 
Saat : 14,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNJJŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONACAK İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — İçel Milletvekili Mazhar Ankan'ın, Er

demli İmamı Ishak Özbek'in, 1962 yılı Ağustos 
ve Eylül aylarına ait, maaşlarının zamanında 
ödenip ödenmediğine dair İçişleri ve Devlet Ba
kanından sözlü sorusu (6/493) 

2. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul'un muhtelif yerlerinde açıkta akan ve 
mikrop saçan dere ve lâğımlar hakkında ne dü
şünüldüğüne dair, İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu. (6/500) 

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

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

5. — 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) 

6. — 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) 

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

8. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, senatör ve milletvekillerine silâh taşıma 
ruhsatı verilip verilmiyeceği hususunda ne dü
şünüldüğüne dair İçişleri Bakanından sözlü so
rusu (6/518) 

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

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

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

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

13. — Erzincan Milletvekili Hüsamettin 
Atabeyli'nin, Erzincan merkez ilçesi ile Cen-
ciğe bucağı arasında yapılan Fırat 1. ve Fırat 
2. köprülerinin imlâ işinin yapılmaması sebebi
ne dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/523> 

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

15. — Kastamonu Milletvekili 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) 

16. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'-
ın, enstitü mezunlarına teknisiyen unvanı veril
mesi ve ücret baremlerinin tesbit edilmesi huşu-
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sundaki 7 nci Millî Eğitim Şûrası kararının tat- I 
bikı için bir çalışma olup olmadığına dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/527) 

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

18. - - Edirne Milletvekili Talât Asal'm, 3008 
sayılı iş Kanununun 13 ncü ve 16 ncı maddele
rine istinaden iş yerlerinden çıkarılan işçilerin, 
işlerine iadesi hususunda bir prensip kararı 
olup olmadığına dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/529) 

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

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

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

22. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
mn, 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) 

23. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
Ayırma Meclisi tarafından göreve alınmasına 
karar verilen Mesut Ozansü'nün hâkimliğe tâ
yin edilmemesi sebebine dair Adalet Bakanın
dan sözlü sorusu (6/534) 

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

25. — Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'-
m, idam edilen Başvekil ve vekillerin gömül
düğü yerlerin bildirilmesine ve ailelerine ziya
ret imkânının yerilip verilmiyeçegine (J&fr Baş
bakandan sçzlü sorusu (6/536) | 

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

27. — Çankırı Milletvekili Şaban Keskin'in, 
yazılı sorusuna uzun zamandan beri cevap ve
rilmemesi sebebine dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/538) 

28. — 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) 

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

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

31. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Ankara'da gecekondularda oturanlara elektrik 
ve su verilmesinin mümkün olup olmadığına -> 
dair içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/542) 

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

33. — 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) 

34. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Aydın'm Bozdoğan ilçesi Müftüsü Hüseyin 
övünçlü'nün ne sebeple vekâlet emrine alındı
ğına dair Devlet Bakanından sözlü sorusu 
(6/545) 

35. — Aydın Milletvekili Reşat özatfda'nın, 
Bozdoğan ilçesi kaymakamının, bu ilçeye nç 
zaman tâyin edildiğine ve buradan ne gibi sç* 



beple nakledildiğine dair içişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/546) 

36. — Kocaeli Milletvekili Hâldan Kısayol'-
un, 27 Mayıs 1960 ihtilâlinden sonra İzmit 
Kâğıt Fabrikasında işlerine son verilen memur 
ve işçi sayısına dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/647^ 

37. — Muş Milletvekili Sami Öztürk'ün, kış
ların uzun ve sert geçtiği bölgelerde vatan
daş gücünün değerlendirilmesi hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/548) 

38. — 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) 

39. — 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) 

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

41. — 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) 

42. — Erzurum Milletvekili (riyasettin Ka
raca'nm, Doğu ve Güney - Doğu Anadolu bölge
lerinde, 1962 yılı içinde çiftçi ve muhtaç halka 
dağıtılan hayvan yemi ve buğday bedellerinin 
affının düşünülüp düşünülmediğine dair, Ta
rım ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/553) 

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

44. — 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) 

45. — 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) 

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

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

48. — Afyon Karahisar Milletvekili Veli 
Başaran'ın, Afyon Karahisar Çocuk Esirgeme 
Kurumunda vukubulan tecavüz olayına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/560) 

49. — 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) 

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

51. — 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) 

52. — 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) 

53. — 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) 

54. — Siirt Milletvekili Oevdet Aydın'in, 
Sason İlçesi O. Savcısı ile Yargıcının, Jandar
ma Karakol Kumandanı ve 4 jandarma eri ta-
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rafından dövüldükleri hakkındaki neşriyatın 
vâridolup olmadığına - dair içişleri ve Adalet 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/568) 

55. — Bingöl Milletvekili Sıddık Aydar'm, 
20 . 2 . 1963 tarihinde Ankara'da yapılan Eği
tim mitingine katılan binlerce öğretmenin Ba
kanlık üzerinde ne gibi bir intiba bıraktığına 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/569) 

56. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
belediye zabıta memurlarının yeknesak kıyafet
te olmalarının temini ile fazla mesai ücreti ve
ya yıpranma zammı verilmesi hususunda ne 
düşünüldüğüne dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/571) 

57. _ Aydm 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) 

58. — 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) 

59. — 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) 

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

61. — 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 İmar ve İskân Bakanından sözlü so
rusu (6/576) 

62. — Ordu Milletvekili Yusuf İzzetin 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 İmar ve İskân 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/579) 

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

64. — 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} 

65. — 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) 

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

67. — Antalya Milletvekili îhsan 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) 

68. — 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) 

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

70. — 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) 

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

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

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

74. — 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) 

75. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
CENTO 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) 

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

77. — Erzincan Milletvekili Zeynel Gündoğ-
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) 

78. — 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) 

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

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

81. — 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) 

82. — Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'm, 
İkinci Koalisyon Hükümetinin kurulduğundan 
bugüne kadar idare meclislerine hangi esaslar 
dairesinde tâyin yapıldığına dair Ulaştırma, 
Maliye, Sanayi, Tarım, İmar ve İskân ve Tica
ret Bakanlarından sözlü sorusu (6/602) 

83. — Edirne Milletvekili îlhanıi Ertem'in, 
Dış memleketlerde tahsilde bulunan öğrencile
re ödenen döviz miktarının neye göre tesbit 
olunduğuna dair Maliye ve Millî Eğitim Bakan
larından sözlü sorusu (6/603) 

84. — Diyarbakır Milletvekili Recai İsken
der oğlu'nun, krom madeninin istihsal ve ihra
catı hakkında ne düşünüldüğüne dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/604) 

85. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, gecekondu yapan vatandaşlara beledi
yelerce verilen para cezaları hakkında ne dü
şünüldüğüne dair İmar ve İskân Bakanından söz
lü sorusu (6/605) 

86. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinog-
lu'nun, şehirlerdeki sokak ile köy isimlerinin 
hangi sebeple değiştirildiğine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/606) 

87. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, tren ücretlerinde yapılan indirimlerin 
öğretmen ve öğrencilere neden tatbik edilme
diğine dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/607) 

88. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Devlet Su İşleri tarafından çiftçilerden 
alman su ücretlerinin geçici veya devamlı ola
rak alınmaması hakkında ne düşünüldüğüne 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/608) 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
X 1. — 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 ÎVEDtLÎK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BÎR DEFA GÖRÜ

ŞÜLECEK ÎŞLER 
1. — 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 
içel Milletvekili Mazhar Ankan 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] 

2. — Temsilciler Meclisi eski Üyesi Remziye 
Batırbaygil'in, 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 Komis
yonu raporları. (M, Meclisi 4/3, C. Senatosu 
4/5) (S. Sayısı : 142) [Dağıtma tarihi : 
13 . 2 . 1963] 

3. — 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] 

4. — 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 Plân 
Komisyonu raporu (1/167) (S. Sayısı : 314 e 
ek) [Dağıtma tarihi : 15.4.1963] 

5. — 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] 

6 — 
6. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'in, 

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 : 
18 . 4 . 1963] 

X 7. — 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 Kesinhesabına 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 8. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1956 
yılı mütedavil sermaye hesaplarına mütaallik 
bilanço ile murakıp raporlarının sunulduğuna 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Tekel Genel Mü
dürlüğünün 1956 malî yılı Kesinhesabına 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 .1963] 

X 9. — 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 Kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ve Tekel 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] 

10. — 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] 

11. — 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] 

12. — Giresun Milletvekili 1. 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] 

13. — 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] 

14. — Adana Milletvekili Kemal Sanibra-
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] 

15. — Adana Milletvekili Kemal Sanibra-
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] 

16. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yılanlıoğlu ve Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
üyesi Rifat Öztürkçine ve 2 arkadaşının, Devlet 
memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne da
ir olan 3656 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler ek
lenmesi hakkındaki 4598 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesinin tadili hakkındaki 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] 

17. — 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] 

18. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/400) (S. Sayısı : 167 [Dağıt
ma tarihi : 13 . 5 .1963] 

19. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın-
4a Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/413) (S. Sayısı : 168) [Dağıtma 
tarihi : 13 . 5 .1963] 

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

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

22. — Bursa Milletvekili Mustafa Tayyar'ın 
yasama' dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlanndan mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/419) (S. Sayım: 17İ) 
[Dağıtma tarihi: 13.5.1963] 

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

24. — Kastamonu Milletvekili Osman Zeki 
Oktay'ın yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlanndan mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/422) (S. Sayısı: 
173) [Dağıtma tarihi: 13.5.1963] 

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



26. — Denizli Milletvekili ismail 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) [Dağıtma tarihi: 13.5.1963] 

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

28. — Kütahya Milletvekili gadrettin 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) [Dağıtma tarihi: 13.5.1963] 

29. — 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] 

30. — Ankara Milletvekili Burhan Apay-
dın'ın yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/463) (S. Sayısı: 
179) [Dağıtma tarihi: 13.5 .1963] 

31. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv, Er
zurum Milletvekili Turhan Bilgin, izmir 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] 

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

33. — Sakarya Milletvekili Nuri Bayar'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık 'tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/466) (S. Sayısı : 182) [Dağıtma ta
rihi : 13. 5.1963] 

34. — Urfa Milletvekili Kadri Eroğan'm 
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] 

35. — Konya Milletvekili H. Cahit Yılmaz'm 
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] 

36. — 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) [Dağıtma ta
rihi : 13 . 5 .1963] 

37. — istanbul Milletvekili Malik Yolaç'ın 
yasama dokunulmazlığının kaüdınlması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/500) (S. Sayısı : 186) [Dağıtma ta
rihi : 13 . 5 .1963] 

38. — 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] 

39. — 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] 

40. •*- Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyon raporu (3/509) (S. Sayısı : 189) 
[Dağıtma tarihi : 13 . 5 .1963] 

41. — istanbul 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] 
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42. — 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] 

43. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık /tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/342) (S. Sayısı : 192) [Dağıtma ta
rihi : 13 . 5 . 1963] 

44. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Ne
dim Evliya'nın 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 . 1963] 

45. — 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] 

46. — 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] 

47. — Erzurum Milletvekili Tahsin Telli'nin, 
Kadastroya müstenit olmıyan tapu kayıtların
dan hukuki kıymetini kaybetmiş olanların tas
fiyesine dair kanun teklifi ve Geçici Komisyon 
raporu (/467) (S. Sayısı : 208) [Dağıtma tari
hi : 20 . 5 . 1963] 

V 
İKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKÎNCÎ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — 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 Senatosa Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, kanun teklifi ve İçişleri, 
Millî Eğitim, Maliye ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/126, 2/196) (S. Sayısı: 243) [Dağıt-
ma tarihi: 17.9 .1962] 

2. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
Itfmoğlu ve iki arkadaşının, Devlet memurları 
aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna ek 4644 sayılı Kanunun 11 nci 
maddesinin kaldırılması ve 3656 sayılı Kanuna 
(1) sayılı cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı kıs
mında değişiklik yapılması hakkındaki 5965 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 sulan 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 : 11.10.1962] 

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] 

X 5. — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin bâzı 
tâli pozisyonlarına giren akar yakıtların Güm
rük Vergisi hakkındaki Bakanlar Kurulu ka
rarının onaylanmasına dair kanun tasarısı ve 
Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyon
ları raporları. (1/246) (S. Sayısı : 15) [Dağıt
ma tarihi : 15 .12 .1962] 

X 6. — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 
42.02 pozisyonunun sonuna bir hüküm ilâvesine 
dair Bakanlar Kurulu Kararnamesinin onanması 
hakkında kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel, 
Sanayi, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/106) (S. Sayısı: 16) [Dağıtma tarihi: 
17.12.1962]' 

7. — Hususi idarelerden maaş alan ilkokul 
öğretmenlerinin kadrolarına, terfi ve cezalandı
rılmalarına ve bu öğretmenler için teşkil edile
cek Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı ile Yapı 
Sandığına ve öğretmenlerin alacaklarına dair 
4357 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim Komisyonu raporu (1/227) (S. Sayısı : 
304) [Dağıtma tarihi : 11 . 10 . 1962] 



— 10 — 
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 (2/216) 
(S. Sayısı : 18) [Dağıtma tarihi : 20 .12 .1962] 

9. — Serseri ve mazannaisu eşhas hakkın
daki Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair 
kanun tasarısı ve içişleri ve Adalet komisyon
ları raporlan (l/2b8) (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
rısı 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 tasarısı ve İçişleri ve Adalet komisyon
ları raporları (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 Ummihan 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 
kayıtlı 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.J962] 

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 Aİİ-
Eleşkirt doğumlu Abdülcebbar Yıldınm diğer 
adı Abdullah Yıldınm ile yine Niğde Aksaray'
ın Darıhüyük köyü hane 827, cilt 67 ve sayfa 
95 sayısında kayıtlı Sıtkı ve Zazaoğlu 1.6.1936 
Çeyrek köyü nüfusunun hane 47, cilt 8 ve sayfa 
79 sayısında kayıtlı Kurban ve Haticeoğlu, 

1340 doğumlu Mehmet Çetin (Mehmet Sıddık 
Çetin) in ölüm cezasına çarptırılmaları hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/231) (S. Sayısı : 27) [Dağıtma tari
hi : 29 .12 .1962] 

15. — Rize'nin Çiftekavak köyü hane 165/7, 
cilt 38, sayfa 129 da kayıtlı Ademoğlu înayet'-
ten doğma 3.6.1931 doğumlu Bahattin Yazı
cı'nm ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet -Komisyonu ra
poru (3/19) (S. Sayısı : 28) [Dağıtma tarihi: 
31.12.1962] 

16. — Turgutlu ilçesinin Çepni Dereköyü 
41 sayılı hanesinde kayıtlı Mustafaoğlu, Zebra
dan doğma 9.6.1933 doğumlu Hamza Gül
mezin ölüm cezasına çarptınlması 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 kayıtlı Seyfioğlu Saniyeden doğma 
1.12.1940 doğumlu (8.6.1935 olarak tashih-
li) Bekir Yılmaz'm ölüm cezasına çarptınlması 
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
ca'nm ölüm cezasına çarptınlması 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 Karayollan Trafik Kanununa bir madde 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Bayındırlık 
ve içişleri Komisyonlan raporlan (2/350) (S. 
Sayısı : 37) [Dağıtma tarihi : 9 . 1 . 1963] 

20. — istanbul 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'rim 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'in ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru. (3/354) (S. Sayısı : 56) [Dağıtma tarihi.: 
2 . 2 . 1903] 

X 23. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükü
meti arasında Telli-Telefon irtibatı kurulmasına 
ve mevcut Radyo-Telgraf servisine dair Andlaş-
raanm onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ulaştırma 
komisyonları raporlan (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 satınalmması hususun
da Hükümete yetki verilmesine dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporlan 
(1/356) (S. Sayısı : 62) [Dağıtma tarihi : 
7 . 2 . 1963] 

25. — îmar Kanununa bir madde eklenmesi 
hakkındaki 7341 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılmasına dair tasarı ve îmar ve iskân, 
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 
Elif oğlu 7 . 3 . 1929 doğumlu Halil Ölmez'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/271) (S. Sayısı : 93) [Dağıtma tarihi : 
12 . 2 .1963] 

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

28. — Ermenek ilçesinin Kargara köyü 4 ha
nesinde kayıtlı Osmanoğlu, Rukiye'den doğma 
1332 doğumlu Mustafa Dilek'in ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/197) (S. Sayı
sı : 95) [Dağıtma tarihi: 12 . 2 . 1963] 

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'ın ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/352) (S. 
Sayısı : 98) [Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1963] 

32. — Gaziantep'in Nksip İlçesine bağlı Ace
mi köyü nüfusunun hane 16, cilt 21/1 ve 173 
sayfa da kayitlı 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 doğma 1 . 1 . 1928 doğumlu Ali Koca-
türk'ün ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/35) (S. Sayısı : 100) [Dağıtma tarihi : 
12 . 2 . 1963] 

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) m ölüm cezasına çarptırılmaları hakkın-
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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 iç
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 ve 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, kaldınlması 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 ÜJker'in, Üniver
siteler Kanununun Anayasaya aykırı hükümle
rinin kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Millî 
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 İnal 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'ın, 
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] 
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48. — Çumra'nın Alibeyhüyüğü köyü, hane 

398, cilt 3 ve sayfa 4 sayısında nüfusa kayıtlı, 
Gebze 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 Zeliha'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 îmar Kanunu
na geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve İçişleri ve îmar ve İskân komisyonla
rı raporları (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
porları (1/206 S. Sayısı : 156) [Dağıtma ta
rihi : 26 .4 .1963] 

51. — Yozgat Milletvekili Mustafa Kepir'in, 
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-
sitlendirümesine 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 yarıyan 
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 raporları (1/351) (S. Sayısı : 162) [Dağıt
ma tarihi : 9 . 5 .1963] 

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

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

X 56. — Türkiye ile Af ganistan arasında ak
dedilen Kültür Andlaşmasının onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı I ve 
Dışişleri ve Millî Eğitim komisyonları rapor
ları (1/236) (S. Sayısı : 165) [Dağıtma tarihi : 
9 . 5 . 1963] 

57. — İstanbul Teknik Üniversitesi kuruluş 
kadroları Kanununa ek kanun tasansı ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/3İ0) 
(S. Sayısı: 194) [Dağıtma tarihi : 16.5.1963] 

X 58. — İstanbul 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. — İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı 
bir teknik okulu anılmasına 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 tasansı ve Dışişleri, Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/213) (S. Sa
yısı : 199 [Dağıtma tarihi: 16.5.1963] 

,61. — İçel Milletvekili Yahya Dermanci ve 
Mazhar Arıkan'ın, İstiklâl Savaşına iştirak eden 
M. Hilmioğlu M. Rifat Özaydın'a vatani hizmet 
tertibinden maaş tahsisine dair kanun telifi , 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/^81) 
(S. Sayısı : 202) [Dağıtma tarihi : 18 . 5 .1963] 

62. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan 
ile Konya Milletvekili Faruk Sükan'm, Millî JYEü-
cadele kahramanlarından Telgrafçı Manastırlı 
Hamdi Efendi eşi Hasibe Mortonatlı'ya vatani 
hizmet tertibinden maaş bağlanması hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonlari ra
porları (2/308) (S. Sayısı : 203) [Dağıtma tari
hi : 18.5.1963] 



£3. — Mehmetoğİu Süleyman Kulaksız,a va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair 
kanun tasarısı, Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (1/340) (S. Sayısı : 204) [Dağıtma ta
rihi : 18 . 5 .1963] 

64. — Sivas Kongresince seçilen Temsil He
yeti üyeleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
Birinci Döneminde bulunan üyelere vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanması hakkındaki 
Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair ka
nun tasarısı, Maliye ve Plân komisyonları ra
porları (1/352) (S. Sayısı : 205) [Dağıtma ta
rihi : 18 . 5 . 1963] 

1 4 -
65. — Zonguldak Milletvekili Mehmet Aİi 

Pestilci ve 9 arkadaşının, Devrekli Hüseyinoğ-
lu 1305 doğumlu İzzet Çakmaklı'ya vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (2/267) (S. Sayısı : 206) [Dağıtma tarihi : 
18 . 5 . 1963] 

X 66. — Tekel Genel Müdürlüğü ihtiyaçları 
için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişil
mesi hakkındaki 4898 sayılı Kanunun değişik 
1 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve Geçici Komisyon raporu. (1/437) 
(S. Sayısı : 209) [Dağıtma tarihi : 20 . 5 . 
1963] 
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(Millet Meclisi Birleşim : 85) 


