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4. — Başkanlık Divanının Genel Ku

rula sunuşları 355 

1. — Sakarya Milletvekili Yusuf Ulu-
soy'un, eriyen karlar yüzünden Sakarya'
nın taşması sonunda Geyve ilçesi ve P -
mukovâ bucağındaki ekimleri büyük zarara 
uğratan suların yatağma sokulmasına ve 
bu kesimlerdeki batakbkların bir an önce 
kurutulmasına dair kornşması, 355:356 

2". — Erzurum Milletvekili Gıyasettin 
Karaca'nını 15 Şubattan beri Ezurum'un 
Tekman kazasında Kızamık hast lığnrn sal
gın bir hal aldğına ve yüzlerce çocuğun öl
düğüne, kış dolayısiyle Karayazı, Çat 
ve Oltu yoîîarinîn kapanması yüzünden de 
Sûrumun ağırlaştığma değinen konuşması 356 

3. — Millî Savunma Sakanı Hasan 
Dinçer'inı Türk Silâhlı Kuvvetleri Per
sonel Kanunu tasarısı ile 5434 sayılı Emek-

Sayf» 

356: 
359 

li Sandığı K nununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı mal-
deler ile bâzı fıkralar eklenmesi bak-
kındaki kanun tasarısının havale edil
miş olduğu Millî Savunma Ko* 
misyonundan seçilecek 5, Mliye ve Plân 
Komisyonlarından seçilecek 3 er üyeden 
kurulu bir Geçici Komisyöıda görüşül* 
meşine dair önergesi (1/805,1/798» 4/395) 

5. — Görüşülen işler 

1. — Petrol Dairesi Başkanlığının 
1962 bütçe yılı Kesinhesabına ait uygun
luk bildiriminin sunulduğuma dair Sa
yıştay B şkan'ığı tezkeresi ile Petro1 Dai
resi B şkanlığının 1962 bütçe yılı KöSin* 
hesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komis
yonu raporu (3/873, 1/690) (S. Savtsı : 
829) 359,394 i387 

2. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1960 
bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk 
billiminin sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi ile İstanbul Teknik 
Üniversitesi 1960 bütçe yılı Kesinhcsap 



Sayfa 
kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/546, 1/164) (ıS. Sayısı: 857) 359:360, 

398:401 
3. — istanbul Teknik Üniversitesi 1961 

bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile istanbul Teknik Üni
versitesi 1961 bütçe yılı Kesinhesap kanunu 
tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/798, 1/645) (S. Sayısı : 858). 360,402:405 

4. — istanbul Teknik Üniversitesi 1962 
bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile istanbul Teknik Üni
versitesi 1962 bütçe yılı Kesinhesap kanu
nu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu rapo
ru (3/894, 1/679) (IS. Sayısı: 859) 360:361, 

390:394 
5. — Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi 

Kudret Bayhan ve üç arkadaşının, 1111 
sayılı Kanuna bir madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi, Konya Milletvekili 
Ahmet Cfürkan ve Ankara Milletvekili 
Ferhat Nuri Yıldırıman, 5585 sayılı Ka
nuna geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi, Tokat Milletvekili H. Ali 
Dizman'm, Askerlik hizmetlerinin emekli
lik ve terfiden sayılması hakkında kanun 
teklifi ile Cumhuriyet Senatosu izmir Üye
si Hilmi Onat ve Aydın Milletvekili Meh
met Yavaş'm, Maaş Kanununa ek 4379 
sayılı Kanunla bu kanunu tadil eden 5585 
ve 6724 sayılı kanunlara bâzı maddeler 
ilâvesi, hakkındaki kanun tekliflerine dalir 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan de
ğişiklikler hakkfnda : Millet Meclisi Plân 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 2/62, 
2/145, 2/204 2/360; Cumhuriyet Senatosu 
2/142) (S. Sayısı,: 44'5- e 1 nci ek) , . 361 

6. ••'-*-> Eat mülkiyeti kanunu tasarısı ile 
Kırşehir Milletvekili.; Ahmet Bilgin ve 
8 arkadaşının ve Afyon Karahisar Mil
letvekili Asım Yılmaz'ın, kat mülkiyeti 
kanun teklifleri ve Adalet Komisyonu 
raporu (1/516, 2/288, 2/325) (S. Sayısı : 
524) 301:382 

Sayfa 
6. — Sorular ve cevaplar 382 

A) Yazık sorular ve cevapları 382 

1. — istanbul Milletvekili Hüsamettin 
Tiyanşan'ın, motorlu kara taşıtlarından 
alman vergilerden ayrılan belediye hisse
sinden Ankara ve istanbul belediyelerine, 
1963 ve 1964 yılı bütçelerinden ne mik
tar para verildiğine dair yazılı soru 
önergesi ve içişleri Bakanı Orhan öz-
trak'm yazılı cevabı (7/581) 382:383 

2. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-
tinoğlu'nnn, il genel meclisi çalışmalarına 
ait evraklardan gönderilmemesi sebebine 
dair yazılı soru önergesi, içişleri Bakan
lığıma gönderilmiştir. (7/603) 3835384 

3. — Kırşehir Milletvekili Memduh 
Erdemir'in, Kayseri'nin Felahiye ilçesi 
Büyük Toraman köyüne içme suyunun ne 
zaman getirileceğine ve köyün selden ko
runması için ne tedbir alındığına dair 
soru önergesi ve Köyişleri Bakanı Lebit 
Yurdoğlu ile Bayındırlık Bakanı Arif Hik
met Onat'm yazılı cevabı 384:385 

4. — Kırşehir Milletvekili Memduh Er
demir'in Kayseri'nin Talaş Bucağına foağlı 
Karaşah köyüne içme suyu getirilmesinin 
1965 programına alınıp alınmadığına, 

Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı 
Karadere köyünün sulama işinin tetkik edi
lip edilmediğine, ve 

Malatya'nın Darende ilçesine bağlı 
Ulupınar köyünün içme su tesislerinin 
programa alınıp alınmadığına dair yazılı 
soru önergeleri ve Köy işleri Bakanı Lebit 
Yurdoğlu'nun yazılı cevabı (7/613, 614, 
615) 385:386 

5. — izmir Milletvekili Şükrü Akkan'in, 
Alaşehir %ı Yeşilyurt kasabasına bir polis 
karakolu kurulması konusunda ne düşü
nüldüğüne dair yazılı soru önergesi ve 
Içjşleri Bakanı Orhan öztrak'm yazılı ce
vabî (7/620) ' 386 

6. — Kırşehir Milletvekili Memduh Er
demir'in, ' Sakarya'nın Kaynarca ilçesine 
elektrik ve su verilmesi'için bir tahsisatın, 
1965 programına konulup konulmadığına 
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Sayfa 
dair yazılı soru önergesi ve imar ve iskân 
Bakanı Sadık Kutlay'ın yazılı cevabı 
(T/645) 386:388 

T. — izmir Milletvekili Şinasi Os-
ma'nın Kıbrıs içlin yapılan andlaşmalarm 

Bakanlar Kurulu listesinin sunulduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ve ilişik liste 
ile, 

Madenlerin Arama ve işletmesi hakkındaki 
4268 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin değişti
rilmesine dair 6977 sayılı Kanunun 2 nci mad
desinin 3 ncü fıkrasının Anayasaya aykırı ol
duğundan iptaline dair. Anayasa Mahkemesi 
Başkanlığı tezkeresi okunarak, bilgiye sunuldu. 

Tarım Bakanı Turan Şahin'in Kara Avcılı
ğı kanun tasarısının havale "edilmiş olduğu iç
işleri, Adalet, Turizm ve Tanıtma, Tarım ve 
Plân komisyonlarından seçilecek 5 er üyeden 
kurulu bir Geçici Komisyonda görüşülmesine 
dair önergesi, kabul olundu. 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununa geçici maddeler eklenmesi hakkındaki 
kanun teklifleri üzerinde Cumhuriyet Senato^ 
şunca yapılan değişikliklere dair Plân Komis- -
yonu raporu ile ilgili 6 nci madde kabul edil- -

Sözlü sorular 
1. — Sakarya Milletvekili Muslihittin Gü-

rer'in, Hükümetin istifasından 21 . 2 . 1965 
tarihine kadar hangi dairelere kimlerin tâyin 
edilmiş olduğuna dair sözlü soru önergesi, Baş
bakanlığa gönderilmiştir. (6/1055) 

Raporlar 
1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür

lüğünün 1960 bütçe yılı Kesinhesabına ait uy
gunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi ile Hudut ve Sahiller Sağ-

Sayfa 
onaylanmasiyle ilgili kanunun geciktiril
mesinde kimlerin sorumlu olcfoığuna dair 
yazılı soru önergesi ve Başbakan adıma 
Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin'in 
cevabı (7/659) 388:389 

diğinden tekliflerin kanunlaştığı anlaşıldı. 
Petrol Dairesi Başkanlığı 1962 bütçe yılı 

Kesinhesap kanun tasarısı, tümü ve maddeleri 
üzerinde yapılan görüşmelerden sonra açık oya 
sunulduysa da, yapılan ayrım sonuda yeter ço
ğunluk sağlanamadığından oylamanın tekrar
lanacağı bildirildi. 

Kat Müikiyeti kanun tasarısı ve teklifleri
nin görüşülmesine ğeçileck 1 - 11 nci madde
leri kabul olundu. 

24 Şubat 1965 Çarşamba günü* saat 15 te top
lanılmak üzere (saat 17,35 te) Birleşime son ve
rildi. 

Başkan Katip 
Başkanvekili Amasya 

Ferruh Bozbeyli Nfâzat Şener 
Kâtip 
Yozgat 

VeU Uyar ' 

2. — Çorum Milletvekili Faruk Kiürelfnin, 
Çorum Merkez Polis Karakolunda vatandaşla
ra fena işlem yapıldığının ve iskilip Kaymakamı
nın makamında bâzı vatandaşları dövdüğünün 
doğru olup olmadığına dâir sözlü soru önergesi, 
içişleri Bakanlığına gönderilmiştir. (6/1056) 

lık Genel Müdürlüğü 1960 bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/515, 1/115) (Gündeme) (S. Sayısı : 861) 

2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür
lüğü 1962 bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

SORULAR 

2. — GELEN KAĞITLAR 
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bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü 1962 bütçe yılı Kesinhesap kanunu 
tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/872, 
1/711) (Gündeme) (S. Sayısı : 863) 

"S. — Umumi hayata müesir âfetler dolayı-
siyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara 
dair Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı ve îmar ve iskân, İçişleri ve Plân 
komisyonlarından 5 er üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu (1/706) (Gündeme) (S. Sayısı : 
865) 

4. —- Bolu Milletvekili Fuat Ümit'in, yasama 
dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adaalet komis
yonlarından mürekkep Karma Komisyon raporu 
(3/954) (Gündeme) (S. Sayısı : 868) 

5. — Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofuoğlu'-
nun, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
le* komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/955) (Gündeme) (S. Sayısı : 869) 

6. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen ile 
Antalya Milletvekili İhsan AtaöVün yasama do
kunulmazlıklarının kaldırılmasına dâir Başba- i 
kanlık tezkeresi VB Annayasa ve Adalet komisyon
larından müârfekkep Karma Komisyon rapom 
(3/957) (Gündeme) (S. Sayısı : 871) 

7. —. Î964 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde derişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatos» vg Karma Bütçe Komis
yon başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/781, C. 
Senatosu 1/466) (Gündeme) (S. Sayısı : 879) 

8. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1964 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya

pılması hakkında kanun tasarısı ve Karma Büt
çe Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Sena
tosu ve Karma Bütçe Komisyon başkanlıkları 
tezkereleri (M. Meclisi 1/776, C. Senatosu 1/464) 
(Gündeme) (S. Sayısı : 880) 

9. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür
lüğü 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma Büt
çe Komisyon başkanlıkları tezkereleri (M. Mecli
si 1/772, C. Senatosu 1/463) (Gündeme) (S. Sa
yısı : 881) 

10. — Tekel Genel Müdürlüğü 1964 yıl Büt
çe Kanununa bağlı (A/2) ve (A/3) işaretli cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Kai'ma Bütçe Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe Ko
misyon başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 
1/780, C. Senatosu 1/465) (Gündeme) (S. Sa
yısı : 882) 

11. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teabülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin İçişleri Ba
kanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkında 

: kanun tasarısı ve İçişleri ve Plân komisyonları 
raporları (1/704) (Gündeme) (S. Sayısı : §83) 

12. — Dışişleri Bakanlığının yabancı mem
leketlerde görevli telsizcilerin ücretleri hakkında 

• kanun tasarısı ve Dışişleri ve Plân komisyonları 
raporları (1/763) (Gündeme) (S. Sayısı : 885) 

13. — Gaziantep Milletvekili Süleyman Ün-
lü'nün yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/1002) (Gündeme) 
(8. Sayısı : 888) 



B I E Î N C I OTURUM 
Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN — Başkavekili Ferruh Bozbeyli 
KATİPLER : Sabri Keskin (Kastamonu), Veli Uyar (Yozgat) 

BAŞKAN — Millet Melisinin 63 ncü Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyeler lütfen kabul düğmele
rine bassınlar. 

±m — Sakarya Milletvekili Yusuf Ulusoy'un,, 
eriyen karlar yüzünden Sakarya'nın taşması so
nunda Geyve ilçesi ve Pamukova bucağındaki 
ekimleri büyük zarara uğratan suların yatağı
na sokulmasına ve bu kesimlerdeki bataklakla-
rın bir an önce kurutulmasına dair konuşması. 

BAKAN — Gündem dışı iki arkadaşımız 
söz istemişlerdir. Çok kısa olmak kaydiyle iki 
arkadaşımıza da söz vereceğim. Buyurun Sa
yın Ulusoy. 

YUSUF ULUSOY (Sakarya) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri, 

Gazete haberlerinden öğrendiğimize göre Sa
karya ili Geyve kazası Pamukova bucağı köy
leri, karların birdenbire erimesi ve sürekli yağ
murların yağması neticesinde Sakarya nehri
nin taşması ile tehlikeli bir duruma girmiştir. 

Pamukova'nm, Çardak, Cihadiye köyleriyle, 
Geyve'nin Bayat köyleri arazileri Sakarya'nın 
istilası neticesinde ekili tarlaları tamamiyle 
mahvolmuştur. 

Öteden beri hassas bir bölge addedilen Pa
mukova bucağında vilâyetçe icabeden her ted
birin alındığını memnuniyetle öğrendim. 

Aşağı Sakarya ıslâh projesinde bir milyar 
liraya yakın bir harcama yapılarak Sakarya 
nehrinin zararsız bir hale getirilmesi için Dev
let Su İşlerince olağanüstü bir gayretin sarf 
edildiğini memnuniyetle görmekteyiz. Bu mu
azzam eserin meydana gelmesine kadar, Hanlı 
köy, Karaabdiler, Taşlık köylerinde olduğu gi-

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Ekseriyetimiz vardır, müzake-

ı relere başlıyoruz. 

bi, Çardak, Gihadiye ve Bayat köylerinin de 
mehmuzlarla takviyesi zaruridir. 

Çünkü, bundan sonra havanın nasıl olaca
ğını tahmin etmek mümkün değildir. Yıllar
dan beri bir felâket kaynağı olan Dinsiz çayı
nın ıslâhı için 10 milyon lira sarfiyle etüdünün 
yapıldığını, 150 milyon liralık bir harcama ile 
projelerinin hazırlanmakta olduğunu, bu suret
le Dinsiz çayının dine ve imana getirileceğini 
ve bu çayın meydana getirdiği Mudurnu batak
lığının kurutulması için çalışmaların bir hayli 
ilerlediğini memnuniyetle öğrenmiş bulunuyo
ruz. Buna paralel olarak Sakarya ilinde Top-
raksu Teşkilâtının mahdut imkânlarına rağmen 
olağanüstü bir çalışma içerisinde olduğunu bu 
tekilât ile temaslarımda ve yaptığım gezilerde 
müşahede ettim. 

Tokat gölü bataklığı, Geyve'nin Umurbey, 
Sakarya'nın Hacı Ramazanlar köyü ve civarı 
ile Pamukova'dakî bataklıkların kurutulması 
1965 programında yer almıştır. Bu çalışmalar 
hemşehrilerimizi son derece sevindirecektir. 

1. Bu defa, Sakarya nehrinin taşmasiyle 
arazileri zarar gören çiftçilerimizin zararlarının 
tesbiti ve uzun vadeli kredinin sağlanmasını, 

2. Milyarlık Sakarya ıslâh projesi tahak
kuk edinceye kadar Çardak, Cihadiye ve Bayat 
köylerine lüzumlu ve zaruri mahmuzların acilen 
yapılmasını, 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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M. Meclisi B : 63 24 . 2 . 1965 O .,: 1 
3. Çok ciddî bir valışmaya sahne olacak 

Sakarya ilinde bir bölge teşkilini Hükümeti
mizden ehemmiyetle rica ederim. 

Hürmetlerimle. 

2. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara
canın, 15 Şubat'tan beri Erzurum'un Tekman 
kazasında Kızamık hastalığının salgın bir hal al
dığına ve yüzlerce çocuğun öldüğüne, kış dola-
yısiyle Karayazı, Çat, Oltu yollarının kapan
ması yüzünden de durumun ağırlattığına de
ğinen konuşması. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gıyasettin Ka
raca. 

GIYASETTİN KABACA (Erzurum) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Gazetelerden ve radyodan aldığımız haberle
re göre - ki ziyaret yapmış olduğumuz, telefon 
muhabereleri bu konuşmaları ve haberleri te-
yidetmektedir - 15 Şubat'tan itibaren Erzu
rum'un Tekman kazasında salgın halde, tamamı 
71 köyden ibaret olan bu kazanın köyleri içe
risinde Kızamık hastalığı salgın halinde yayıl
mış ve 5 gün içerisinde 121 aded çocuğun ölü
mü ile neticelenmiştir. Bu mmtakada karın yük
sekliği iki metreyi bulmuş, yollar kapalı oldu
ğu için motorlu taşıt vasıtalariyle kazaya gir
mek, sağlık ekiplerini ve ilâç göndermek müm
kün olamamıştır. 

Vilâyette bulunan vali vekili Üçüncü Ordu 
Kumandanı ve ilgililerle yapmış oldukları. te
maslar neticesinde helikopterlerle bâzı köylere 
ilâç gönderilmiş ve bu sebeple de 23 köyle irti
bat temin edilmiştir. 

Bugün aldığımız bir haberde ise Karayolla
rına ait ekipler, başta vali vekili olmak üzere 
birtakım yetkililerin, sağlık ekipleri ile birlik
te kazaya giderek gereken t'edbirlere tevessül et
miş olduklarını öğrenmiş bulunuyoruz. Bu se
beple vali vekiline, Üçüncü Ordu Kumandanına 
ve mensuplarına Yüksek Huzurunuzda teşekkür 
etmeyi bir vazife addederim. 

Ancak bu kaza ile birlikte Çat ve Oltu'da 
kar sebebiyle bütün yollar kapanmış ve insanlar 
mahsur bir vaziyette kalmışlardır. Sömestr ta
tili münasebetiyle ailelerini ve velilerini görmek 
üzere memleketlerine giden bu çocuklar da he
nüz vilâyetlere ulaşamamışlardır.. 

Bu kazalara ait yolların da açılmasını ve 

diğer köylerle irtibat kurularak hastalığın bir 
an evvel önlenmesi için Hükümetin yardımcı 
olmasını tekrar istirham eder başarılar dilerim 
arkadaşlarım. 

3. — Millî Savunma Bakanı Hasan Dinçer'-
in, Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu ta
sarısı ile 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı maddeler ile bâzı fıkralar eklenmesi hak
kındaki kanun tasarısının havale edilmiş olduğu 
Millî Savunma Komisyonundan seçilecek 5 Ma
liye ve Plân komisyonlarından seçilecek 3 er 
üyeden kurulu bir Geçici Komisyonda görüşül
mesine dair önergesi. (1/805, 1/798, 4/395) 

BAŞKAN —• Önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Devlet memurları kanun tasarısına paralel 

olarak 160 sayılı Kanun gereğince hazırlanmış 
bulunan «Askerî Personel kanun tasarısı» ile 
bu tasarının mütemmimi olan «5434 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna geçici maddeler eklenmesi hakkındaki 
kanun tasarısının» Millet Meclisi normal komis
yonlarına havale edildiği öğrenilmiştir. 

Tasarıların bu komisyonlarda incelenerek 
Genel Kurula getirilmesi bir Geçici Komisyona 
sevk edilmiş bulunan Devlet memurları kanun 
tasarısı ile birlikte çıkmasını geciktireceğinden 
Askerî Personel kanun tasarısı ile 5434 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna geçici maddeler eklenmesi hakkındaki 
kanun tasarısının Millî Savunma Komisyonun
dan seçilecek 5, Plân Komisyonu ile Maliye Ko
misyonundan seçilecek 3 er üyeden müteşekkil 
bir Geçici Komisyonda görüşülmesini arz ede
rim. 

Hasan Dinçer 
Millî Savunma Bakanı 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş siz aleyhinde 
mi konuşacaksınız ? 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Tashihi 
için ldhinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
Sayın Asım Eren siz lehinde mi, aleyhinde 

mi? 

ASIM EREN (Niğde) — Aleyhinde efen
dim. 
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ecir olan bütün insanların bu millete, vecibe-
lerinde olduğu kadar haklarında da, eşit olma
sı icabttiğini ve binaenaleyh kanunlar çıkartı
lırken tenazuru iyi bir mukayese ile temin et
mek gerektiğini söylemiş ve geri çevirmiştik. 
Devlet memurları Personel Kanununu tetkik 
eden komisyondan ayrı bir komisyon da, pek 
muhtemelen ayrı görüşler altında tetkik edil
mesi bir tehlike doğuracaktır. Devlet memur
larına ait Personel Kanununda düşünülen bâzı 
haklar ve vecibeler burada düşünülmiyecek, 
burada düşünülenler orada düşünülmiyecek-
tir. Her ikisi de aynı çatı altında fakat ayrı 
ayrı komisyonlarda tezekkür edilip de gelirse 
birbiriyle farklı eserlerin karşımıza gelmesi ih
timali vardır. Biz istiyoruz ki, askerler ve si
viller, Devlete ecir olmak bakımından, ayin 
haklara, aynı vecibelere bağlansınlar. Mesle
kin hususiyeti ayrı, fakat umumiyetle birbirle
rinden farklı olmasın. Bu itibarla bu tenazuru 
son dakikaya kadar temin edecek şekilde ted
bir alınması gerekir. Bunun da en iyi yolu 
böylece üçer üyeli Maliye, Plân ve Millî Savun
ma Komisyonu değil, öteki Devlet memurları 
Personel kanunu tasarısını tetkik etmekte bu
lunan komisyonla birlikte çalışacak şekilde ve
ya o komisyona ayrılan insanların aynı zaman
da bu komisyonda da çalışması şeklinde bir ge
çici komisyon çalışması şekli tanzim edersek 
bu tedbir, tenazuru ve eşitliği ve farklı eserle
rin buraya gelmemesini temin eder kanaatinde
yim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 
arkadaşlarım, takririn lehinde oy kullanaca
ğım. Fakat Sayın Millî Savunma Bakanı bu
güne kadar mutadolmıyan bir şekilde Geçici 
Komisyona, Millî Savunma Komisyonundan 
5 üye, Maliye Komisyonundan ve Bütçe Plân 
Komisyonundan 3 er üye seçilmesini istiyorlar. 
Meclis çalışmalarında geçici komisyonlara veya 
karma komisyonlara katılacak komisyonlardan 
eşit sayıda üye seçilmesi usuldendir. Eğer tak
rirde belirtildiği veçhile bir fark gözetici yola 
gidecek olursak, bundan sonra komisyonların 
birbirinden farklı temsilci göstermeleri yeni bir 
yol açacaktır ve Parlâmentonun çalışmalarında 
büyük mahzurlar tevlidedecektir. Sayın Ba
kan burada olsaydı kendisinden rica edecek
tim, bulunmadıkları için... (««Burada» sesleri) 
Eğer lütfederlerse Millî Savunma Komisyonun
dan seçilecek beş üye olduğu gibi Maliyeden 
ve Bütçe Komisyonundan da beşer üye seçilme
sini kabul buyursunlar ve bugüne kadar Par
lâmentoda tatbik edilen usul veçhile muamele 
yapalım. Eicam bundan ibarettir. Bu husus
ta bir de takrir takdim edeceğim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HASAN DÎN-
ÇER (Afyon Karahisar) — Kabul ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Asım Eren. 

ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar
kadaşlarım, iki noktaya değinecektim. Birin
cisini benden evvel konuşan kıymetli arkada
şım dile getirdiler, ona katılıyorum. Filhaki
ka tüzük gereğince geçici komisyonlara muh
telif komisyonlardan, ilgili komisyonlardan üye 
ayrılırken eşit sayıda üye ayrılması burada 
hem hukukî hem de teamüli bir icapdır, bunu 
bozmak doğru değildir. Tahmin ediyorum ki, 
Sayın Başkanlık bundan daha ziyade askerî 
mahiyette olması hasebiyle, askerlerin daha 
iyi fikir sahibi ve bundan dolayı daha faydalı 
olabileceklerini düşünmüşse de eşitliği bozması, 
teamülü bozması bence doğru olmıyan bir ha
rekettir. O itibarla ona katılıyorum. 

Mufhterem arkadaşlarım, ikinci nokta şu
dur : Bizim Devlet memurları Personel Kanu
nu Geçici Komisyonda tetkiktedir. Askerî Per
sonel Kanunu daha evvel Yüksek Meclise gel
diği zaman Millî Savunma Komisyonuna da 
gelmişti ve biz Devlet memuru olma haysiyeti 
o bakımdan asker olsun, sivil olsun Devlete 

Bundan dolayı bu raporun normal komis
yonlarda, veya öteki tasarıyı tetkik eden ko
misyona aynı zamanda Millî Savunmadan da 
üyeler ekliyerek, tetkik ettirilmesi uygun ola
cağı için bunun kabul buyurulmasmı istirham 
ediyorum. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HASAN DİN-

ÇER (Afyon Karahisar) — Muhterem arka
daşlarım, bütün Devlet memurlarını kapsıyan 
Ana Personel Kanununun geçici bir komisyona 
havale edilmesi suretiyle süratle çıkmasını ön
gören kararınız malûmdur. Binaenaleyh As
kerî Personel Kanununun da bu yoldan geç
mesinde birçok meselelerin paralel olarak ele 
alınması bakımından fayda vardır. Halen As-
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kerî Şûrada konuşulmakta olan birçok mevzu
lar sevk edilmiş olan bu kanunun suretle çık
masına bağlıdır ve buna intizaren beklemekte
dir. Bu bakımdan keçici bir komisyona hava
lesi prensibinin Yüksek Heyetinizce kabulü 
için istirhamdayım. Yalnız burada Millî Sa
vunma Komisyonundan beş, diğerlerinden üç 
oluşu bakımından arkadaşlar itiraz etti. Biz 
daha ziyade sıklet merkezinin Millî Savunma 
olması düşüncesiyle bu teklifi yapmıştık. Bu
nunla beraber şimdiye kadarki teamülü bozma
mak ve normal şekilde komisyon teşkilini sağ
lamak bakımından ben arkadaşlarıma hak veri
rim. Müsavi ölçüde olması noktasında takriri
mi tashih ederim. Bu bakımdan muvafakat 
ediyorum. 

Yalnız halen Devlet Personel Kanununu 
tetkik eden komisyon Millî Savunma Personeli 
için sevk edilmiş aym tasarıyı io'f\ etmesi için 
seçilmesi talebedilen komisyonla aynı olmaması 
icabeder kanaatindeyim. Çünkü Devlet me
murlarının tamamını kapsıyan kanuna birçok 
komisyonlardan, haklı olarak, üye alınmıst'r. 
Halbuki Millî Savunma personeline taallûk 
eden kanun tasarısını tetkik edecek komisyo
nun bu kadar geniş hacimde olmasına lüzum 
yoktur, sadece alâkalı komisyonlardan üye 
al.mması derpiş edilmiştir. Bununla beraber 
tetlkikatı kolaylaştırmak ve birinci kanun ta
sarısını tetkik edenlerin bilgilerinden faydalan
mak ve muvazeneyi temin etmek bakımından 
bu kanunla ilgili komisyonların üyelerinin 
aynı olmasında da hiçbir mahzur mütalâa et
memekteyiz. Takdir Yüksek Heyetinizindir. 
Esas bizim üzerinde durduğumuz mesele bu ka
nunun süratle çıkmasını tem*n etme bakımın
dan bir geçici komisyon kurma fikrinin Yük
sek Heyetinizin kabulüne mazhar olmasıdır. 
Hürmetlerimle. , 

BAŞKAN — Sayın Bakan, eşit adedde üye 
alınması fikrine katıldığınızı ifade ettiniz. 
Şimdi bu kurulacak komisyonun üçer kişiden 
mi yoksa beşer üyeden mi kurulması hususun
daki fikriniz nedir? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HASAN PİN-
ÇER (Devamla) — Beşer kişiden kurulması
dır. 

BAŞKAN — Şu halde takririnizi o yolda 
tashih ediyorsunuz. Sayın Çelikbaş'm takri-

24.2 .1965 0 : 1 
rinde belirttiği şekil de budur. Aycıra okun-
mıyacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Ilhami San-
ear da söz istedi. Siz lehinde mi, aleyhinde mi 
konuşacaksınız? 

İLHAMI SANCAR (İstanbul) — Lehinde. 
BAŞKAN — Lehinde iki arkadaşımız ko

nuşmuştur. İki lehte ve iki aleyhte söz vermek 
zorundayız. Değişik bir noktadan lehte de ol
sa netice itibariyle lehte konuşmak mevzuuba-
histir. 

Şimdi burada Sayın Asım Eren'in takririnin 
reddini istiyen bir önergesi vardır... 

ÎLHAMl SANCAR (İstanbul) — Bunun 
aleyhinde konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Bu 
önerge hakkında muamele yapılmıya",aktır. 
Günkü esas önergenin kabulü bu takririn red
di demektir, onun için bu takrir hakkında bir 
muamele yapıl mı yacaktır. Şimdi okunmuş olan 
önergeyi oyunuza sunuyorum. MaHye, Pirin ve 
Millî Savunma komisyonlarından beser kişilik... 

ASIM EREN (Niğde) — Usul hakkında söz 
istiyorum efendim... 

BAŞKAN — Neyin usulü hakkında? Lüt
fen ifade ediniz... 

ASIM EREN (D^va^Ta1) — G^len or>pvtm 
•bakanlıktan geldiği şekiHe de^il, zaten deği
şik şekilde oya arz edildi. Bizim do İm rlp^î-
sik şeklin içinde olarak bir başka sekil tek1!-
fimiz vardır. Bu bakamdan önergemizin okun
masında lüzum vardır. 

BAŞKAN — Saym Eron, aslında verilmiş 
bir takrir vardır. Bu takriri tashih etmek rm-
cak takriri verene aidolmak lâzımgelir. Bir 
takririn tadili için bir başka takrir verilemez. 
O ayrı bir muameledir, ayrı arkadaşın hakkı
dır. Biz sadece takrir sahibinin takririni oy
luyoruz. Bu sebep^ bir usulsüzlük yoktur. 

ASIM EREN (Niğde) — Muhterem Bakan 
noktai nazarımızı kabul ettiler. Dediler ki, 
«bizim için aynı komisyon üyelerinin bunun 
için de çalışmasında fayda vardır. Yalnız o 
komisyonun kalabalık ve meşgul olması bakı
mından böyle bir teklifi yaptık, dediler. Şu 
halele kabul buyuruyorlar, demektir. O iti
barla bunun da teklifimize, oyumuza dâhil 
edilerek oya arz edilmesi lâzımdır. Aksi tak
dirde Bakanın teklifi tarafınızdan reddedilmiş 
olacaktır. İndî karar veremezsiniz. 
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Bakan teklifini geri almıyor, ıısctlî hiçbir hatu 
yoktur, indî hiçbir davranış yoktur. Yalnız 
Riyasete kaaşı biraz saygısızca tavır vardır. 
Saym Eren, lütfen otunaaıuz. 

ASIM EREN (Niğde) — Ben saygımı bili
rim. Bakanın ifadesi kabul mahiyetindedir. 

BAŞKAN — Lütfen yerinize oturunuz. 
Okunmuş olan önergeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İkinci defa oya konulacak işler. 

IÜLEN İŞLER 
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BAŞKAN — Şüphesiz, «lbetbe indî kararlar 

vermek durumunda değiliz. 

ASIM EREN (Niğde) — O vaziyettesiniz... 

BAŞKAN — Yalnız bu takriri* Bakan ta
rafından bir başka komisyona da havale edil
mek isteniyorsa yine kendisi bu takririni geri 
alır ve Meclis bir kararla değişik bir komis
yona havalesine de karar verir. Ondan sonra 
havale edildiği yeni komisyon da ithal edilerek 
yeni bir geçici komisyon teklifinde bulunabilir. 

1. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1962 büt
çe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezke
resi ile Petrol Dairesi Başkanlığının 1962 bütçe 
yılı K°,sinhesap kanunu tasarısı ve Samstay Ko-
misuonu raporu (3/873, 1/690) (S. Sayısı : 
829) 

BAŞKAN — Tasarı ikinci defa açık oyla
rınıza sunulacaktır. Kutular sıralar arasında 
dolaştırılacaktır. 

öncelikle görüşülmesi kararlaştırılan işlere 
geçiyoruz. 

2. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1910 bütr.» 
yılı Knsinhesabına ait uygunluk bildiriminin 
snn'ilAufrnna dair Sa'nstav Bostanlını tezkeresi 
ile İstanbul Teknik Üniversitesi 1960 b"tnn vh 
Kesirih°mp kanonu tasarısı ve Sayıştan K"mip-
yonu raporu (3/546, 1/164) (S. Sayısı: 857) (1) 

BARKAN — Raporu okutuyorum. 
(Rapor okundu.) 
BAŞKAN — Tasarının tümü halkınla söz 

istiyen yok. Maddelere geç'lmesi i oyamıza su
nuyorum. k*bul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum : 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1960 Bütçe 
yılı Kesfnhesap kanun tasarısı 

MADDE 1. — İstanbul Teknik Ünivcvs'-
tesin'n 1960 Bütçe yılı genel gideri b ğlı (A/l) 

(1) 857 S. Saydı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

ve (A/2) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere 
18 416 310 lira 42 kuruşu âdi bütçe giderlerine, 
5 744 437 lira 81 kuruşu, yatırım gid? lerim ve 
11 330 lira da özel gdere aidolmak üzere 
24 172 078 lira 23 kuruştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen... 
Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabil edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
"»60 Bütçe yılı gelirinden yapılan tahsilat, bağ

lı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 
23 956 014 lira 82 kuruştur. 

BAŞKAN — Madde haklanda söz istiyen... 
rok. Maddeyi kabul edenler... Kabul etm yenler. 

Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — lıtanbul Teknik Ünivers'teü 
1960 Bütçe yıh gslirinden yapıl- n tahsilatla ay
nı yıl genel g:deri arasındaki farkı teşk;l eden 
216 063 lira 41 kuruş açık, kasa ve banka mev-
cudiyle karşılanmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler.. Kabul elilmiş*ir. 

MADDE 4 — İstanbul Teknik Üniveritesd 
1960 Bütçe yılı ödeneğinden harcanmıyan ve ili
şik (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerin ayrı sü
tunlarında gösterilen 4 094 189 liri 77 kuruş 
yok edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında sö^ istiven. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo um Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kab^1 ed'Omiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Oyunuza su-
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muyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanunu Millî Eğitim ve 
Maliye Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. Tümü hakkında 
söz istiyen yok,, Tümü açık oylarınıza sunulmuş
tur. Kutular sıralar arasında dolaştırılacaktır. 

3. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1961 
bütçe ydı Kesinhesabma ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile, İstanbul Teknik Üniversitesi 1961 büt
çe yık Kesinhesap kanunu tasarısı ite Sayıştay 
Komi&yonu raporu (3/793, 1/645) (S. Sayısı : 
858) (1) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Rapor okundu.) 
BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 

istiyen... Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1961 Bütçe 
yılı Kesinhesap kanun tasarısı 

MADDE 1. — istanbul Teknik Üniversitesi 
1961 Bütçe yılı genel gideri bağlı (A/l) ve 
(A/2) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere 
22 283 817 lira 55 kuruşu âdi bütçe giderlerine, 
6 066 172 lira 48 kuruşu yatırım giderlerine ve 
6 804 lira 50 kuruşu da özel gidere adolmak 
üzere 28 356 794 lira 53 kuruştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
1961 Bütçe yılı gelirinden yapılan tahsilat, bağ-
h (B) işaretli cetvelde gösterildiği 'üzere, 
34 204 544 lira 34 kuruştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — İstanbul Teknik Üniverstei 
1961 Büçe yılı gelirinden yapılan tahsilatla ay-
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m yıl genel gederi arasındaki farkı teşkil eden 
5 847 749 ilra 81 kuruş gelir fazlası olarak er
tesi yıla devredilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyeu. 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyenler.. 
Kabul edümigir. 

MADDE 4. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
1961 Bütçe yılı ödeneğinden harcanmayan ve 
ilişik (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerin ayrı sü
tunlarında gösterilen 7 697 889 lira 97 kuruş 
yok edilmiştir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanunu Millî Eğitim ve 
Maliye Bakanlar yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tftnîü nakkında söz istiyen. Yok. Tümü açık 
oylarınıza sunulmuştur. Kutular sıralar arasında 
dolaştırılacaktır. 

4. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1962 
bütçe yık Kesinhesabma ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile İstanbul Teknik Üniversitesi 1962 büt
çe yık Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu (3/894, 1/679İ (S. Sayısı : 
859) (1) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Rapor okundu.) 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen. 
Yok, Maddelere geçilmesini! oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1961 Bütçe 
yılı Kesinhesap kanun tasarısı 

MADDE 1. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
1962 bütçe yılı genel gideri bağlı (A/l) ve 
(Aj/2) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere 
22 894 467 lira 27 kuruşu âdi bütçe gederlerine 

(1) 858 S. Sayık basma/yazı tutanağın 
nundadır. 

so- j (1) 859 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadvr. 
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8 338 569 lira 20 kuruşu yatırım giderlerine ve 
15 541 lira 33 kuruşu özel gidere aidolmak üze
re 31 248 577 lira 80 kuruştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — istanbul Teknik Üniversitesi 
1962 Bütçe yılı gelirinden yapılan tahsilat, bağ
lı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 
36 391 244 lira 39 kuruştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen. 
Yok. Maddeyi. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
1962 bütçe yılı gelirinden yapılan tahsilatla 
aynı yıl genel gideri arasındaki farkı teşkil 
eden 5 142 666 lira 59 kuruş gelir fazlası olarak 
ertesi yıla devredilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkımda söz istiyen. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmitşir. 

M.ADDE 4. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
1962 bütçe yılı ödeneğinden harcanmıyan ve 
ilişik (A/ l ) v e (A/2) işaretli cetvellerin ayrı 
sütunlarında gösterilen 8 521 146 lira 53 kuruş 
yok edilmiştir . 

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

MADDE 5. — Genel Muhasebe Kanununun 
55 nci maddesi gereğince 1962 bütçe yılında 
ödenek ve gelir kaydedilen paralardan bu yıl 
içerisinde harcanmıyan 1 043 lira 83 kuruş, öde
nek ve gelir kaydedilmek üzere ertesi yıla dev-
rettJirilmiştir. 

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

MADDE 6 .— Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmitşir. 

MADDE 7. — Bu kanunin Millî Eğitim ve 
Maliye Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyprum. Kabul eden-
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmitşir. 

Tümü hakkında söz istiyen. Yok. Tümü 
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açık oylarınıza sunulmuştur. Kutular, sıralar 
arasında dolaştırılacaktır. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi 
Kudret Baykan ve üç arkadaşının, 1111 sayıh 
Kanuna bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi, Konya Milletvekili Arme't Gürkan ve An
kara Milletvekili Ferhat Nuri Yıldırımın, 5585 
sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesine 
dair kanun teklifi, Tokat Milletvekili H. Ali 
Dızman'ın, Askerlik hizmetlerinin emeklilik ve 
terfiden sayılması hakkında kanun teklifi ile 
Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hilmi Onat 
ve Aydın Milletvekili Mehmet Yavaş'm, Maaş 
Kanununa ek 4379 sayılı Kanunla bu kanunu 
tadil eden 5585 ve 6724 saydı kanunlara bâzı 
maddeler ilâvesi hakkındaki kanun tekliflerine 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişik
likler hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 2/62, 2/145, 2/204, 
2/360; Cumhuriyet Senatosu 2/142) (S. Sayısı : 
445 e 1 nci ek) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Ortada Hükü

met ve komisyon yok. Nasıl görüşeceğiz? 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet lütfen 
yerini alsın. 

Komisyon yok mu efendim? (Yok, sesleri) 

RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Esasen koalis
yon dolayısiyle komisyon infisah etti, yeniden 
kurulacak. 

BAŞKAN — Komisyon bulunmadığı için gö
rüşülmesi tehir edilmiştir. 

6. — Kat mülkiyeti kanunu tasarısı ile Kır
şehir Milletvekili Ahmet Bilgin ve 8 arkadaşının 
ve Afyon Karahisar Milletvekili Asım Yilmaz'-
m, Kat mülkiyeti kanun teklifleri ve Adalet Ko
misyonu raporu- (1/516, 2/288, 2/325) (S. Sa
yısı : 524) (1) 

BAŞKAN — Adalet Komisyonu, yerinde. 
Adalet Bakanı adına Bakanlığın salahiyetli bir 
temsilcisi vardır. Bununla ilgili Adalet Bakan
lığı tezkeresini okutuyorum. 

(1) 524 S. Sayılı basmayazı 23. 2.1965 ta
rihli 62 nci Birleşimin sonundadır. 
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Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına . 

Gündemde bulunan Kat mülkiyeti kanun ta
sarısının görüşülmesi sırasında Bakanlığımızı Hu
kuk işleri Genel Müdürü Bülent Olcay temsil 
«deeektir. Saygı ile arz -ederim. 

Adalet Bakanı 
İrfan Baran 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
12 nci madde okunduktan sonra söz alan ar

kadaşlarımız konuşma yapmışlardır. Bu 12 nci 
madde ile ilgili başka söz fctiyen arkadaşımız var 
mı? Yok. 12 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I I - Sözleşme ve tescil 
MADDE 13. — Tapu memuru kendisine veri

len belgelerin tamam ve usulüne ııygrn ve di
lekçeyi verenlerin yetkili olduklarına kanaat 
getirdikten sonra, kat mülkiyeti veya kat irti
fakı kurulmasına dair resmî sözleşmeyi düzen
ler; bu sözleşme aynı zamanda tescil istemi sa
yılır. 

Sözleşme düzenlenince, anagayrimenkulün 
kayıtlı bulunduğu tapu kütüğü sayfasındaki 
(mülkiyet) hanesine (bu gayrim enlen lün mülki
yeti kat mülkiyetine çevrilmiştir) ibaresi yazı
larak sayfa kapatılır ve kat mülkiyetine konu 
olan her bağımsız bölüm, kat mülkiyeti kütüğü
nün ayrı bir sayfasına o bölüme bağlı arsa payı 
ve anagayrimenkulün kayıtlı bulunduğu genel 
kütükteki pafta, ada, parsel, defter ve sayfa 
numaraları gösterilmek suretiyle tescil edilir; 
anagayrimenkulün kayıtlı bulunduğu genel kü
tük sayfasına da, bağımsız bölümlerin kat mül
kiyeti kütüğündeki defter ve sayfa numaraları 
işlenmek suretiyle, kütükler arasında bağlantı 
sağlanır. 

Anagayrimenkulün kapatılan savfasmda ev
velce mevcudolan haklara ait sicil kavdı, Tapu 
Sicil Tüzüğünün (taksim halinde kayıtların 
nakli) ne dair hükümlerine göre, bağımsız bö
lümlerin kat mülkiyeti kütüğündeki sayfasına 
geçirilir. 

Kat mülkiyeti kütüğüne tescil edilen her ba
ğımsız bölüm ayrı bir gayrimenkul niteliğini 
kazanır ve kütükte o bölümün tasdikli planın
daki numarayı alır. 

Kat malikine, gayrimenkulun çaplı tasarruf 
belgesinden başka, 12 nci maddenin (e) ben
dinde yazılı plânlardan, kendi bağımsız bolü-

24 . 2 . 1965 0 : 1 
müne aidolanımn tasdikli bir örneği de verilir. 

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

D) Kat irtifakının kurulması 
MADDE 14. -— Henüz yapı yapılmamış veya 

yapısı tamamlanmamış olan bir arsa üzerinde kat 
irtifakının kurulması ve tapu siciline tescil edi
lebilmesi için, o arsanın malikinin veya bütün 
paydaşlarının buna ait bir dilekçe ile birlikte 
12 nci maddenin (a), (e) ve (d) bendlerine uy
gun olarak yapılan ve belediyece tasdik olunan 
projs ve plân ile diğer belgeleri tapu idaresine 
vermeleri lâzımdır. 

Bir arsa üzerinde kat irtifakları ancak sör:-
leşmode veya dilekçede her kat irtifakının ilgili 
bulunduğu bağımsız bölüme tahsisi istenen arsa 
Dayı, arsanın kayıtlı olduğu kütüğün (beyanlar) 
hanelinde belirtilmek suretiyle kurulur vo yapı
m ı , verilen projeye göre tamamlanmasından son-
r"1. kat mülkiyetine konu olacak bağımsız bclüm-
'oH^n numırası ve bu bölümlere bağlı eklenti
ler kütüğün beyanlar hanesinde belirtilir. 

Yapının tamamlanmasından çonra kat irtifak
larının kat mülkiyetine çevrilmesi, irtifak sahip
lerinden biri tarafından istenince, te.cil, kat ir
tifakının tebciline ait resmî senede ve 12 nci mad
dede yazılı belgelere ve anagayrimenkulün ba
ğımsız bölümlerinin, evvelce verilmiş olan plâna 
uvgnnluğunun belediyece tasdikine dayanılarak 
yapılır. 

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

REFET AKSOY (Ordu) — Muhterem arka
daşlar, Türkiye'de vatandaşların kolaylıkla bir 
mülk sahibi, bir ikametgâh sahibi olabilmeleri 
için Hükümetçe tanzim edilmiş olan kat mülki
yetine ait kanun, heyeti umumiyesi itibariyle 
gayet güzel ve güzelliği üzerinde ittifak hâsıl 
edilerek maddelerin müzakeresine geçilmiş bu
lunuluyor. 

Bu kanunda bir ifade yanlışlığı var, o da şu; 
kanun maddeleri beyan edilirken kat mülkiye
ti, kat mülkiyeti, kat mülkiyeti, diyerek gidili
yor. Halbuki bu kanunun tanziminden gaye 
kat mülkiyeti içerisinde her vatandaşın ayrı 
ayrı 1 veya 2 daire sahibi olmasıdır. Daire ke
limesi 1 nci maddede şöyle gelişigüzel yalnız bir 
kelime olarak da ifade edilerek kasdettiği mef-
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hum kanuni bir gaye ile tavzih edilmediğinden 
dolayı mülkiyet ifadesi maalesef büyük karı
şıklıkları mucibolacaktır. Dünkü müzakere sı
rasında bâzı arkadaşlar mülkiyetten kasdedilen 
mânanın vuzuhu, komisyon tarafından tavzih 
edilmesi istendiği halde maalesef komisyon söz
cüsü bu hususta bizi Heyeti Umumiyeyi ikna 
edici bir mâna vermediler ve beyanda buluna
madılar. Görüyoruz ki, 12 nci maddeden itiba
ren başladık. Bu maddede 13 ncü maddede yine 
kat mülkiyeti, kat mülkiyeti, diye gidiyor. Bey
ler, bu Kat mülkiyeti Kanununun mutlak ola
rak asıl kasdı değildir. Kat, bir bina üzerinde 
1, 2, 3, diye çıkar. Fakat her katta birkaç tane 
dairesi olur. Bunları da vuzuhu ile, ilerde bir 
karışıklığa, bir vuzuhsuzluğa meydan verme
mesi için tanzim etmeklirimiz lâzımgolir. 

Bu itibarla ben komisyondan çok rica ediyo
rum, buraya golsin, söylesinler. Burada madde
de bir yanlışlık varsa ifade etsinler, tesbit et
sinler, vuzuha eriştirsinler. Ben şimdi burada 
kalkıp da bir takrir yazacak olursam, kânunun 
birinci maddesinden beri devam ede gelen husus
larda tam kemaliyle bir halde ifadeye belki 
muktedir olamam. Komisyon reisi burada, söz
cüsü burada, Hükümeti temsil eden arkadaş 
burada. Onlardan rica ediyorum, gelsinler buna 
bir vnzuh versinler. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-
tiyen?... Komisyon buyurun. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NACİ 
GÜRAY (Elâzı*) — Muhterem arkadaşlar. Re-
fet Beyefendinin temas ettiği hususa dün kısa
ca temas ettik. Fakat bugün de aydınlatmak 
üzere kendilerinin suali üzerine yeniden temasa 
lüzum hissettik. Bir apartmanda müstakil, ba
ğımsız bölümlere kat deniliyor. Bu katları bi
rinci maddede teker teker tadadettik. Neler 
olabilir1? Kat daire, iç bölümü, dükkân, mağaza... 
Bunların her biri teker teker kat mülkiyetidir. 
Bahsettikleri daire tâbiri, oturmaya mahsus kı
sımdır. 

Şimdi burada ayıracağımız nokta kat mülki
yetinin şümulüne daireler toptan girer. Fakat 
yalnız dâire oturmaya mahsus meskenlerdir. Me
sela bir apartmanda bir mağazaya sahibölmak 
kat mülkiyeti mefhumuna girer. Bir daire de 
yine kât mülkiyeti mevzuuna girer. Bu bakım
dan tttîfiüne birden kat mülkiyeti diyoruz, fakat 
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kullanılış tarzına göre mağaza, daire, dükkân 
olarak ayırıyoruz. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz isti-
yen?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Kat maliklerinin ve kat irtifakı sahiplerinin 

hakları 

A) Kat maliklerinin hakları 
I - Bağımsız bölüm üzerinde 

MADDE 15. — Kat malikleri kendilerine ait 
bağımsız bölümler üzerinde, bu kanunun ilgili hü
kümleri saklı kalmak şartiyle, Medeni Kanunun 
maliklere tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahip
tirler. 

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

II - Ortak yerler üzerinde 
MADDE 16. — Kat malikleri anagayrimen-

kulün bütün ortak yerlerine, arsa payları ora-
mnln. ortak mülkiyet hükümlerine göre malik 
olurlar. 

Kat mâlikleri ortak yerlerde kullanmak hak
kını sahiptirler; bu hakkm genel kömürlük, g£-
raj, tera'î, çrmoşırhane ve çamaşır kurutma alan
ları gibi yerlerdeki ölçüsü, aksine sözleşme olma
dıkça, her kat malikine ait arsa payı ile oranlı
dır. 

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

kadaşlarım; Medeni Kanun hükümlerini teyide-
den bu maddede dünkü müzakerede arz ettim ve 
Sayın Komisyon Sözcüsü arkadaşımız tarafından 
bu. mıddeye atfen bu mosele tcnrln edilecektir, 
donildiği halde, bu maddede sarih bulmadığım 
bir noktayı arz etmek istiyorum. O da şudur : 

Müştemilât olarak ortak yerler, bahçe, bahçe 
duvarları, garaj, kömürlükler şu bu gibi yerler 
hakkında madde sarihtir. Maddenin sarih olma-
lığı nokta, bölümler veya daireler veya bağımsız 
mülkiyete mevzu olan mahallerin birbiriyle müş
terek duvarları meselesidir. Filhakika bu duvar
larda binanın tümüne veya yalnız bir daireye 
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aidolmak üzere geçen kalorifer tesisatı, sıhhi te
sisata ait borular veya sair buna benzer mütem
mim cüzler ve teferruat bulunabilir. Bunların 
mülkiyeti mevzuubahistir, bir. 

Bunların hasar ve zararı halinde tamir mas
rafının, ikmal masrafının kime aidolacağı mese
lesi mevzuubahistir, iki. 

Nihayet kendi bölümü, kendi dairesi veya 
müstakil kat mülkiyeti hakkı olan yerdeki satış 
hakkı, devir hakkı, ferağ hakkı, hibe hakkı kul
lanıldığı zaman bu duvar üzerindeki haklar ne 
olacaktır? Bunun da maddeye, tahmin ediyorum 
ki, bir fıkra ile ilâvesinde fayda vardır : «Müş
terek duvarlar, bölümler arasında daireler ara
sında bağımsız mülkiyet konusu katlar arasında 
müştereken mevcudolan ve ikisini birbirinden 
ayıran duvarlar ve duvarlardaki her türlü tesi
sat, şuna, buna veya her ikisine eşidolarak 
aidolur» tarzında bir tasrihin lüzumlu olduğu 
kanaatindeyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz isti-
yen var mı?.. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etnliyenler... Kabul edil
miştir. 

B) Kat irtifakı sahibinin hakları 
MADDE 17.'— Kat'irtifakı sahipleri, ortak 

arsa üzerinde yapılacak yapının, sözleşmede ya
zılı süre iğinde başlaması ve tamamlanması için 
kendilerine düşen borçların yerine getirilmesini, 
karşılıklı olarak isteme ve dâva etme hakkına 
sahiptirler. 

Kat irtifakı sahipleri, yapının tamamlanması 
için aralarından birini veya birkaçını (yönetici) 
olarak tâyin edebilirler. Kat mülkiyeti yönetici
sinin görev, yetki ve sorumluluğuna dair hüküm
ler, kıyas yoliyle, bu yönetici hakkında da uygu
lanır. 

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

DÖRDÜNCÜ BÖLİİM 

Kat maliklerinin ve kat irtifak sahiplerinin 
borçları 

A) Kat maliklerinin borçları 
I - Genel kurul 

MADDE 1.8. — Kat malikleri, gerek bağımsız 
bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri 
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kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle 
birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını 
çiğnememek ve yönetim plânı hükümlerine uy
makla, karşılıklı olarak yükümlüdürler. 

Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair 
olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara 
ve oturma (süknâ) hakkı sahiplerine veya bu bö"-
lümlerden her hangi bir suretle devamlı olarak 
faydalananlara da uygulanır; bu borçları yerine 
getirmiyenler kat malikleriyle birlikte, mütesel
sil olarak sorumlu olur. 

(liderlere ve sigorta primlerine ait 20 nci 
madde hükmü saklıdır. 

BAŞKAN — Madde hakkında Sayın Talât 
Oğuz, buyurun efendim. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Muhterem ar
kadaşlarım; müzakeresi yapılan 18 nci madde 
Medeni Kanunda kabul edilen komşuluk hakkı 
istikametinde getirilen ve tedvin edilmiş olan 
bir maddedir. Yalnız bu maddede tenkidi mu
cip bir cihet mevcuttur. 

Kat mülkiyeti gerek bağımsız olarak malik 
olduğu katlardan ve gerekse ortak olarak kul
lanılan haklardan mütevellit borçlardan dolayı 
bütün kat maliklerini müteselsil borçlu olarak 
mesul kılmaktadır. Kanaatim odur ki ; bu me
sul kılma ve müstakil olma prensibine ve müs-
takiliyet esasına tamamen aykırıdır. Müteselsil 
borçluluk hu'susu ya kanundan ne'şet eder, yahut 
da mukavele, yazılı sözleşme yapmak suretiyle 
müteselsil durum doğrudan doğruya direkt ola
rak tahmil edilir. 

Şimdi, hem bir taraftan müstakıliyet esasını 
kaibul ediyoruz, bir kat sahibine darirede müsta
kil olarak oturma hakkını bahşediyoruz, müstakil 
tapu verme salâhiyetini Ibahşediyoruz ve'bu müs
takil bir hak sahibinin ne şekilde hareket etmesi 
icabedeeeği hallerde kat sahibinin de o vşekilde ha
reket etmesi iktiza ederken ortada hiçbir kanuni 
ve haklı sebep yokken diğer daire sahiplerinin 
'borçlarından dolayı bir daire sahibinin/müteselsil 
olarak mesul kılmak hukuk prensiplerine, hakka. 
ve adalet prensiplerine uygun olmadığı, kanaatin
deyim. 

Şöyle bir misal ile meseleyi izah edelim. Bu
gün bir gayrimenkulun müşterek mâliklerinin 
gerek tarla olsun, gerek arsa olsun, gerek bina 
olsun her malik mlüşterek mıülkiyetle tasarruf 
edilen gayrimenküllerde, her hissedar kendi his-" 
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sesi nisbetinde gerek borçlardan dolayı, gerek 
alacaklardan dolayı mesul tutulduğu halde, o 
istikamette tedvin edilen kat mülkiyetinin bor
cundan dolayı bütün apartman sâMnlerini ve 
kat sahiplerini mesul kılmak akıl ve mantık kâ
rı değildir. 

Komisyonun buu maddeyi tedvinde ileri sür
müş olduğu gerekçede tatmin edici değildir. Hem 
müstakil esaslar üzerinde kendisine daireyi tapu 
ve tescil ettiriyorsunuz, müstakil hareket etmek 
hakkını bahşediyorsunuz ve hem de diğer aprt-
man sâkinlerinin borçlarından dolayı bütün daire 
sahiplerini mesul kılıyorsunuz. Bu müstafcıliyet 
ve serbesti esasına uymamaktadır. Komisyonun 
bu madde üzerinde yeni bir şekle varmak sure
tiyle maddeyi tedvin etme zaruretine inanıyoruz. 
Görüşüm bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-
tiyen? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Anagayrimenkulün bakımı korunması ve 
zarardan sorumluluk 

MADDE 19 — Kat malikleri, anagayrimen
kulün bakımına ve mimari durumu ile güzelliği
ni ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecbur
durlar. 

Kât maliklerinden biri, bütün kat malikleri
nin rızasını almadıkça, anagayrimenkulün ortak 
yerlerinde ve anayapıya zarar verecek nitelikte, 
kendi bağımsız bölümünde, inşaat onarım ve te
sisler, dış badana veya boya yaptıramaz. 

Her kat maliki anagayrimenkule ve diğer ba
ğımsız bölümlere, kusuru ile verdiği zarardan 
dolayı diğer kat maliklerine karşı sorumludur. 

BAŞKAN — Madde hakkında Sayın Kaptan,. 
buyurun efendim. 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Çok"muh
terem arkadaşlarım; 19 ncu maddede iki tane 
noksanlık göze çarpmaktadır • ikinci fıkrada, 
(Kat maliklerinden biri bütün kat malikleri
nin rızasını almadıkça anagayrimenkulün 
ortak yerlerinde ve anayapıya zarar vterecek 
nitelikte, kendi bağımsız bölümünde, inşaat, 
onarım ve tesisler, dış badana veya boya yaptı
ramaz.) ı i 

Şimdi evevlâ anagayrimenkule zarar vere
cek unsunların veya onarımın kimin tarafın
dan tesbit edileceği maddede zikredilmemiş. Ya-
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ni ne şekilde bir,, inşaatın veya boyanın, ne şe
kilde bir yeniliğin kimin tarafından anagay
rimenkule zarar vereceği, anagayrimenkule za
ra vereceğinin tesbit edileceği makam, mevki 
veya şahıs tesbit edilmediğinden şu çok yerinde 
madde bu bakımdan işliyemiyecektir. ölçü 
sübjektiftir. Benim nazarımda anagayrimen
kule zarar vermiyecek, Ahmet'in zararında ana
gayrimenkule zarar verecektir. 

Bir de şu var : Anagayrimenkulün müşterek 
kısımlarında yapılan değişiklikte bütün gayri
menkul sahiplerinin rızasını almanın yerinde 
olduğuna kaaniim. Ancak, şimdi bir gayrimen
kulun, farzımuhal bizim Medeni Kanunumuz
da iştirak halindeki mülkiyette olduğu gibi, 99 
hissedarından 98 nin razı olduğu bir mevzu
da bir tanesinin razı olmaması halinde onarım 
yapılamıyacaktır. Yani yüz kişilik bir hissedar 
grupundan 99 kişi' bir yeniliğin yapılmasına 
razı, bunun lüzumuna inanıyor, ama bir kişi 
razı olmadı diye o gayrimenküle lâzımgelen 
yenileme yapılamıyor. Bence bu ölçüde de bî  
raz ifrata varılmış gibime gelir. Bu bakım
dan maddenin komisyon tarafından yeniden ele 
alınıp bu iki noktada incelenmesini hassaten 
istirham ediyorum. 

• BAŞKAN — Sayın Gürer. • . 

MUSLÎHÎTTÎN GÜRER (Sakarya — Muh
terem arkadaşlarım; bu kanunda 19 ncu madde 
hakikaten gayet vazıh bir şekilde tedvin edil
miş bulunmaktadır. «Anagayrimenkulün ba
kının, korunması ve ziararda sorumluluk 
prensipleri gayrimenkulu işgal edenle
rin diğerlerine karşı takınacakları mesuli
yeti sarih olarak bildirmektedir." Fakat bir 
mevzuu burada kat maliklerinden biri bütün kat 
maliklerinin rızası olmadıkça anagayrimenku
lün gerek müşterek yerlerinde ve gerek ken
di müstakil bölümlerinde inşaat, esaslı tami
rat, tesisat, dış badana ve boya yaptıramaz
lar. Bunları yaptırabilmek için diğer malik
lerin de rızasını almak, mecburdurlar.» diye 
'buyurmuşlardı. işte tahmin ederim ki, benden 
evvel görüşmüş olan arkadaşımız da bu mad
denin yapılacak bu tamirat badana kısmının 
sarahaten belirtilmemiş olması ve bu mesuli
yet prensiplerinde nialliklier arasında birta
kım ihtilâtlar. doğuracağının bu madde şekline 
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bakılarak bir kanaate varılmış olsa gerekir. 
Yalnız benim yüksek komisyondan anlamak 
istediğim husus, bir malik (kendi bölümünde 
birtakım esaslı tamirat ve tesisat) dediğine 
göre 'buradaki 'esaslı tamiratın şümulü neden 
ibarettir? Çünkü esaslı tamiratın sarahaten 
veyahut yaplacak yönetmeliklerde bir tarifi 
•olacnik mıdır1? Çünkü esaslı tamirat dendiğine 
göre; hakikaten bu tamamiyle ferdî bir husus
tur. Bu sarahatle belirtilmediği ve kanunun 
müzakeresi sırasında komisyon, hiç olmazsa 
ilerideki tatbikatta kolaylık olması bakımından 
fikirlerini açıklarlarsa memnun kalacağım. 

Hürmetlerimle. 
BARKAN — Buyurun Sayın Fahrettin Ke

rim fröknv. 
FAHRETTtN KERÎM GÖKAY (istanbul) 

— Sayın Balkan, muhterem arkadaşlarım, dün 
de bundan dolayı söz almıştım. Şimdi durum 
yerine gelmiş bulunuyor. 

Bir şehirde mimarinin bir estetiği vardır. 
Bu gibi hâdiselere raslamış bulunuyoruz: Alın
mış bir bina var, bakıyorsunuz günün birinde 
birisi balkon çıkıyor veya balkonunu kapamava 
ç&İTŞivor. Blnaenılevh, bu gibi hareketler de, 
dün Muhterem Komisvon Sözcüsü dediler ki 
müşterek bir idare heyeti bulunacaktır ve bu
nun birtakım müeyyideleri vardır.» Bu müeyyi
delerin hakikaten tesbit edilmesi lâzımdır. Bir 
dSairenin. içerisinde değişiklik yapılabilir. Fakat 
şeifcrin istetiği ile ilgili bir binanın üzerine lü
zumsuz yere birisi bir reklâm asmaya veya ayrı 
blı* badana yapmaya, ayrı bir boya yapmaya kal-
fearsa, bunlar estetik bakımdan da önemli bir 
mevzudur. Binaenaleyh, Komisyonun bu husus- ( 
İft&dn bizi avdınl'atmasmı bilhassa rica ederim. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-
triyen?.. Buyurun Sayın Bilgin... | 

AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Muhterem I 
arkadaşlarım, bu maddeye bir bendin daha ilâ
vesinin zaruri olduğu kanısındayım. Bir malik 
kencK oturduğu daireyi ikametgâh olarak kulla
nırken bundan sarfınazar edip kendisi burayı 
bir iş yeri haline getirebilmelidir. Binada hiçbir 
tadilât yapmadan hiçbir suretle badanayı boya
yı vesaireyi bozmadan ben meselâ oturduğum 
yerden başka bir eve çıktım, burayı yazıhane 
olarak kullanacağım, başka bir şekilde kullana
cağım... Bunu yapa/bilmeliyim. Bu imkân bura-
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da verilmezse, yahut diğer maliklerin, diğer da
ire sahiplerinin muvafakatini almak mecburiye
tinde kalacağım. İçlerinden birisi, ikisi muvafa
kat etmezse ben bu işyerinden mahrum duruma 
düş2ceğ;m. Binaenaleyh, bu cihetin tashih edil
mesi için maideye bir fıkra eklnmesi lâzımdır 
Bunun için bir önerge veriyorum. Kabulünü 
rica ederim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Güven. 
MUHÎDDÎN GÜVEN (tstanbul) — Efen

dim, 19 ncu madde aslında doğru hükümler ge
tiriyor. Fakat umumi çerçevesi içerisinde müta
lâa edilmesi icabeden hususla, hususi mânada ele 
alınması icn.beden husus maddede bir cümle içe
risinde ifadevo çalışılmış. Dolayısiyle bâzı şüp
helerden dolayı bâzı şüpheler uvandırıvor ve tat
bikatta acaba mahzurlar tevlideder mi diye bizi 
düşündürüyor. Ben şöyle tahlil ediyorum: İkin
ci fıkrayı okuyorum. (Kat maliklerinden birisi 
bütün kat maliklerinin rızası alınmadıkça ana-
gayrimenkulü ortak yerlerinde ve anayapıya za
rar verecek nitelikte kendi bağımsız bölümünde 
inşaat, onarım ve tesisler dış badana veya boya 
yaptıramaz.) Simdi bağımsız bölüm hususiyeti 
ihtiva ediyor. Diğerleri ise- umumiyet çerçevesi 
içinde mütalâa edilmek lâzımgelir. O halde mad
de tefrik edilerek iki cümle ile ifade edilirse 
acaba nasıl olur diye düşündüm. Ben şöyle di
yorum; bilmem Komisyon münasip görür mü? 
«Kat maliklerinden biri bütün kat maliklerinin 
rızasını almadıkça anagayrimemkulün ortak yer
lerinde inşaat, onarım ve tesisler, dış badana ve
ya boya yaptıranım.» Bn umumiyet hükmüdür. 
Bunun arkasına, «Kendi bağımsız bölümünde ise 
anayapıya zarar verecek nitelikte onarım ve te
sis yapamaz» denilmesi her halde bir vuzuh ve-
recektıir. Bu şekilde halledilmesini Komisyon uy
gun telâkki ederse mesele hallolacaktır efendim. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-
tiyen?.. Buyurun Komisyon. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NACİ 
GÜRAY (Elâzığ) — Muhterem arkadaşlar, bu 
19 ncu madde biraz geniş olmamakla beraber bu
rada sorulan sualleri teker teker cevaplandıra
cak durumdadır. 

Şimdi Mustafa Kaptan Bey arkadaşımız ken
di ifadelerinde buyurdular ki; «Kat maliklerinin 
rızası olmadıkça anagayrimenkulün ortak yerin 
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anayapıya zarar veren nitelikte kendi balkonun
da onarım, inşaat ve tesisler yapılamaz.» Şimdi, 
«Zarar keyfiyetinin mesnedi nedir?» dediler, 
«Esas onarım nedir?» dediler. 

Çok muhterem arkadaşlarım,, bir apartıman 
yapılırken, bu apartımanm katlarına teker teker 
sahibolan her şahıs, müstakil bir hak ve hukuka 
sahiptir. Biraz evvel Sayın Gökay'ın tebarüz et
tirdikleri gibi estetik bakımdan, şehrin mimari
si bakımından kendi zevklerine göre bir apartı
man yapmışlardır. Binaenaleyh bunun şeklini 
•bozmak da yine ortakların muvafakatine bağlı
dır. Hele hele esaslı zarar verecek olursa. Mese
lâ kat mülkiyeti kendi müstakil bölümü üzerin
de serbestçe değişiklik yapabilir, ama müşterek 
duvarlara taallûk eden, binayı tehlikeye düşü
rebilecek hallerde bir değişiklik ortakların muva
fakati olmadan yaptırılamaz. 

Burada bir noktada arkadaşlarıma hak ver
mek lâzımdır, o da şudur şimdi ortaklar arasın
da geçimsizlik olduğunu kabul edelim. Ortaklar
dan birine kötülük olsun diye böyle bir şeye mu
vafakat etmediklerini düşünelim. O halde 32 nci 
maddede tadilât yapmak istiyen şahsa mahkemeye 
müracaat etmek hakkı tanıyor. Esas zarar key
fiyeti zaten kanunlarda teker teker tadadedil-
mez. Bu fennî bir hâdisedir, binaenaleyh ehlivu
kufa mıfracaat edilebilir. 

Ahmet Bilgin Beyefendinin sualine cevap 
arz etmek istiyorum. Diyorlar ki, bir daireyi me
selâ dükkâna veya başka bir şekle çevirebiliriz. 

Bu hususu da yine bu kanunun 24 ncü mad
desi tadadetmektedir. 24 ncü maddeye bakacak 
olursak böyle bir hali daha evvelden tesbit ve 
bir sözleşmeye bağlıyaıbilirler. Esasen bunları 
'kendi aralarında müştereken anlaşmak suretiyle 
yaptıkları için bir ihtilâf mevzuu da kalmaz. 
Mâruzâtım bundan ibarettir. s . i i i < 

BAKAN — Madde hakkında Sayın Ahmet 
Bilgin buyurun. 

AHMET BÎLGtN (Kırşehir) — Muhterem 
arkadaşlarım, mâruzâtıma sayın komisyon söz
cüsünün vermiş olduğu cevap kâfidir. Evet, 
bundan sonraki yapılacak akitlerde bu husus 
tashih edilebilir bu kanun çıktıktan sonra.. Ama 
bundan evvel, böyle bir kanun olmadığına göre 
hiçbir akit yapmamış olan bu kadar daire sa
hipleri, kat sahiplerinin böyle bir şeye teşeb
büsleri halinde teşebbüsleri akamete uğrjyacak 
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ve mağduriyetlerini mucibolacaktır. Bunu Ön
leyici bir husus varsa lütfen beyan etsinler. 
Yoksa önergemde ısrar ediyorum, müspet oyla
rınızı rica ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ertem. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Muhterem ar
kadaşlarım, 19 ncu madde bu kanunun hususi
yetine uygun olarak r güzel tedvin edilmiştir. 
Yalnız bir ifade düşüklüğü vardır. Onu da Sa
yın Muhiddin Güven arkadaşımız gayet güzel 
ifade etmişlerdir. Çünkü burada anayapıya 
zarar verecek nitelikte bağımsız bölümler için
de değişiklik yapmayı men'etmek maksadını dü
şünmektedir. Ama madde bunu ifade etmemek
tedir. Sayın Muhiddin Güven gibi değişiklik 
yapıldığı takdirde anayapıya zarar vermemek 
şartiyle tabiî olarak herkes bağımsız bölümün
de değişiklik yapabilir. Ama anayapıya zarar 
verecek bir değişikliğin yapılmasının doğru ol
masına imkân yoktur. Şehrin estetiği ve bina
nın estetiği bakımından da bu getirilen kayıt
lar doğrudur. Sayın Ahmet Bilgin'in burada 
belirttikleri önergelerine iltihak etmeye de im
kân yoktur. Çünkü bu bir özellik taşımakta
dır. Bu katı alan herkes, kat mülkiyetine sa
hibolan herkesin bu müşterek mülkiyet içinde 
huzur içinde oturmak hakkına sahibolması en 
tabiî düşüncedir. Binaenaleyh, 24 ncü madde
de yasaklar yazılmıştır. Bir kimse mesken ola
rak aldığı bir yerin karşısındaki bir dairenin 
yazıhane haline getirilmesinden dolayı duyacağı 
huzursuzluk meydandadır. Binaenaleyh, bu 
tarzda kat mülkiyetine tabi olanların birtakım 
neticeleri düşünmeleri zaruri olduğu- gibi, hu
zur içinde bulunmaları da yerindedir. Binaena
leyh, bu maddenin Sayın Güven'in belirttiği 
tarzda değiştirilmesi suretiyle aynen kabulünde, 
hususiyetler dikkate alınarak, müşterek mülk 
sahiplerinin huzuru ve emniyeti dikkate alın
mak suretiyle, faydalı olacaktır. Bu maddenin 
bu tarzındaki değişiklik ile aynen kabulünü, 
fakat kat mülkiyeti sahiplerine Sayın Bilgin'in 
dediği gibi değişiklik yapma hakkinin verilme
mesini müessesenin hususiyeti bakımından 
önemli bulmaktayım. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gökay. 
FAHRETTİN KERÎM GÖKAY (istanbul) 

— Muhterem Başkan, aziz arkadaşlarım, Sayın 
Ahmet Bingin'in tekliflerinin bir noktasında 
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çok dikkatli bulunmak icabettiği için tekrar söz | 
almak mecburiyetinde kaldım. Birisi gelirde 
evvelâ mesken olarak aldığı bir yerde bir klüp I 
açarsa, sabahtan akşama kadar zurna çaldırır-
sa acaba Sayın Ahmet Bilgin üstadımız taham
mül edebilirler mi? Edemezler. Veyahutta 
orayı bilmem ne evi olarak kullanmaya kalkar- I 
larsa... Onun için arkadaşımızın izah ettiği gibi 
bu işlerde hassas bulunmak lâzımgelir. Yoksa 
herkes ekmeğimi çıkaracağım diyerek kimi davul I 
kimi zurna çalarsa orada istirahat edilebilir 
mi 1 Onun için arz ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Oğuz. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Muhterem arka
daşlarım, madde, biraz evvel konuşan arkadaş
larımın izah ettiği şekilde, hakikaten iyi bir şe
kilde hazırlanmış ve hususiyet arz eden bir mad
dedir. Şimdi madde tetkika tabi tutulduğu 
takdirde bir konut sahibinin müstakillen otur
muş olduğu konutta müstakillen tek başına yap
ması ieabeden ameliyeler bulunduğu gibi diğer 
apartman sakinlerinin muvakfakatini aldıktan 
sonra yapması ieabeden ameliyeler mevcuttur. 
Bu, doğrudan doğruya Medeni Kanunda kiracı 
ile kiralıyan arasındaki teessüs eden münase
betlere şâmil olarak hazırlanmış bir maddedir. 1 
Medeni Kanunda, hepimiz bilirsiniz ki, kiracı 
asıl bina sahibinin, malikin muvafakatini alma
dan bellibaşlı ameliyelere girişemez ve doğru
dan doğruya binanın menfaati, emniyeti icabı 
olarak tek başına girişeceği ameliyeler de mev- I 
cuttur. Bu bakımdan maddede derpiş edilmesi 
ıciftbeden ve Ahmet Bilgin arkadaşımızın işaret 
ettikleri gibi ilâve edilmesi ieabeden bir husus 
mevcut değildir. Komisyon görüşünün aynen 

' kabu l odilmeşinde zaruret mevcuttur. Hürmet
lerimle. •'••'"/,, M;,. ••; 

• BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-
tiyen, yok. tki önerge verilmiştir. İkisini de 
okutuyorum.... 

AHMET BİLBİN (Kırşehir) — önergemi 
geri alıyorum. 

BAŞKAN—• Sayın Bilgin'in önergesi gerive-
rilmiştir. 

Sayın Güven'in vermiş olduğu önergeyi oku
tuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Madde 19. hakkında teklifimi arz ederim. 
Madde 19. — Kat malikleri anagayrimenkü- I 
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lün bakımına ve umumi durumu ile. güzelliğini 
ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdur
lar. 

Kat mâliklerinden biri bütün kat malikleri
nin rızasını almadıkça 'anagayrimenkulün ortak 
yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler ve dış ba
dana veya boya yaptıramaz. Kendi bağımsız 
bölümlerinde ise anayapıya zarar verecek nite
likte onarım ve tesis yapamaz. 

Her kat maliki anagayrimenkule ve diğer 
bağımsız bölümlere, kusuru ile verdiği zarar
dan dolayı diğer kat maliklerine. k.arşı. sorum
ludur. 

İstanbul 
Muhiddin Güven . 

BAŞKAN — Takrir iyi anlaşılmadı deniyor. 
Şu halde yeniden okunacaktır. 

(Muhiddin Güven'in takriri yeniden okun
du.) 

BAŞKAN — Komisyon bu okunmuş olan 
önergeye katılıyor mu ? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NACİ 
GÜRAY (Elâzığ) —Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorlar, önergeyi oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. Komisyon filhal iştirak 
ediyor mu? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NACİ 
GÜRAY (Elâzığ) — Ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon fihal iştirak ediyor. 
19 ncu maddeyi biraz evvel kabul edilen öner
ge metni şeklinde oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
İTİ - Anagayrimenklün genel giderlerine katılma 

MADDE 20. — Kat .maliklerinde» 4ıer biri 
anagayrimenklün sigorta primlerine ve bütün 
ortak yerlerin bakım, korunma ve onarım 
giderleriyle yönetici aylığı ve kapıcı, kalorifer
ci, bahçıvan ücretleri gibi diğer giderlere ve 
ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler 
için toplanacak avansa, kendi arsa payı oranın
da katılmakla yükümlü olup, başka türlü an
laşma olmadıkça, ortak yer veya tesisler üze
rindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya 
kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısiyle 
bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bu
lunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve 
avans payını ödemekten kaçmamaz. 
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Gider veya avans payını ödemiyen kat maliki 

hakkında, diğer kat. maliklerinden her biri 
veya yönetici tarafından yönetim plânına bu 
kanuna ve genel hükümlere göre dâva açılabi
lir ve icra takibi yapılabilir. 

Birinci fıkradaki giderlere, kat maliklerin
den birinin veya onun bağımsız bölümünden her 
hangi bir suretle faydalanan kişinin kusurlu bir 
hareketi sebebolmuşsa, gidere katılanların yap
tıkları ödemeler için o kat malikine veya 
gidere sebebolanlara rücu hakları vardır. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Nevzat Şe
ner. 

NEVZAT ŞENER. (Amasya) — Muhterem 
arkadaşlarım, 20 nci maddenin ikinci fıkrası bir 
kolaylık ve yenilik getirmektedir. Şöyle ki,' 
«Gider ve avans payımı ödemiyen kat maliki 
hakkında, diğer kat maliklerinden her biri ve
ya yöneticisi tarafından, yönetim plânına ve 
kanuna ve genel hükümlere göre dâva açılabilir 
ve.icra takibi yapabilir» deniliyor. Bu fıkra ile 
aşağı - yukarı bir vekâlet müessesesi kurulmuş 
oluyor. Şu halde yönetici diğer ortaklar adına 
onları temsilen dâva açmak hakkını kazanmış 
oluyor. Yalnız ben ikinci fıkranın yazılış tar
zında bir noksanlık gördüm: «Diğer kat ma
liklerinden her biri veya yönetici tarafından» 
denmektedir. Bundan anlaşılan mâna kat malik
lerinin her birinin de dâva açmak hakkı olabi
lir. Ancak bu umuma şâmil olmamalı. Şu halele 
bemHn'z. yeni t ir önerge ili <diğer kat menlik
lerinden her biri taraf nidan kendi hisselerine 
isabet eden alacak nislbetinde». ibaresinin bura
ya ilâvesini ve fıkraya vuzuh verilmesini ta-
lebediyorum. Çünkü tatbikatta şimdiye kadar 
şu şekilde idi: Ortak masraflara iştirak etmiyen 
kimseler hakkında dâva açmak ancak ortaklar
dan her birisi kendi hisselerine isabet eden 
miktar nişbetinde dâva açabilirlerdi. Halbuki 
yöneticiyo bütün ortaklar adına dâva açma hak
kı (tanımaktadır, iyi bir husustur. Yalnız karı
şıklığı, mübremiyeti ortadan kaldırmak için bu 
ibarenin ilâvesini teklif ediyorum. Bu hususta da 
bir de önerge takdim ediyorum. Kabulünü is
tirham ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Eren. 
ASIM EREN (Niğde)"— Pek muhterem 

arkadaşlarım, bir kanunda âmir hükümler ifa-
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de insicamı itibarîyle aynı ifadeleri taşımalı 
birbirine muvazaasını kaybetmemeli ve müey
yideleri de birbirine uygun düşmelidir. 

Bundan evvelki maddede benim nazarı dik
katimi celbetmiş olan ve onun için kabulüne 
oy vermediğim bir eksik hüküm vardı. Âmir 
hükümle bundan evvelki maddede «şu, şu şu 
işleri kendi başına buyruk olarak herhangibir 
bağımsız bölüm sahibi yapamaz» dediği halde 
müeyyidesi konmamış. Yani yaptığı takdirde 
dâva açılabilir falan diye bir müeyyidesi yok
tur. Üçüncü fıkrada müeyyideye bağlanmıştı 
ama ikinci fıkrada hiçbir müeyyideye bağlanma
mıştı. Sayın Muhiddin Güven arkadaşımızın ver
diği çok haklı tâdil bunu ihtiva etmediği için 
benim nazarımda Komisyonun maddesinden çok 
az farklı görünüyordu. Müeyyide olmadığı için 
oy vermedim. Şimdi bu 20 nci maddede bu mü
eyyide konuyor. O vakit tatbikatçının aklına 
şu gelecek, 20 nci maddedeki işler yapılırsa dâva 
hakkı var, 19 ncu maddedeki işler dâva hakkı 
vermiyor, buradakiler vermiyor gibi bir mâna 
çıkıyor. Hakikatte her iki madde ' yapılmaması 
gereken, yani kanun koyucunun nehyettiği efal-
den bahistir ve her iki maddedeki işlerin yapıl
ması halinde dâva hakkı elebtte diğer bağım
sız ortak mülkiyet sahipleri için evlabittarik 
mevcudolmak lâzımdır. îşte.bıı maddede kanun 
tekniği bakımından dâva hakkını filan zikretmiş 
olması, bundan evvelki maddede bunun zikre
dilmemiş olması, maalesef kanun tekniği ba
kımından tatbikatçılara da güçlük arz edecek 
mahiyette bir zaıf arz ediyor. Bunun bir kanun 
koyucu olarak bu sakat şekliyle geçmemesi lâ
zım. Temenni ederim ki biraz evvel kabul ettiği
miz madde Cumhuriyet Senatosunda bu madde
ye mütenazır şekilde âmir hükümle cezai mü
eyyide ile karşılaştırılsın ve ikmâl edilsin. Ben 
sırf zabıtlara geçsin ve onlara ışık tutsun diye 
konuşuyorum. Bu maddedeki müeyyidenin 
çıkarılmasına taraftar değilim, fakat 19 ncu 
maddede de bu konmalı idi, 911un için oy ver
mektedir. Temenni ederim ki, artık bizden son
raki kademe de ikmal edilsin. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Madde hakkında komisyon, bu
yurun. 

ADALET KOM. BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKlNAL (İstanbul). — Muhterem 
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arkadaşlarım, Sayın Amasya Milletvekili Nevzat 
Şener arkadaşımız tasarının 20 nci maddesinin 
ikinci fıkrasındaki gider veya avans payını öde-
miyen kat maliki hakkında diğer kaıt maliklerin
den her biri veya yönetici tarafından» cümle
sinden sonra «kat ma'iklerinden her biri kendi 
hisseleri nisbetinde diğer malikler aleyhine dâ
va açılması hükmünün madde metnine ilâvesini 
talebetmiştir. Kanaatimizce buna lüzum yoktur. 
Çünkü madde ve kanun tasarısı bütünü ile ar
kadaşımızın bu endişesini .bertaraf edecek ni
teliktedir. Zira Medeni Kanunun 625 nci mad
desini tetkik ettiğimiz zaman görürüz ki, müş
terek mülkte hissedarlar müşterek mülkün ko
runması için her biri kendi hissesi ve tamamı 
tunumu için dâva açma hakkına sahiptirler. 

Bu fikirden istiane. edilmek suretiyle hazır
lanan bu 20 nci maddeye göre, Nevzat Şener ar
kadaşımızın takririnin kabulüne lüzum hâsıl ol
maksızın hissedarlarından her birisi mülkün tama
mı için veya kendi hissesine tekabül eden kısım 
için, dâva açmak hakkına sahiptir. Arkadaşımı
zın teklifine bu hakımdan iştirak edemiyorum. 

Sayın Asım Eren arkadaşımızın biraz evvel 
değiştirge ile kabul edilen 19 ncu madde hakkın
daki fikirleri ile 20 nci madde hakkındaki fikir
lerine de biraz değinmek istiyorum. 

19 ncu maddenin müeyyidesi vardır. Tasarı
nın 33 ncü maddesi tetkik edildiği zaman bu mü
eyyidenin mevcudolduğu görülecektir. 20 nci 
maddedeki dâva açmak ve icraya ve mahkemeye 
müracaat etme kevfiyetine gelince, bu tamamiy-
le giderlerin tahsiline taallûk eden bir kısımdır. 
Halbuki 19 ncu madde 33 ncü madde ile bağlan
tılıdır ve orada bir malikin Medeni Kanunda ta 

- nınmış olan haklarının dâva haline inkilâbctti-
rilmesinden nazarı itibare alınacak hükümleri de 
ihtiva etmektedir. Kanunda bir boşluk yoktur. 

Arkadaşımızın tadil teklifine iştirak etmiyo
ruz. Maddenin olduğu gibi kabulünü arz ve is
tirham ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Özoğul. 
NAZMÎ ÖZOĞUL (Edirne) — Muhterem ar

kadaşlar, bir "kelime için söz almış bulunuyorum. 
«Kat maliklerinin her biri ana gayrimenku

lun sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerine 
'bakım.» diyor. Bir misal vereceğim: Emekli in-
kilâp Subaylarına 500 daire yapılmıştır ve mu-
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ayyen bankaya avanslarını verdikten sonra bina
lar* yapılmış, fakat ortak arsalar kalmıştır. Şim
di buradaki şahısların katlarının onarımı mev
zuu konuşuluyor. Halbuki «yerlerinin» tâbiri ko
nulduğu takdirde icabında diğer arsaların onarı
mı, tamiri gibi bir mâna da çıkabilir. «Bu bakım
dan bütün ortak blokun yerlerinin» terimi yeri
ne «blokun bakımı, koruma, onarım giderleriyle 
yönetici aylığı ve kapıcı...» diye devam etmek su
retiyle kabulünü istirham ediyorum. «Yer» yerine 
kati olarak «blokun» kelimesinin kabul edilmesi
ni arz ve teklif ederim. 

BAŞKAN — Sayın Muslihittin Gürer. 
MUSLÎHÎTTÎN GÜRER (Sakarya) — Muh

terem Başkan, muhterem arkadaşlarım, ana-
gayrimenkulün genel giderlerine katılma mad
desinin gayet iyi tedvin edilmiş olduğu kanısın
dayım. Onun için maddenin hiç değiştirilmeden 
kabul edilmesi lüzumuna kaaniim. 

Sebcbino gelince; şayet benden evvel ko
misyon sözcüsü arkadaşımız konuşmamış ol
salardı, aynı mütalâaları» huzurunuzda arz 
edecektim, önerge veren arkadaşımızın, öner
gesi dâva açma konusunda esasen kanunda 
bir boşluk doğurmamaktadır. Medeni Kanunu
muzun 625 nci maddesi gayet sarih hüküm
leri ihtiva ettiğine göre bu maddede bir boş
luk olmadığı kanısındayım. 

Maddenin olduğu gibi kabul edilmesi taraf
tarı olduğumu beyan eder, hürmetler ederim. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-
tiyen?... Sayın Binay 'buyurun. 

SADÎ BlNAY (Bilecik) — Efendim, bu 
maddeylo ilgili kısımlar tatbikatta da cidden 
halihazırda büyük müşkülât içerisinde bulun
maktadır. Bu bakımdan maddenin tedvini ye
rindedir. Meselâ bâzı kiracılar, bâzı ortak
lar, ben kapıcıya hizmetimi gördürmüyorum 
binaenaleyh kapıcı parasına iştirak etmem; ve-
yahııtta kapımın önünü sahanlığı ben kendim 
temizliyorum, binaenalehy ayrıca bir para ver
mem, diyerek bu müşterek masrafları ödeme
mekte, ortaklar veya kiracılar bundan mutazar
rır olmakta ve haklarını da alamamktadırlar. 
Ancak bendeniz maddenin 'bu ortak masraf
lara hangi oranda «katılacakları, fıkrasına do
kunmak istiyorum. Kendi arsa payı oranında 
katılmakla yükümlü olur. Kapıcının, ondan son
ra kalorifercinin, bahçivamn arsa payı ora-
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nıyla zannederim alâkası bulunmamaktadır. 
bilhassa çatı katları, ondan sonra bodrum kat
ları... Acaba bunun yerine (müsavi nisbette) tâ
biri kullanılsa nasıl olur. Komisyondan bu 
hususta izahat istirham ediyorum. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İS
MAİL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Ob
jektif ölçül'erden uzaktır, iştirak edemiyeceğiz. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz isti-
yen? Yok. Sayın Şener, madde metni ile ilgili 
olarak vermiş bulundukları önergeyi geri alı
yorlar. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler?... Kabul etmiyenler?... Kabul edilmiştir. 

IV - Sigorta mecburiyeti 
MADDE 21 .—• Anagayrimenkulün, kat ma

likleri kurulunca tâyin edilecek değer üzerin
den, sigorta edilmesi r^cburi olup, sigorta gi
derlerine kat malikleri, arsa payları oranında, 
katılmakla yükümlüdürler. 

Anagayrimnkulün tümünün harabolması ha
linde alınacak sigorta bedeli, aksine sözleşme 
olmadıkça, kat malikelrine, arsa payları oranın
da, paylaştırılır. 

.Yalnız bir veya birkaç bağımsız bölüm veya 
ekl'entisi veya ortak yerlerden bir kısmı ha
sara uğramışsa, alınacak sigorta bedeli hasara 
uğrıyan yerlerin onarımına arsa paylan 
oranında harcanır. 

Kat mâlikleri anagayrimenkulün sigorta
sıyla giderilmiyecek olan zararlarını karşıla
mak üzere, kendi bağımsız bölümlerini ayrıca 
kendi ad ve hesaplarına sigorta ettirebilirler; 
bu halde alınacak sigorta bedeli, Anagayrimen
kulün sigorta bedelindeki payları da ayrıca saklı 
kalmak üzere, yalnız kendilerine aidolur. 

Sigorta hakkındaki emredici hükümler sak
ildi?. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında, Saym 
Kaptan, buyurun. 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Çok muh
terem arkadaşlarım, yüksek malûmunuz oldu
ğu gibi, Kanunu Medeninin 652 nci maddesinde 
kat mülkiyeti menedilmiştir. Şimdi, önünüzde
ki müzakere edilmekte olan kanun, esas kanu
numuz olan Kanunu Medeninin bu noksanlığını 
itmam etmektedir. Binaenaleyh, asıl kanunun 
havasını. üzerinde taşıması lâzımdır. Esas ka-
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nun yani doktrin ise, hepinizin bildiği gibi li
beraldir. 

Şimdi bir bina var, malikler bu binanın si
gorta ettirilip ettirilmemesi hususunda serbest 
bırakılmıyor. Yani binanın yapılış tarzı ve müs
takil katların birbirleriyle olan irtibatları icabı 
yangına daha çok mukavim, veya daha az mu
kavim. Bu mukavemet derecelerine göre malik
ler, bina sahipleri düşünüp aralarında o bina
nın sigorta ettirilmesi mecburiyeti var mıdır, 
yok mudur, faydalı mıdır, zararlı mıdır, onla
ra bu düşünme hakkı verilmiyor, mecburiyet 
tahtında bunu sigorta ettireceksiniz deniyor. 
Bence asıl kanunun mütemmimi olan kanuna bir 
ihanettir. Yani biraz fazla müdahaleci oluyoruz 
gibime geliyor. Bu mecburiyet konmamalıdır. 
Sigorta ettirip ettirmemek keyfiyeti bina sa
hiplerinin yed-i iktidarına bırakılmalıdır. Bu 
(bakımdan bir de takrir veriyorum. Şahsi kana
atime göre bu kadar ileri gidilmesi biraz müda
haleci bir sisteme dönüş olduğundan bu madde
nin tayymı veya hiç olmazsa sair kısımlar ka
lacaksa, mâliklerin tasarruf haklarını tanımak. 
şartiyle kabulünü istirham ediyorum. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Sayın Şener. 
NEVZAT ŞENER (Amasya) — Muhterem 

arkadaşlarım, sigorta müessesesi muhakkak ki 
binanın tümünü koruması bakımından gayet 
elverişli bir müessesedir. Bu müessese de bu ka
nunda yer alıyor. Ancak burada kanaatimce bir 
noksanlık vardır. Acaba bu maddedeki sigorta 
hükmünün konulmasından beklenilen gaye ne
dir? Niçin sigorta tesis edeceğiz. Ben tetkik et
tim. Memleketimizde yangından ba§ka hiçbir 
sigorta yapılmamaktadır. Bugün kat mülkiyeti
ne esas olan binaların yüzde 99 u tuğla ve be
tonarme binalardır. Bunlarda çıkan yangınlar 
daha çok çıktığı kata ve kat sahibine yangını 
çıkarana zarar vermektedir. Binanın bütün or
taklarına sureti katiyede hiçbir zarar verme
mektedir. 

Şimdi, zelzeleye karşı sigorta olmadığına göre, 
diğer âfetlere karşı sigorta olmadığına göre, sa
dece bir yangın için sigorta mecburiyetinin ko
nulmasını ben biraz fazla gördüm. Bu bakımdan 
Komisyonun bu hususta Heyeti Umumiyenizi 
tenvir etmesini istirham ediyorum. 

Hürmetlerimle. 
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BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-

tiyen? Sayın Gürer buyurun, efendim. 
MUSLlHlTTÎN GÜRER (Sakarya) — Muh

terem arkadaşlarım, bendeniz, 21 nci maddenin 
bu tasarıdan çıkartılması kanaatindeyim. Sebebi
ne gelince, bir hususta hususi hukukta bir nevi 
cebri olarak hükümler koymak onları sigorta gibi 
bir müessesesinin mecburiyetine tabi tutmanın 
doğru olmadığını düşünmekteyim. 

Muhterem arkadaşlar, sigorta mevzuu, biliyor
sunuz, doğrudan doğruya ilgililerin şahsi tasar
ruflarına bağlı bir mevzudur. Bir insan kendisi
ni daha fazla garantiye almak için birtakım si
gortalar yaptırabileceği gibi, bir insan bu sigor
ta mükellefiyetlerinin kendisine büyük yükler 
tahmil edeceği ve dolayısiyle malına mülküne 
iyi. bakacağı kanısından hareket, etmek suretiy
le sigorta mecburiyetini duymamış olabilir. Bi
naenaleyh, sigorta yaptırmak daima mümkün ol
duğuna göre bunu bir nevi âmir hüküm olarak 
sigorta mecburiyetine koymanın da doğru olma
dığı bedihidir. Çünkü hiç kimsenin gayrıizrar 
edecek bir duruma kendisini ve başkasını düşür
mek istemiyeceği tabiidir. Onun için bu 21 nci 
maddenin bu metinden, anlatılan mucip se
bepler çerçevesinde çıkartılmasını, çünkü esasen 
gayrimenkullerin büyük yekûnlar tutan miktar
larına karşılık sigorta bedellerinin de o mülk sa
hiplerine dolayısiyle büyük külfetler yükliyece-
ğini ve zaten bu kanun, sağlanan ufak paralarla 
bir mülk edinme gayesini taşıyan bir kanun ol
duğuna göre, bir nevi borçlanmak kredi yardımı 
sağlanması ve mülk edinilmesi gayesi esasına gö
re hareket edildiğinden, ve kredi imkânlarından 
istifade edilen bir mülkün kat borcunu itfa eder
ken birtakım yeni borçların yükletilmesinin doğ
ru olmadığını ve dolayısiyle sigorta külfetinin 
taraflara, yöneticilere bırakılmasının doğru ola
cağı kanaatindeyim. Bu maddenin metinden çı
karılması doğru olacaktır. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Komisyon. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA
İL HAKKI TEKÎNEL (istanbul) — Muhterem 
arkadaşlarım, kıymetli hatiplerin beyanları ilk 
nazarda hakikaten cazip gibi gözükmektedir. Fa
kat bu tasarıyı hazırlıyan Komisyon ve. ilim 
adamları bu meselenin üzerine ehemmiyetle eğil
mişlerdir. Neden bir sigorta mecburiyeti konma-
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sı tasarıda yer almıştır? Bunun izahını yapai*» 
sam zannederim ki, arkadaşlarım da fikrimize il
tihak edeceklerdir. 

Bir defa, sigorta konusu, mevzuu ne olursa ol
sun, bir medeniyet ölçüsüdür. Medeni memleket
lerde, inkişaf eden memleketlerde sigorta, daima 
kullanılması lâzımgelen bir teminat olarak telâk
ki edilmiştir. Değil böyle kat mülkiyetine mevzu 
teşkil edecek binaların, münferit binaların dahi si
gorta edilmesi belki istikbalde bir mecburiyet ha
line gelmesi sistemi memleketimize de gelecektir. 
Başka memleketlerde sigortasız bina olmadığı 
için onların mevzuatına böyle bir hüküm konul
mamıştır. Günkü sigortanın çeşitli faydaları var
dır. 

Burada bizim izah etmek ve dokunmak iste
diğimiz konu şudur : 

Bilindiği gibi Medeni Kanunun meriyetin
den evvel memleketimizde Mecelle hükümleri tat
bik edilmekte idi. Mecelle kısmen ileri hükümleri 
ve bu konuda maddeleri ihtiva eden bir kanundu. 
Bunun muayyen maddelerinde hava hakları namı 
altında bir nevi kat mülkiyeti esas alınmış ve isti
mal edilmiştir, istanbul, izmir, Adana gibi pek 
çok vilâyetlerin tapu kütükleri, esas itibariyle 
tetkiki yapıldığı zaman görülecektir ki; gerek 
kadastro tesbitlerinde, gerekse tesbiti yapılma
mış olan yerlerde bir gayrimenkulun maliki ya
zılıdır. Ancak bunun fevkanisi, 7.45 ten yuka
rısının hava hakkı filâna aittir, hava hakkı me
selâ aşağıdaki gayrimenkule aittir demek sure
tiyle şahsi ve arızî irtifak tesis edilmak suretiy
le o günkü lâzimeye riayet edilmiş idi. Ancak 
tatbikat kanunun 39 ncu maddesi, Medeni Ka
nunun mütemmim cüzü prensip itibariyle bu 
gibi aynî hakların artık iştialine cevaz verme
diği için bir intikal hükmü koymuştur. Bu in
tikal hükmüne göre, halen bu hüküm mer'idir, 
eski hava haklarının haksahipleri lehine hüküm 
ifade edebilmesi için mutlak surette ilk yapıldı
ğı andaki durumunu muhafaza etme mecburi
yeti vardır. Filhakika bu, tapu kütüğünün esas 
değil, hanesine tescil edilmesi gereken bir hak 
olmakla beraber, gayrimenkul üzerinde bir mü
kellefiyet olarak tescil edilmekle beraber, hava 
'hakkının üstünde veya orta yerinde olmak üze
re tescil edilmiş bu haklardan haksahibinin 
istifade edebilmesi için, binanın olduğu gibi mu
hafaza edilmesi şarttır ve zaruridir. Bundan 
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var. Lütfen bunu Sayın Komisyon azaları te
zekkür ederlerse daha iyi olur kanaatindeyim-

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ahmet Bilgin. 
AHMET BÎLGÎN (Kırşehir) — Muhterem 

arkadaşlar, beliren müzakerelerden anlaşıldığına 
göre bir gayrimenkulun sigortası ortakların mu
vafakati ile yapılabilecektir. Bu itibarla eğer bu 
22 nci madde böyle kabul edilirse esasen sigor
tası varsa iştirak edecektir, demektir. Karar ver
memişlerse zaten sigorta yapılmıyacak. Sigortası 
olmadığından dolayı böyle bir mecburiyete gir-
miyecektir. 

Ben Kaptan arkadaşımızın fikrini pek yerin
de bulmadım. Çünkü verilen önergeler de.böyle
dir. Hattâ ben de bir önerge takdim etmiştim. 
«Ortakların muvafakatiyle sigorta yapılabilir ve 
arsa payı nöbetinde iştirak ederler.» demiştim. 
Sigorta yapılmışsa bu madde zaten yürürlükte
dir. Olmazsa zaten istenmez. Binaenaleyh, 22 nci 
madde ile iştiraki olmasa gerek. Aynen devam 
etmesini rica ederim. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. 

Sual sorulacak. Buyurun Sayın Balım. 
ALÎ ÎHSAN BALIM (tsparta) — Sayın 

Başkan, 22 nci maddenin son satırında, «kat 
maliklerinin, gider borcunu ödemiyen kat ma
likinden olan alacakları önceliklidir» denilmek
tedir. Burada öncelikli kelimesini kullanıyoruz 
ama, öncelikli kelimesini bendeniz ilk defa du
yuyorum. Acalba bu bir gremer hatası mıdır, 
sentaks hatası mıdır? 

BAŞKAN — Komisyon lütfen yerinden ce
vap versin. 

KOMİSYON BAŞKANI NACÎ GİRAY 
(Elazığ) — Efendim, muhtelif sualler var, ko
nuşmam lâzım. 

BAŞKAN — Peki, buyurunuz, efendim. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NACÎ 

GİRAY (Elâzığ) — Muhterem arkadaşlarım, ev
velâ Arif Hikmet Güner arkadaşıma cevap ver
mek istiyorum : 

Malik borcu ödemezse ancak o zaman kiracı
ya müracaat edecektir. Malikin borçları ne oldu
ğu da 20 nci maddede tadadedilmiştir. Yani bu 
kat mülkiyeti diğer mülkiyet sahiplerinin alacak
larını temin zımnındadır. Bu bakımdan kiracı
dan alacağını tahsil zımnında bu 22 nci maddeye 
konulmuştur. 

Mustafa Kaptan arkadaşıma da şöyle cevap 
vermek isterim : . 

Şimdi 21 nci maddeyi geri aldık. Bu 21 nci 
madde değişikliğiyle beraber huzurunuza gelir, 
sigorta mecburiyetini kabul ederseniz esasen bu 
işliyecektir, ihtiyari olacaksa esasen bu madde 
işlemiyecektir. Şahıslar kendi aralarında her za
man ihtiyari sigorta yapabilirler. 

Kanuni ipotek keyfiyetine gelince; bu kat 
maliklerinin gider borcunu ödemiyen kat mali
kinden olan alacakları tabiî rüçhaniıdır. Zaten 
Medeni Kanunda tasrih edilmiştir. Kanuni ipo
tek hakkıdır. Bu bakımdan buraya koymuş olu
yoruz. 

ALÎ ÎHSAN BALIM (İsparta) — Uydurma 
bir kelimö oluyor efendim. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz isti-
, yen var mı?.. Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

VI - Müsaade mecburiyeti 
MADDE 23. — Kat maliklerinden birinin 

bağımsız bölümünde veya bu bölümdeki tesis
lerde meydana gelen bir hasar veya bozukluğun 
onarımı veya giderilmesi veya tesislerin yeni
den yapılması için diğer bir bağımsız bölüme 
girmek gerekiyorsa, o bölümün maliki veya o 
bölümde başka sıfatla oturanlar, giriş müsaadesi 
vermeye ve bölümde gerekli işlerin yapılmasına 
katlanmaya mecburdurlar. 

Anagayrimenkulün bir kısmının harabolması 
halinde, harabolan bağımsız bölüm ve eklentileri
nin veya ortak yerlerin veya bağımsız bölüm
deki tesislerin yeniden yapılması içi», sağlam 
kalan bağımsız bölümlerin iğinden veya dışından 
faydalanılması gerekiyorsa, o bölümlerin malik
leri veya orada başka sıfatla oturanlar buna mü-
saado etmeyo mecburdurlar. 

Yukardaki fıkralarda yazılı müsaade yüzün
den, kat maliklerinin veya orada başka sıfatla 
oturanların uğrıyacakları zararı, lehine müsaade 
verilen bağımsız bölüm malikleri derhal öde
mekle yükümlüdürler. -

BAŞKAN — Madde hakkında Sayın Binay. 
SADÎ BÎNAY (Bilecik) — Buradaki zarar, 

tatbikattan aldığım ilhama göre kokuşuyorum, 
iki türlü olabilir. Meselâ üst kattkki malikin 
oturduğu dairenin yüznumarası veya her hangi 
bir borusu sızıntı yapabilir, aşağıya damlıyabi-
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lir. Binaenaleyh alttaki dairede oturanlar (bun
dan müşteki ve mutazarrır olurlar ve bunun ta
mirini istiyebilirler. Bu takdirde müsaadeyi ve
receklerdir. Çünkü bu sızıntı gelen dairenin 
menfaatinedir. Bunun dışında ikinci bir husus; 
meselâ bir anakalorifer borusu geçebilir, sıcaik 
su borusu geçebilir, soğuk su borusu, pis (boru 
geçebilir ve geçtiği dairelerden bir tanesindeki 
kısmında arıza yapabilir, akıntı yapabilir. Ba
zen bunlar kolay olmuyor arkadaşlar. Meselâ 
oksijen tüpü gelecek, kaynak makinası gelecek. 
Bu uzun süre devam edebilir. Borunun bir kıs
mının çıkarılması icabedecek. Elbette ki, o 
zaman yeri bir ticarethane veya iş yeri, meselâ 
bir berber dükkânı, bir imalâthane ise ve arıza 
imalâthanenin işe mâni olan bir kısmında ise 
elbette ki, bir zararı mucibolacaktır. Bu mü
saade yüzünden son fıkra «Kat maliklerinin ve
ya orada başka sıfatla oturanların uğrıyacak-
ları zararı, lehine müsaade verilen bağımsız bö
lüm malikleri derhal ödemekle yükümlüdürler.» 
hükmü ile teminat altına almış bulunuyor. An
cak birinci hususta arz ettiğim keyfiyet her 
hangi bir yükümü gerektirmemektedir. Meselâ 
o duvardaki sızıntılar nihayet iki kiracı arasın
dadır. Binaenaleyh, ne üstteki kiracı, ne de. 
alttaki, teknik bir arızadan ötürü meydana gel
miş zarar dolayısiyle biribirine feir tazminat ve
ya zarar tahmil etmemeleri lâzımdır. Ben bu 
iki hususu farklı gördüğümden bu kısma işaret 
etmek istedim. Hünmet ederim. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-
tiyen? Sayın Gürer, buyurun. 

MUSLÎHÎTTÎN GÜRER (Sakarya) — Muh
terem arkadaşlarım; bu maddenin tedvininde 

. [bir hususun tamaımiyle vuzuha kavuşması ge
rekmektedir. Kat maliklerinden birinin bağım
sız bölümünde 'bir zarar veyahut da yeni bir 
onarım yapmak icabediyorsa diğerinin buna 
müsaade mecburiyetini koyan bu madde hakika
ten kanun içinde lüzumlu bir maddedir. Yal
nız bu maddenin son fıkrasında zararın tesbiti 
ve bunun ödenmesi, lehine müsaade alınan kim
se tarafından şart koşulmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım; ,bu zararın tesbiti 
ile ödeme arasında tatbikatta bir takım ihti-
lâtlar olması muhakkaktır.. Onun için bu mad- I 
dede meselâ, ımüsıaade alan bir kimse, karşı da- I 
ireden geçmek suretiyle (kendi dairesinde her 
hangi bir onarım yaptıracak olan bir kimse, I 
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I ilk başta gayet cüzi bir miktarla bunu yaptıra

cağını farzederek, derhal ödemeyi tekeffül et
miş olsa, ama tatbikata girdiği vakit duvar 
çatlaklıkları, buraya konulacak malzemeler, 
orada oturan malik veya kiracının huzurunu 
selbetmek neticesinde büyük bir takım huzur
suzluklar ve belki ilk! andaki masrafdan daha 
«büyük masraflar neş'et etmiş olabilir. İşte bu 
zararın ödenmesi mecburiyeti olduğuna göre, 
bunu ödemiyen, lehine müsaade alımış olan kim
senin durumu ve bunun hakkındaki cezai ta
kibat nasıl yapılacaktır. Bu husus bu maddede 
tamamiyle sarih bir şekilde belirtilmemektedir. 
Onun için tatbikatta maddenin işliyebilmesi yö
nünden Komisyonun bu husustaki sarih beya
nını beklediğimi huzurunuzda arz eder,.hürmet
ler ederim. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-
tiyen? 

REFET AKSOY (Ordu) — Usul hakkında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Usul hakkında buyurun Sayın 
Aksoy. 

REFET AKSOY (Ordu) — Muhterem arka
daşlarım, görüşmekte olduğumuz kanunun mad
deleri üzerinde yakın alâka gösteren bâzı arka
daşlar var. Ben, bu genç 'arkadaşlarımı bilhas
sa takdirle, zevkle dinliyorum. Buna mukabil 
Encümenin bu arkadaşların hassasiyetine rağ
men bir vurdumduymazlığı var. Bu olmaz, bu 
içtüzüğe uymıyan Ibir haldir. Konuşan arkada
şımız emek vermiş, tetkikat yapmış, bir şey 
meydana getirmiş, Encümenden soruyor, Encü
men bu husustaki mütalâasını lütfen bana bil
dirsin diyor. Encümen hiç aldırmıyor, Riya
set maddeyi oya koyuyor. Doğru bir şey de
ğildir. 

BAŞKAN — Sayın Aksoy'un bu konuşması 
usul hakkında olmayıp Komisyondan beklediği 
bir hususu temenni hakkındadır. Şimdi bu mad
de ile ilgili başka söz istiyen arkadaşımız var 
mı? Yok. Saym Komisyon, tevcih edilmiş olan 
suallere cevap vermek üzere lütfen buyurun 
kürsüye. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NACl 
OÜRAY (Elâzığ) — Muhterem arkadaşlar, şim
diye kadar sorulan hiç bir suali cevapsız bırak
madık. Cevapsız kalan arkadaşlar varsa lütfen 
buyursun. Biz aynı cevabı kendilerine verelim. 
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faydalanmak istiyen mülk sahipleri daima bi
nayı tahribetmek cihetine gitmişlerdir. Bina
nın tahribi anından itibaren bu hak kendiliğin
den muntazır olmaktadır. 

Memleketimiz böyle bir tecrübeyi geçirmiş
tir. Haksahiplerinin hakkı da zıyaa uğramış
tır. Bunun iktisap şekilleri, bu hava haklarının 
almma şekilleri üzerinde de ayrıca durmak 
mümkündür. Fakat ben Heyeti Aliyenizi teknik 
konulara götürmeden bu meselenin kanun ta
sarısı içine neden sokulmuş olduğunu izah için 

"kısaca işaretle iktifa edeceğim. 
Bu itibarla kat\mülkiyetine esas teşkil eden 

gayrimenkullerin sigorta mecburiyeti faydalı
dır ve hattâ zaruridir. 

Müşterek mülke esas olan binanın esaslı ta
mire ihtiyaç göstermesi, her hangi (bir şekilde 
tahribe mâruz kalması veyaıhutta bir kısmının 
tahribedilmesi sebebiyle binanın tümünün orta 
yerden kalkması tehlikesinin vâridolduğu dü
şünülürse - ki b.u memleketimizde ve Dünyanın 
her yerinde her zaman için mümkündür - bunun 
binayı karşılıyacak avans paralarla karşılan
masına imkân yoktur. Böylece diğer daire sa
hipleri ve malikleri zarara uğrıyacaktır. Böyle
ce bu kanundan menfaat de sağlanamıyacaktır. 

Kaldı ki, sigorta mukavelelerinde ana hü
kümlerin dışında, ayrıca binanın özelliğine gö
re gerek, pirim, gerek mukavele şartları bakı
mından yöneticilerin ve kat maliklerinin anlaş
maları da mümkündür. Bunun, arkadaşlarımı
zın tahmin ettiği gibi, binaların kısmı âzami 
betonarme olduğuna ve yeni inşaat bulunduğu
na göre yüksek pirimi de yoktur. Bu müessese
nin yaşaması ve geçmişten elde edilen tecrübe
lerden istifade edilmesi suretiyle biz bu sigor
ta mecburiyetinde ısrar ediyoruz. Arkadaşla
rımdan istirham, ediyorum, kanunun tümü üze
rinde her hangi bir bozmaya gidilmemelidir. 

NEVZAT ŞENER (Amasya) — Sual sora
cağım. 

BAŞKAN — Sözler bittikten sonra suallere 
sıra gelecektir. 

Sizin sözünüz bitti mi, Sayın Komisyon söz
cüsü? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ISMA-
IT; HAKKI TEKlNEL — Bitti efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kaptan. 
MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Muhte-
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rem arkadaşlarım, Komisyon sözcüsünün izah 
ettiği hususlar kanunu tetkik eden arkadaşla
rın çok iyi anlıyacağı üzere sigorta mevzuu ile 
ilgili değildir. 

Binanın yaşamasına müncer olacak husus
lar zaten tasarıda âriz âmik tetkik edilmiş, ye
rine konmuştur. Tamir edilecek, bakımı yapı
lacak, heyeti umumiyenin rızası olmadan her
hangi tadilât, tamirat yapılamayacak. Bunlara 
münhasır. Sigorta müessesesi zaten o zaman 
yoktu ki, bununla alâkalı olsun. Komisyon söz
cüsü arkadaşımızın bahsettiği hususla sigorta mü
essesesinin yakından veya uzaktan en küçük alâ
kası yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, eğer bu hüküm ka
bul edilirse hukukta büyük bir haksızlık, eşit
sizlik olacaktır. Neden? Bir tarafta müşterek 
mülkiyet - muhtelif hakları, muhtelif kimseler 
almış - bir tarafta ferdî mülkiyet, ferdî mülki
yet sahiplerine bu mükellefiyet yüklenmiyecek, 
onlar yed-i iktidarlarında olarak isterlerse sigor
ta yaptıracaklar, istemezlerse yaptırmıyacaklar. 
Diğer taraftan malî kudreti ferdî mülkiyete yet
in iyen bir vatandaş, müşterek mülkiyete sahibol-
du diye ona kanunla zoraki sigorta yapmak mec
buriyeti koyacağız. 

Rica ederim, bu eşitsizliği Komisyon nasıl 
izale edecek? 

Bir son husus daha : Muhterem arkadaşla
rım mali bir husus var. 6788 sayılı Kanun bu 
memlekette vatandaşı mesken sahibi yapmak için 
konulmuştur. Elbette bunun bir esprisi vardır. 
Yani Türkiye'de vatandaşın huzur içinde yaşı-
yabilmesi için asgari bir meskene ihtiyacı var
dır, bunun için hususi kanun çıkarılmıştır. Şim
di bu kanunla belki zaruri olarak kapıcı masra
fı, bekçi parasi; kalorifer masrafı şu ve bu mas
rafı yükleye yükleye zaten bir hayli yükledik. 
Adam bir kat aldı, aldığına pişman ettik. Şimdi 
bir de sigorta pirimi yüklersek bunun sırtına za
ten vereceği kira miktarı 300 lira ise 500 lira 
külfet yüklenmiş olacaktır. Vatandaşın bina sa
hibi mesken sahibi olmaktan ne menfaati ola
caktır? Bana öyle geliyor ki, şu madde ile biz 
bina sahibi olmak arzusunda olan vatandaşları 
zoraki olmıyacaksm diye onu aksi bir istikame
te sevk ediyoruz. Şu madde kabul edildiği an bu 
memlekette hiçbir kimse bina sahibi olamaz ar
kadaşlar. 

Hürmetlerimle. 
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BAŞKAN — Sayın Özoğul. 
NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Muhterem 

arkadaşlar, kanunun kabul ettiğimiz maddelerin
de ortaklara anlaşma şartını kanunlaştırmış olu
yoruz. Yani ortaklar bloku yaptıktan sonra ara
larındaki şartı tesbit edecekler ve tapuya vere
ceklerdir. Kanaatime göre fert teminatını kendi
si tâyin eder. Eğer bu fertler âmme hizmetinde 
çalışıyorlarsa mecburi bir pirim ödemeyi kanu
nen tâyin edelim. Fakat, vatandaşa kanunen bir 
de pirim ödemeyi vermiş olursak, biraz evvel ar
kadaşımızın ifade ettiği gibi, kat temin etmek 
istiyen vatandaşa ayrıca bir külfet yüklemiş olu
yoruz ki, kanaatime göre bu doğru değildir. Va
tandaşlar sigorta işini kendi düşüncesine göre 
yapsınlar ve ortaklar anlaştığı takdirde sigorta
larını yaptırmak suretiyle pirimlerini ödesinler. 
Bu maddenin çıkarılmasını arz ediyorum. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NACİ 
GÜRAY (Elâzığ) — Maddeyi geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon bu maddeyi geri is
temektedir. Bu hususu oylarınıza sunuyorum. 

ŞADI BİNAY (Bilecik) — Efendim, bir da
kika. Tadil mi edecektir, kaldırmaya rıza mı gös
terecektir, ne maksatla geri istemektedir? 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Ko
misyon bir maddeyi geri istiyobilir. Maksadının 
ne olduğunu söylemeye mecbur değildir. Tekrar 
getirdiği zaman maksadının ne olduğu meydana 
çıkar, lütfen müdahale etmeyin. 

Efendim komisyon bu maddeyi verilmiş olan 
önergelerle birlikte geri istiyor. Bu hususu oy
larınıza sunuyorum; kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

V - Ortak giderlerin teminatı 
MADDE 22 — Bağımsız bölüm başkasına 

kiralanmış bulunuyorsa, avanstan, giderlerden 
veya ortak sigorta primlerden kendine düşen pa
yı, noterlikçe yaptırılan ihtara rağmen, ödemi-
yen kat malikinin borcu, kendisinin kira alacağı
na mahsuben, kiracıdan alınır. 

Kat malikinin borcu bu yolla da alınamazsa, 
mahkemece teabit edilen borcunu ödemiyen kat 
malikinin bağımsız bölümü üzerine, varsa yöno>-
ticinin, yoksa kat malikinden birinin yazılı is
temiyle bu borç tutarı için, diğer kat malikleri 
lehine kanuni ipotek hakkı tescil edilir. Medeni 
Kanunun 807 nci maddesinin son fıkrası hükmü 
burada da U3rgulanır. 

Kat maliklerinin, gider borcunu Ödemiyen kat 
malikinden olan alacakları, önceliklidir. 

BAŞKAN — Komisyona Riyaset olarak bir 
sual soruyoruz. 21 nci madde kesinleşmemiş 
olduğuna göre müzakerenin devamına ve diğer 
maddelerin görüşülmesine mâni midir? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA
İL HAKKI TEKINEL (İstanbul) — Mâni de
ğildir. Yalnız biz alâkalı maddelerde görüşümü
zü arz edeceğiz. Meselâ 47 nci madde alâkalıdır. 
Sırası geldikçe arz edeceğiz. 

BAŞKAN — Şimdi 22 nci madde hakkında 
söz istiyen?... 

ALİ İHSAN BALIM (İsparta) — Komis
yondan sualimiz var. 

BAŞKAN — Buyurun sorunuz sualinizi. 
ARİF HİKMET GÜNER (Rize).— Söz isti

yorum. 
BAŞKAN — Arif Hikmet Bey, söz mü iste

diniz? 
ARİF HİKMET GÜNER (Rize) — Evet, 

efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Güner. 
ARİF HİKMET GÜNER (Rize) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, bu maddedeki 
hüküm yalnız katlarını kiraya verenler için dü
zenlendiği intibaını vermektedir. Bunlar borç
larını Ödemedikleri takdirde .yapılacak işlemler 
gösterilmektedir. Ancak katları kiraya vermeyip-
to bizzat oturanların durumu açıkça belli değil. 

Ancak ikinci fıkrada, (Kat malikinin borcu 
bu yolda alınamazsa denilmek suretiyle, kiraya 
vermediklerine göre, kira yolu ile de alınamı-
yacaktır.) denilmektedir. Böyle olunca yapıla
cak işlem gösterilmemiştir. 

Acaba Komisyon, bu katlarda oturanların 
durumunu bu fıkra ile mi halletmiştir, yoksa 
başka bir düşünceleri mi vardır? Onun açıklan
masını rica ediyorum. 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Buradan 
söyliyeyim. 

BAŞKAN — Siz konuşacaksanız, buraya bu
yurun, Sayın Kaptan. 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Muhterem 
arkadaşlarım, 21 nci madde geri alındığına göre 
bu madde de geri alınmalı. Çünkü ikinci sırada 
sılgorta piriminden bahsedilmektedir. Eğer sigor
ta mecburi olmayıp ihtiyari olacaksa buna göre 
bir ayarlama yaparlar. Zannediyorum bir alâka 
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Musühittin Gürer Beyefendi arkadaşımız 

konuştuktan sonra diğer arkadaşların da konuş
masını bekledik. Onların da suali olabilirdi. 
Bu bakımdan teker, teiker çıkıp (hepinize bura
da cevap vermektense toptan -cevap vermeyi 
lüzumlu gördük ve akabinde Befet Beyefendi 
çıktılar bide tarizde bulundular. Ziyanı yok. 

Şimdi, Muslihittin Bey «23» ncü maddenin 
son fıkrasını okudular : (Yukarıdaki fıkralarda 
yazılı müsaade yüzünden, kat maliklerinin ve
ya orada başka bir sıfatla oturanların uğraya
cakları zararı, leîhine müsaade verilen bağımsız 
bölüm malikleri derhal ödemekle yükümlüdür
ler.)» Bu zarar cezai değil, maddi zarardır, hu
kukî zarardır, son fıkrada sarahatten anlaşıl
maktadır ve bunun ne şekilde tashih edileceği 
de bundan sonra gelecek maddelerde sara
hatle belirtilmiştir. Binaenaleyh burada tered
düt edilecek bir hal yoktur. 

BAŞKAN — - Madde hakkında başka söz 
istiyen var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul 'edilmiştir. 

VII - Yasak işler 

MADDE 24. — Anagayrimenkulün, kütükte 
mesken, iş veya ticaret yeri olarak gösterilen 
bağımsız bir bölümünde hastane, dispanser, 
kMnik, poliklinik, ecza lâboratuvarı gibi mües
seseler kurulamaz; kat maliklerinin buna ay
kırı sözleşmeleri hükümsüzdür; dispanser, klinik, 
poliklinik niteliğinde olmıyan muayenehaneler 
bu hükmün dışındadır. 

Anagayrimenkulün, kütükte mesken ola
rak gösterilen bağımsız bir bölümünde si
nema, tiyatro, kahvehane, gazino, paviyon, bar, 
kulüp, dans salonu ve emsali gibi eğitence ve 
toplantı yerleri ve fırın, lokanta, pastahane, süt-
hane gibi gıda ve besltenme yerleri ve imalâthane, 
boyahante, basımevi, dükkân, galeri ve çarşı gibi 
yerler, ancak o bölümün, anagayrimenikulün 
bodrum ve zemin katlarında bulunması şar
tiyle ve kat malikleri kurulunun oybirliğiyle 
vereceği kararla açılabilir. Bu karar yönetici
nin veya kat maliklerinden birinin istemi üze
rine bütün bağımsız bölümlerin kat mülkiyeti 
kütüğündeki sayfalarına şerh verilir. 

24 . 0 .1966 0 : 1 
BAŞKAN — Madde hakkında Sayın Eren. 

Açık oylamaya katılmamış arkadaşlarımız 
lütfen oylarını kullansınlar. 

ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem 
arkadaşlarım; bütün şehirlerimizde medeni 
hayat gelişmekte ve mesken bölgeleri tedricen 
iş bölgeleri haline gelmektedir. Bunun en yakın 
örneği Ankara'dır. Ankara'da Kızılay ile Sıh
hiye arası ve Kızılay ile Bakanlıklar ve daha 
ilerisi arası ana caddede bile iş hayatı yokken 
birkaç senteden beri burası tamamen iş haya
tına çevrilmiş; mamafih sinesinde yine bâzı 
mesken kısımlarını muhafaza eylemiş, buna mu
kabil ona paralel olan ikinci, üçüncü, dör
düncü, beşinci caddelerde iş yerleri açılmış 
ve o caddelerde iş yeri yapılmak üzere küçük 
binalar yıkılarak büyük iş hanları, büyük bi
nalar inşası devam edegelmiştir. Binaenaleyh, 
yapılan bir yeni kanun bu gibi inkişafa en
gel olacak hükümleri değil, ona uyacak hü
kümleri ihtiva etmek gerekir. Burada mtevcut 
bir hükmü bu bakımdan tabiatı eşyamıza ay
kırı görüyorum, memleketimizin gelişmesine 
uygun görmüyorum. O da şu; (ancak bodrum 
ve zemin katlarında olmak şartiyle ve hak 
sahiplerinin işbirliği ile meskenlikten, sine
ma şu bu olmaya çevirme mümkündür) diyor. 
(Ama ondan üstteki katlar yine mesken olarak 
kalır), diyor. Bizim ne hakkımız var, bir 
meşkten bölümünü muhafaza eden bir insa
nın daha çok menfaatleneceği işyeri yapılmak 
için kendisino talep vâki olduğu zaman onu 
bu haktan menedelim, kendisi mesken olarak 
500 liraya başka bir kaloriferli daire tutsun, 
ama orayı 500 liraya bir işyeri olarak kiraya 
versin? Bu hakkı ondan nasıl alalım, niçin 
alalım? Bu hüküm m'emleketin gelişmesine ay
kırıdır. Doğru değildir. Bendeniz bir tadil 
önergesi verdim ve dedim ki : «ikinci fıkranın 
üstten dördüncü satırında ana gayrimenkulun 
bodrum ve zemin katlarında bulunmak şartiyle 
ve» ibaresini çıkaralım dedim. Hangi katta 
olursa olsun, oradaki müstakil bölüm sahiple
rinin ve anagayrimenkuldeki paydaşlarının 
hepsinin oybirliği olması şartiyle isterse çatı 
katında işyeri kurulsun, kurulabilsin. Çünkü 
Kızılay'da hangi apartmanın çatı katında 
bile doktor muayenehanesi, yoktur bugün? 
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Arkadaki sokakları tasavvur ediniz, gerek 
Maltepo'ye doğru, gereköe Mithatpaşa Caddesi, 
Ziya Gökalp Caddesi boyunca ta Adakale So
kağına kadar hattâ ondan aşağıya kadar her 
yerdo bütün paralel sokaklarda çatı, katlarına 
kadar işyeri kurulmuştur ve bunlar gittikçe 
artacaktır. Her şehir Ankara'ya imtisal ede
cektir, geliştikçe „ herkes kendi bölümünü daha 
büyük kârla kiraya verebilecektir.. O itibarla 
böylo bir tahdit hükmünü memleketin geliş
me istikametine aykırı buluyorum Bu ibare çık
malı, hangi katta olursa olsun oybirliği ol
duktan sonra meskenlikten işyerine sinema 
olmaya bilmem ne olmaya çevrilebilmelidir. Bu
nu kabul buyuracağını tahmin ediyorum. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz isti-
yen? Buyurun Sayın Gürer. 

MUSLİHİTTİN GÜRER (Sakarya) — Muh
terem arkadaşlarım, benden evvel konuşmuş olan 
Sayın Asım Eren hakikaten çok enteresan bir 
noktaya dokundular. Bu yasak işler bölümünde
ki 24 ncü maddenin tedvininde yalnız bodrum 
ve zemin katları nazarı itibara almış bulunmak
tadır. Bodrum ve zemin katlarda yapılacak her 
hangi bir tasarrufun diğer maliklerin oy birliğiy
le kabul etmek ve kötü şerh vermek suretiyle 
bu işlerin yapılabileceğini âmirdir. Yalnız, muh
terem arkadaşlar, medeni dünyada artık yeni bir 
mesken politikası ve yeni görüşle bu maddenin 
yalnız zamanımıza göre tedvini değil, malûmu 
ihsanınız kanunların yaşıyan ve gelecek nesillere 
kadar uzanacak ömürleri bulunan durumlarını 
nazarı itibara almak suretiyle gelecek nesillerin 
de durumlarını karşılıyacak şekilde olması ikti
za etmektedir. Binaenaleyh, mesken politikasın
da meskenlerin durumunu bir tasarruf babında 
yalnız zemin katları ve alt katlar olarak düşün
menin şahsan ben dar bir düşünce olduğuna 
kaaniim. 

Bugün bütün dünyada müşahede etmişsiniz
dir ki, artık iş yerleri olsun, paviyonlar olsun, 
kafeteryalar olsun, kafeşantanlar olsun, yalnız 
zemin katlarda olmamaktadır. Ve bunun netice
sinde bilhassa meselâ hemen hemen dünyada en 
güzel kafeteryanları binaların çatı katlarında bu
lunmaktadır. Binaenaleyh, bendeniz lisane bir 
teklifle komisyonun bunu yeni baştan redaksi
yona tabi tutmak suretiyle dar bir mânada dar 
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bir görüş çerçevesinden hareket etmemek sure
tiyle külli bir mâna ifade eder şekilde bu madde
nin tadiline taraftar olduğumu ve komisyonun 
bu söylediklerimiz, bu esbabı mucibelerin ışığı 
altında madde hakkındaki düşüncelerini öğren
mek istediğimi huzurlarınızda arz eder, hürmet
lerimi sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gökay. 
FAHRETTİN KERİM GÖKAY (İstanbul) 

— Muhterem Başkan, aziz arkadaşlarım, evvelce 
İstanbul Valiliği ve Belediye Başkanlığı sorum
luluğu üzerimde bulunduğu 8 yıl içerisinde bu 
konularla çok yakından ilgilendim. Yalnız İstan
bul değil; şu dünyanın, Avrupa kıtası v. s. yerle
rini de her gittiğim zaman daima tetkik ederim. 
Bugünün insanlarının en muhtacolduğu mesele 
sinirlerinin huzur ve rahatıdır. Mesken denildi
ği zaman insan evine gelince ayağını rahatça 
uzatıp rahat edebileceği bir yerdir. 

Benim Gürer arkadaşıma, çok temenni ederim 
ki, böyle bir yol düşsün, tepesinde sinama çığırt
kanları bağırsın ve kendisi geceleyin on tane uy
ku ilâcı almak zorunda kalsın. 

Şimdi bu işlerde cemiyetin esas gayesi in
sanoğlunu rahat ettirmektir. Biz gürültü ile 
mücadeleyi bunun için koyduk, gürültü yasağını 
bunun için koyduk ve bunu biz İstanbul'da koy
duktan sonra burası kabul etti, Paris'i kabul etti, 
Madrit'i kabul etti. Bunu şimdi onlar yapıyor
lar, biz nedense ihmal ediyoruz. Şu halde bu
günün zihniyeti, mimaride olsun, hattâ şehirler 
vücudâ getirilirken bunları yapmak lâzımdır. 
önünden sabaha kadar tramvay geçerse, önün
den sabaha kadar şimendifer geçerse bugünkü in
sanların cümlei asabiyesi buna tahammül ede
mez arkadaşlarım. İşte bunu konuşurken salâhi
yetle konuşuyorum. Şu halde alt kattan yukarı
ya ses çıkmamak ,şartiyle diye belki komisyon 
koymuş. 

Efendim şimdi insanlar nedense zeminde ya
şamak sevdasına kapıldılar. Benim sevgili İs
tanbul Belediye Reisim başta olduğu halde şeh
rin altına boyuna girmekle meşguller. Ve onu 
dahi günün birinde mesele olarak getireceğim hu
zuru âlinize... Biz bir insanın daima sıhhatini dü
şünmek mecburiyetindeyiz. Hadi yer altından 
geçit yap, fakat orada ille dükkân yapacağım di-
yerekten bu dükkâftda çalışmak mecburiyetinde 
olan vatandaşları güneş ziyasından nasıl mah
rum bırakabilirsiniz? 
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TALÂT OĞUZ (Mardin) — Hocam, Avru

pa da yapıyor. 
FAHRETTİN KERÎM GÖKAY (Devamla) 

— Avrupa yaptıysa Avrupa hata etmiştir, ha
tasından dönmek zorundadır. Biz insan oğlunu, 
insan sermayesini hüsnü istismar etmekle mü
kellefiz. Yer altından geçit yapılabilir, fakat 
ilte zorla zavallı bir müstahdemi; evet patron 
para kazanacak oradan diye, aylık almak mecbu
riyetinde olduğu için onun işini kabul eden 
zavallı müstahdemi sizin güneşsiz, ziyasız bırak
maya hakkınız yoktur. Cemiyette hepimiz 
birimiz için çalışmak mecburiyetindeyiz. Bina
enaleyh bu mevzularda illâ birisi çıkacak da ruf 
yaparak kafetaryada davul dümbelek çalacak... 
Aman Gürer, sen akıllı, uslu bir arkadaşımızsın, 
böyle şeyleri buraya getirme! Onun için bu 
komisyonun kabul ettiği yoldan şaşmamak gerek
tir. Binaenaleyh, konuştuğum mavzuları millet
lerarası mimari, milletlararası sağlık ve bir de 
şu kırk yıllık tımarhaneci olarak konuşuyorum. 
Hürmetlerimle. (Gülüşmeler, alkışlar). 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Güven. 

MUHİDDIN GÜVEN (İstanbul) — Efen
dim, komisyonun teklif ettiği maddeye aynen 
iştirak ediyorum. Kanaatimce, maddeyi eğer 
açık ve dikkatli okursak, meseleleri iyi bir şekil
de tahlil ettiğini ve tasnife tabi tuttuğunu, bu 
suretle kıymetlendirdiğini göreceğiz. Bakın di
yor ki : (Anagayrimenkulün kütükte mesken iş
yeri veya ticaret yeri olarak gösterilen bağımsız 
bir bölümünde hastane, dispanser, klinik, polik
linik, ecza lâboratuvarı gibi müesseseler kuru
lamaz. Gayet tabiî. Kat maliklerinin buna ay
kırı sözleşmeleri hükümsüzdür. Şehre istisna 
koyuyor. Dispanser, klinik, poliklinik niteli
ğinde olmıyan muayenehaneler bu hükmün dışın
dadır. Buda gayet tabiîdir. Sonra diyor ki, 
(Anagayrimenkulün kütükte mesken olarak gös
terilen bağımsız bir bölümünde...) Tasavvur edi
niz, bir iskân yeridir, huzur istiyen dinlenmeyi 
temin etmesi icabeden bir yerdir. Umumi yerle
rin dışında bırakmak için tedbir alıyor ve di
yor ki, bir bölümünde «sinama, tiyatro, gazino, 
kahvehane, paviyon, bir klüp dans salonu ve em
sali gibi eğlence ve toplantı yerleri ve fırın, lo
kanta, pastahane, süthane gibi gıda ve beslenme 
yerleri ve imalâthane, boyahane, basımevi, dük
kân galeri ve çarşı gibi yerler ancak o bölümün 

24 . 2 . 1965 0 : 1 
gayrimenkulun bodrum ve zemin katlarında bu
lunması şartiyle ve kat malikleri kurulunun oy 
birliğiyle vereceği kararla açılabilir». Gayet ta
biîdir İd maddede yerini bulan tesislerin hali ve 
karakteri bir iskân düşüncesinin dışında, gürül
tüyü, kokuyu ve buna benzer diğer rahatsız edi
ci unsurları ihtiva ettiği için bu kayıtlamala
rın buraya konulması kati ve zaruridir. 

Ve nihayet bu karar yöneticinin veya kat ma
liklerinden birisinin isteği üzerine bütün bağımsız 
bölümlerin kat mülkiyeti kütüğündeki sahifeleri-
nc şerh verilir» deniyor. 

Düşüncemi sarih olarak şu şekilde bağlamak 
istiyorum : Burada vaz'edilmek istenen hüküm, 
insanların hem maddi sağlığı, hem ruh ve mâ
nevi sağlığı bakımından çok mühimdir, riayet 
etmek mecburiyetindeyiz. Bir karar alırken ne
ticede insan sağlığını ön plânda tutmak mecburi
yetindeyiz. Bir moral keyfiyeti vardır. Bu in
sanların iş hayatında daha iyi çalışıp, verimini 
sağbyabilmeleri için, rahatlarını ve istirahatle-
rini temin etmek hususunda kati ve zaruri tahdi
di hükümleri ihtiva etmektedir. Kabulünü is
tirham ederim. 

BAŞKAN — Acık oylamalara katılmamış 
olan arkadaşlarımız lütfen oylarını kullansınlar. 
Oyunu kullanmamış arkadaşımız... Yok. Oylama 
işlemi bitmiştir. 

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

kadaşlarım, yalnız iki sayın arkadaşımız metnin 
aynen muhafazası lehinde konuştular. Bunlar
dan Muhterem Hocamız Gökay'm gerekçeleri, 
vatandaşın meskeninde huzur içinde yaşaması 
gerektiğidir. 

Muhterem Güven arkadaşımızın gerekçe
si ise, gene aynı şeyi teyit mahiyetinde olmakla 
beraber, maddenin bendeniz de dâhil, bu mah
zuru dermeyan etmiyen arz ettiğim mahzuru 
ihtiva etmediği gerekçesidir. Şimdi bunlara 
karşı noktai nazarımı arz edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, iktisadi hayatın ge
lişimini Dünyada hiçbir kuvvet durduramaz. 
İktisadi hayatın tabiî akımı öyledir ki, bunları 
kanun hükümleriyle zorlamak doğru değildir. 
İnsanların kendi kurdukları bir düzenin tabiî 
sonuçlarını kabule ve hayatlarını o sonuçlara 
göre ayarlamaya mecburdurlar. 

İş kartiyesi haline gelmiş bir semti siz illâ 
mesken olarak muhafaza edeceğim diyemezsi-
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isiniz. Hukukta bir menfaat nazariyesi vardır. 
Bu nazarîye hukukta aşağı - yukarı kuvvetli et
kisi olan bir faktördür. Bunu hiç kimse mağ-
lubedememiştir. Ondan dolayıdır ki, vatandaşın 
700 liraya kaloriferli bir daireye kira ile gidip 
kendi iş yerine yakın yeri 1500 - 2000 liraya ver
mesine nasıl mâni olabilirsiniz1? Olamazsınız. 
Vatandaşın, Sayın Hocamızın ve Sayın Güven'in 
buyurdukları şekilde kendi meskeninde pi
jamalarını giyip gürültüsüz, sakin bir hayat 
yaşamaları için kendisini sakin bölgeler de mes
ken intihabına götürmesi lâzımgelir. Bunu 
yapmıyan hürriyetini iyi kullanmamış demek
tir, neticesine katlanır. Bunun, bir sayın arka
daşını demin buyurdular, belediyeler mevzuatı 
ile de ilgisi vardır. Belediyelerin bugün bâzı 
medeni memleketlerde iş kartiyeleriyle mesken 
kartiyelerinin kesin şekilde ayrılmış olması gibi 
bir mevzuat, bir âmir hüküm, ne belediyeler ka
nunumuzda vardır, ne tmar ve fekân ve Yollar 
kanunumuzda vardır ve ne de diğer nevi kanun
lar içerisinde Ibir hükme bağlanmıştır. Biz bu 
eksikliği şimdi hissetmekteyiz. Çünkü şehirleri
miz hakikaten gelişmektedir. Atatürk Bulvarın
dan sonra izmir caddesi, arkasında Selanik cad
desi, ondan sonra ikinci derecedeki caddeler, on
dan sonra üçüncü derecedeki paralel caddeler 
iş yeri olurken, orada mesken olarak oturmakta 
ısrar edeceğim diyenin huzurunu kendi eliyle 
kaybettiği muhakkaktır, ama hayatın akımına 
muhalefet etmesine imkân yoktur. Neden yoktur? 
öünkü "topluınün büyük menfaati iş yerlerinin 
artmasHidadır. îş yerleri artacak, bir çok vatan
daşlar o iş yerlerinde ekmeğini kazanacak ve 
Devlet onların vergilerinden faydalanacak, mem-

. leketler- daha mamur hale gelecek, hulâsa, bir
çok toplum mahzurları ferdin faydaları karşı
sında ona galebe edecek bir yekûna baliğ ola
cak. Siz bunu nasal önlersiniz? önleyemezsiniz. 

Belediyelerimizin mevzuatında böyle bir hü
küm olmadığına göre şimdi önümüze gelen ilk 
kanunda, sırası ve en münasip yeri gelmiş 
olduğuna göre bu ihtiyacı teminle mükellefiz. 
Biz ne diyoruz: iş yeri, iş kârtiyesi haline gel
miş olan yerlerde iş yeri ittihaz edilmesi lâzım-
geleh ve sahibi için de menfaat düşüncesiyle ka 
.bul edilecek olan bir iş yeri için bu kanunda bir 
hüküm koyuyoruz. «Hayır sen yapamazsın» di
yoruz. 
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Muhterem arkadaşlarım, bu kanunun, bu de

ğişiklik olmazsa, bir mahzuru daha var. îş kâr
tiyesi haline gelen bir semtte böyle bir mevzuat 
bütün bağımsız mülkiyet sahiplerinin, paydaş
ların by birliğiyle de olsa, kendi mülkiyet hak
larına bir tecavüz teşkil eder. Orası mesken 
olarak kalacak demektir ve hiçbir zaman işyeri 
olarak kullanılmıyacak demektir. Arzularının 
hilâfına bir zorlamaya kanunla gidiyorsunuz, 
yani onları, ittifak etseler, biri diğerinden ay
kırı düşünmese, hepsi razı olsa, bu nehyeden 
âmir hüküm burada oldukça, yine de yapamaz
sınız. Muhterem hocamız ve muhterem Güven'
in gerekçesi de 3 - 5 paydaşın huzuru bozulma
sın, 3 - 5 paydaş, para kazanacağım, diye öte
kilerin huzurunu bozmasın, diye midir? Ya bu 
menfaatte hepsi birleşiyorsa? Buna ne diyeceke 
siniz ? O halde gerekçemiz sağlam değildir. Siz 
hayatın akımına hasırla mukabele etmek, baraj 
kurmak istiyorsunuz, o çabuk yıkılır, bu hüküm 
tatbik edilemez, hayat yürür ve o zorlamala-
riyle size istediğini tatbik ettirir. Dünyada men
faat nazariyesinin üstüne çıkan başka hiçbir 
mânevi nazariye hukukta yer tutamamış, galebe 
edememiş ve kanunlarda etkisini pek fazla gös
terememiştir. Ondan dolayıdır ki, ben realist bir 
görüşle bunu teklif ettfm. Bunu kabul edip et
memek muhterem Meclisin tabiî yüksek takdi
rine bağlıdır. Ama ilerde imkânsız olacağı mu
hakkak olan hayatın zorlıyacağı istikametlerde 
hasırlardan, çöplerden baraj kurmaya kalmıya-
lım. Bu ibareyi çıkarırsak istediği katta istedi
ği şeyi yapar; ama bunu tüzükle, belediye mev
zuatına koyacağınız kayıtlarla ittifaka bağlar
sınız. Zaten ittifak kaydı var, mesele kalmaz. 
Yalnız bir iki kişinin arzusu, diğerlerinin mu
halefeti ile olursa, zaten bu kayıt onu karşılı
yor, zaten ittifak, oy birliği şart diyor, o halde 
neden korkuyoruz? Bir iki kişinin huzuru, men
faati bozulacak diye bir kayıt yoktur kanunda. 
Bundan dolayıdır ki, yalnız bodrum ve zemin 
katma münhasır olan şeyi bütün katlara serbest 
bırakalım. 23 katlı Kızılay'daki bina, onun ya
nındaki, hepsi, aynı şekildedir. Tâ çatı katma 
l'adar olan yerlerin birçok yerleri işyerleri ola-
ı ık tutulmuştur. Yarın öbür gün orada mesken 
yt.pmak istiyen bir vatandaş çıkarsa* kendi ak
lını iyi kullanmamış, huzurunu kendi eliyle boz-
muşsa ona artık kanunun yapacağı bir şey yok
tur, cezasını çeker, huzursuzluk içinde yaşar. 
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Ama akıllı bir insan gürültülü bir yerde mes
ken ittihaz etmez. 

Benim kanaatim budur. Hürmetlerimi suna
rım, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Gürer. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NAFÎZ 

G-ÎRAY (Bitlis) — Maddeyi önergelerle birlikte 
geri alıyoruz efendim... 

BAŞKAN — Sayın Gürer, daha evvel yapıl
ması gereken bir muamele vardır. Komisyon 
maddeyi ve ilgili önergeleri istiyor. Bu muame
le yapıldıktan sonra söz vereceğim. 

ALI İHSAN BALIM (İsparta) — Bu mad
de ile ilgili bir önergem vardır, efendim. 

BAŞKAN — Lütfen Riyasete verin efendim. 
Komisyon bu madde ile ilgili önergeleri ve 

maddeyi geri istemektedir. Bu hususu oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Btmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Madde önergelerle birlikte komisyo
na verilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, daha evvel,kararı
nızla komisyona verilmiş olan 21 nci madde 
komisyondan gelmiştir. Komisyonun tanzim et
tiği metni okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 21 nci maddesinin başlık ve birinci 

fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
ismail Hakkı Tekinel 

IV - Sigorta anlaşması 
«Madde 21. — Anagayrimenkulüu, kat.ma-, 

likleri kurulunca tâyin edilecek • değer üzerin
den sigorta edilmesi, kat malikleri kurulunca 
kararlaştırılabilir. 

Sigorta yapılması hakkında kat malikleri, 
sigorta giderlerine arsa payları oranında katıl
makla yükümlüdürler.» 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Bilgin yoklar. 
önergeleri bunun aynıdır. Sayın Şener, siz öner
genizde ısrar ediyor musunuz? 

NEVZAT ŞENER (Amasya) — Hayır. Ben 
de zaten komisyona havalesini ve yeniden tezek
kürünü istemiştim. Bu itibarla önergemi geri 
alıyorum. -

BAŞKAN -• Bayın Mustâfa Kaptan?.. Yok-
lar." 

24 . 2 . 1966 O : 1 
Muhterem arkadaşlar, şimdi Sayın Mustafa 

Kaptan tarafından verilmiş olan ve bu madde
nin metinden tayymı istiyen önergeyi, nazarı 
mütalâaya alınması kaydiyle, oyunuza sunuyo
rum : Komisyon buna iştirak etmiyor. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısından 21 nci 

maddenin çıkarılmasını teklif ederim. 

Sinop 
Mustafa Kaptan 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Sayın Ahmet Bilgin'e aidolup mahiyeti iti
bariyle komisyon metnine uyan bir önerge var
dır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Madde 21. — Ortakların kararı ile bir gay

rimenkul sigorta edilebilir. Ortaklar sigorta be
deline arsa payı nisbetinde iştirake mecburdur
lar. 

Kırşehir 
Ahmet Bilgin 

BAŞKAN — Komisyon metni esas itibariyle 
böyle olmakla beraber başka ifade ve başka cüm
lelerle tanzim edilmiştir. Bu suretle komisyona 
soruyorum, katılıyor musunuz? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA
İL HAKKI TEKlNEL (istanbul) — Fikre ka
tılıyoruz, matlaptanoksan.Uk vardır^katılmıyo-
ruz. 

BAŞKAN — Bu önergeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Komisyonun biraz evvel okuduğum, metnini 
21 nci madde olarak oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir ve Nev
zat Şener'e aidolan önerge geriverilmiştir. 

BAŞKAN — Daha evvel açık oylarınıza su
nulmuş olan istanbul Teknik Üniversitesi 1961 
bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısının açık 
oylanmasına 150 üye katılmış, 144 kabul, iki 
ret, 4 çekinser oy kullannılmı^tır. Nisap hâsıl 
olmadığı için ikinci defa oylarınıza arz edilecek
tir. 
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îstânbul Teknik Üniversitesi 1960 bütçe yılı 

Kesinhesap kanunu tasarısının açık oylanması
na 148 üye katılmış, 144 kabul, bir ret, altı çe-
kinser oy kullanılmıştır. Nisap hâsıl olmadığın
dan yeniden oylarmzâ arz edilecektir. Petrol 
Dairesi Başkanlığının 1962 bütçe yılı Kesinhe
sap kanun tasarısının açık oylanmasına 210 üye 
katılmıştır. 190 kabul, 9 ret, 11 çekinser oy kul
lanılmıştır. Nisap hâsıl olmadığından yeniden 
oylarınıza arz edilecektir. 

1965 24 . 2 
İstanbul 

Kesinhesap 
na 151 üye 
ser oy 
yeniden 

Vakit ge< 
şembe günü 
simi kapatıyorum, 

oylîir 

O : 1 
Teknik Üniversitesi 1962 bütçe yılı 
kanunu tasarısının açık oylanması-
katılmış, 143 kabul, 1 ret, 7 çekin-

kullanılmıştır. Nisap hâsıl olmadğîndan 
imza sunulacaktır. 

dkmiş olduğundan 26 Şubat Per-
(saat 15 te toplanılmak üzere Birle-

Kapanma Saati: 17,55 

6. — SORULAR VE CEVAPLARI 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — İstanbul Milletvekili Hüsamettin Ti-
yanşan'tn, motorlu kara taşıtlarından alınan 
vergilerden ayrılan belediye hissesinden An-
kara ve İstanbul belediyelerine, 1963 ve 1964 
yıh bütçelerinden ne miktar para verileceğine 
dair yapılı soru önergesi ve tçi§leri Bakam Or
han öztrak'ın yazılı ctvabı (7/581) 

16 . 11 . 1964 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda üç madd halinde sunduğum soru
mun Sayın İçişleri Bakanı tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ede
rim. 

İstanbul Milletvekili 
Hüsamettin Tiyanşan 

1. 197 sayılı Motorlu Kara Taşıtları Ver
gisi Kanununun 17 nci maddesi hükmü gereğin
ce % 11 belediye hisselerinden ve % 19 müşte
rek trafik fonundan İstanbul ve Ankara beledi
yelerine 1963 ve 1964 yıllan bütçelerinden ne 
miktar para verilmiştir. 

2. Mevzu bahis belediyeler bu fonlardan al
dıkları paralan hangi hizmetlert harcamışlar
dır. 

3. Belediyenin bu harcamaları Bakanlığı
nızca (Kanunun 17 nci maddesi hükmüne gö
re) uygun görülmüş müdür. Aksi halde Bakan
lığınızca ne gibi muamele yapılmıştır. 

C. T. 
içişleri Bakanlığı 

Mahallî İd. 
Şb. Md. 2. 

622-417/2105 

fcta. Md. 
Dr. Hs. 

İlgi :. 
18 . 11 . 
yazıya: 

U . 2 . 1965 

Konnu : Ankara ve İstanbul 
belediyelerine 197 sayılı Ka
nun gereğineoe verilen pa
ralar hak. 

Mİillet Meclisi Başkanlığına 
Genel Sekreterlik: Kanunlar Md. 
1964 gün ve 7/581-9771-56683 sayılı. 

197 sayılı Kanun gereğince motorlu kara ta
şıtlarından alman vergilerden 1963 ve 1964 yıl
larında Ankara ve İstanbul 'belediyelerine veri
len meblâğlar ile bu paraların sarf yerleri hak
kında İstanbul Milletvekili Hüsamettin Tiyna-. 
şan tarafından verilen yazılı soru önergesinin 
ilişikte cevaplandınldığını arz ederim. 

Orhan öztrak 
İçişleri Bakanı 

197 sayılı Motorlu Kara Taşıtlan Vergisi 
Kanununun 17 nci maddesi hükmü gereğince 
% 11 belediye hisselerinden ve % 19 Müşterek 
Trafik Fonundan İstanbul ve Ankara Belediye
lerine verilen paralarla ilgili olarak Sayın is
tanbul Milletvekili Hüsamettin Tiyanşan'm tev
cih ettikleri yazılı soru önergesinin madde mad
de cevaplandınldığını arz ederim: 

- 3 8 2 — 
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# 

1. îlgili mevzuat hükmünce, İller Bankası 
aracılığı ile belediyelere dağıtılan % 11 hisse
lerden 1963 ve 1964 yıllarında Ankara ve İs
tanbul belediyelerine ayrılıp gönderilen meblâğ
lar şunlardır : 

1963 1964 
Lira K. Lira K. 

Ankara 300 590 96 449 911 32 
istanbul 678 025 76 1 014 988 83 

Aynı belediyelere % 19 Müşterek Trafik Fo
nundan - yetkili komisyon karan ile - ayrılan 
meblâğlar da şunlardır: 

1963 1964 
Lira K. Lira K. 

Ankara 4 145 000 
istanbul 2 688 000 4 330 000 

2. Bahis konusu belediyeler bu fonlardan 
aldıkları paralan şu hizmetlerde harcamışlar
dır : 

Ankara Belediyesi : 
1963 yılında Müşterek Trafik Fonundan ve-

rilen 2 085 000 lirayı, trafik işlerinin düzenlen
mesi bakımından zaruri görülen yolların ıslah ve 
tanzimine sarf etmiş; geri kalan 2 060 000 lira
yı da - trafik hizmetlerine sarf edilmek üzere -
bloke etmiştir. % 11 hisselerin trafik hizmetle
rinin icaibettirdiği işlerde kullanılması belediye
lerin yetkileri dâhilinde olup bu maksatla uy
gun gördükleri alanlarda kullanmışlardır. 

istanbul Belediyesi : 
Müşterek Trafik Fonundan 1963 yılında veri

len 2 688 000 lira ile şehrin 12 önemli kavşa
ğında senkronize ışıklı trafik sistemi tesisatı için 
lüzumlu cihazlar, alet ve edevat İngiltere'de 
kâin (Automatic - Telephone - Electric Com-
pany Ltd.) firmasına sipariş edilmiş; Sanayi Ba
kanlığından alman ve mezkûr cihazların yurdu
muzda aynı nitelikte imal edilmemekte olduğu
nu belirten belge ile Maliye Bakanlığına müra
caat edilmiştir. Muamele tekemmül ettiği anda 
bu tesislerin inşaası sağlanacaktır. 

1964 yılında ayrılan 4 330 000 lira ise 
İ l Ocak 1965 tarihinde iller Bankasınca, bele
diyesine havale edilmiş olup henüz sarf edilmiş 
değildir. 

24 . 2 . 19£ö O : 1 
% 11 hisselerden aynlan meblâğlar ile bele

diye, yılları içinde bütçesi ile öngördüğü ve tra
fiğe yararlı bulduğu hizmetleri ifa etmiş bulun
maktadır. Meselâ çeşitli yer altı geçitleri için 
1964 bütçesine 20 000 000 lira ödenek konmuş 
ve 1 Ocak tarihine kadar bilfiil 4 500 000 lira 
sarf edilmiştir. 

3. Bahsi geçen belediyelerin bu harcamalan 
kanunun 17 nci maddesi hükmüne uygun oldu
ğundan yapılacak bir muamele görülmemiştir. 

içişleri Bakanı 
Orhan öztrak 

2. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'-
nun, il genel meclisi çalışmalarına ait evraklar
dan gönderilmemesi sebebine dair yazılı soru 
önergesi ve İçişleri Bakanı Orhan öztrak'ın ya
zılı cevabı (7/603) 

14 . 12 . 1964 

Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların lütfen Sayın içişleri 

Bakanımız tarafından yazılı olarak cevaplandı-
nlmasını arz ve rica ederim. 

Eskişehir Milletvekili 
Aziz Zeytinoğlu 

1. Her sene il genel meclislerinin çalışma
larına başlamalan günü milletvekili olarak ne 
için çağrılmadığımın sebepleri nelerdir? 

2. İl genel meclisi çalışmalanna ait evrak
lardan bendenize niye gönderilmemiştir. Hattâ 
istediğim halde niye yine gönderilmemiştir? Se
bepleri nelerdir? 

T. C. 
içişleri Bakanlığı 17 . 2 . 1965 

Mahalli id. Gn. Md. 
611 -102 - 8 - 2519 

Şb. Md. I. D. Rs. Mua. Şb. Md. 
Konu : Eskişehir Milletvekili Aziz 
Zeytinoğlu'nun sorusu Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: 17 . 12 . 1964 gün ve Kanunlar Mü

dürlüğü: 7/603-10089/57977 sayılı yazı. 
Eskişehir Milletvekili Sayın Aziz Zeytinoğ

lu'nun yazılı önergesine cevabımdır. 
1. Idarei ITmumiyei Vilâyat Kanununda 

milletvekillerinin il genel meclis toplantılarına 
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vilâyetçe davet edileceğine dair sarilh bir hüküm 
yoktur. Esasen il -gend meclis toplantıları her
kese acıktır. 

Kaldı ki, Sayın Aziz Zeytinıoğlu genel mecli
sin toplantı günleri olan Pazartesi günleri mec
lis salonundaki toplantılarda hazır bulunmuş ve 
müzakereleri takibetmiştir. 

2. Gönderilmediği bahsedilen il genel meclisi 
çalışmalarına ait evraklardan neyin kasdedi'ldi-
ği sarahaten anlaşılmamıştır. 

Oysaki bahis konusu olan evraklar vilâyet ma
kamından ne sözlü ne de yazılı olarak talebedil-
memiştir. 

Saygılarımla arz olunur. 
İçişleri Bakanı 
Orhan öztrak 

3. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'-
in, Kayseri'nin Felahiye ilçesi Büyük Toraman 
köyüne içme suyunun ne zaman getirileceğine ve 
köyün selden korunması için ne tedbir alındığına 
dair yazılı soru önergesi ve Köy İşleri Bakanı Le-
bit Yurdoğlu ile Bayındırlık Bakanı Arif Hik
met Onat'ın yazılı cevapları (7/606) 

15 . 12 . 1964 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Kayseri iline bağlı Felahiye ilçesinin Büyük 

Toraman köyünün içme suyu ihtiyacını karşılıya-
cak bir proje ve keşif yapılmış bulunduğu halde 
bugüne kadar maalesef Büyük Toraman'a içme 
suyu getirilmemiştir. Sözü geçen köyün içme su
yunun ne zaman getirileceğinin Sayın Köy işle
ri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına. 

Keza bu köyün sel felâketine mâruz bulundu
ğu bilinmektedir. Şimdilik ve ilerde köyün nak
li de düşünülmediğine göre, köyün selden korun
ması için ne tedbir alındığının ve köydeki dere
nin ıslah edilip edilmiyeceğinin, 

Diğer taraftan, bu köy ile Çayıralan arasında
ki yolda mevcut köprünün yapılıp yapılmıyaca-
ğmın, 

Sayın Bayındırlık Bakanı tarafından cevap
landırılmasına müsaadelerinizi saygı ile arz ede
rim, 

Kırşehir Milletvekili 
Memduh Erdemir 

24 . 2 . 1965 O : 1 
T. C. 

Bayındırlık Bakanlığı 21.12.1964 
Hususi Kalem Müdürlüğü 

Sayı : 1251/17940 
Konu: Kırşehir Milletve
kili Memduh Erdemir'in 
yazılı sorusu. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 18 . 12 . 1964 gün ve 7 - 606 10096-57993 

sayılı yazınız. 

Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'in, 
bir' örneği ilgideki yazınıza ekli olarak gönderi
len, 15 . 12 . 1964 günlü yazılı soru önergesin
de yer alan ve Büyük Toraman köyünün selden 
korunması konusuna temas eden kısım, Devlet Su 
İşleri Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı çalışma 
konularına girmektedir. 

Saygılarımla arz ederim. 
Bayındırlık Bakanı 

Arif Hikmet Onat 
T. C. 

Köy İşleri Bakanlığı 
özel Kalem Müdürlüğü 9.2.1965 

Sayı : 620 
Konu: Kırşehir Milletve
kili Memduh Erdemir'in 
yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığı 
İlgi: a) 18 . 12 . 1964 tarih ve 10096 - 57993 
b) 18 . 12 . 1964 tarih ve 10103 - 58000 
c) 18 . 12 . 1964 tarih ve 10504 - 58001 sa

yılı yazı. 
İlgide tarih ve numaraları kayıtlı yazıya ek

li Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'in ya
zılı soru önergesinde cevaplandırılmasını istedi
ği konular incelenmiştir. Buna göre: 

1. Kayseri - Felahiye - Büyük Toraman kö
yü içmesuyu istikşafi etüt raporu ikmal edilmiş 
olup, keşif bedeli 120 000 Tl. önceliği 73 puan
dır. Mezkûr işin önümüzdeki yıllar programına 
alınmasına çalışılacaktır. 

2. Kayseri - Merkez - Yazyurdu (Maraşah) 
köyü içme suyu işinin hidrojeolik etüt raporu 
hazırlanmış bulunmaktadır. Mezkûr rapora göre, 
köy hudutları dâhilinde köye gelebilecek yer altı 
ve yer üstü suyu bulunamadığından içme suyu 
için sarnıç yapılması teklif edilmektedir. 
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Ancak, önergede belirtilen kom§u Cebir kö

yündeki içme suyundan bir miktar suyun alına
rak Maraşah köyüne verilmesinin tetkiki bakımın
dan, mezkûr içme suyu işi, 1965 bütçe yılı istik
şaf i etüt programında nazarı itibara alınmak üze
re, not edilmiştir. 

3. Malatya - Hekimhan - Karadere köyüne 
ait sulama suyu ile ilgili konu, Bakanlığımız gö
revleri dışındadır. 

'4. Malatya - Darende - Ulupınar köyü içme 
suyu işine ait istikşafi etüt raporu hazırlanmış
tır. Keşif bedeli 24 000 Tl., önceliği 68 puan
dır. 

1965 yılı icraat programına alınmasına çalışı
lacaktır. 

Keyfiyeti bilginize arz ederim. 
Köy İşleri Bakanı 

Lebit Yurdoğlu 

4. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'-
in, Kayseri'nin Talaş bucağına bağlı Maraşah 
köyüne içme suyu getirilmesinin 1965 programı
na alınıp alınmadığına, 

Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı Kara
dere köyünün sulama işinin tetkik edilip edilme
diğine ve 

Malatya'nın Darende ilçesine bağlı Ulupmar 
köyünün içme su tesislerinin programa alınıp 
alınmadığına dair yazılı soru önergeleri ve Köy 
İşleri Bakanı Lebit Yurdoğlu'nun yazılı cevabı 
(7/613, '614, 615) 

15 . 12 . 1964 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Kayseri iline bağlı Talaş bucağının maraşah 

köyünün içme suyunun bulunmadığı ve köylü
lerin Ikar sularını içtikleri ve bu yüzden köyün 
sağlık durumunun düzelmediği malûmdur. Ka-
:raşah köyüne 3 Km. mesafede bulunan Celbir 
köyünde bol ve iyi evsaflı içme ısuyu mevcuttur. 

Maraşah köyüne Cebir köyündeki sudan iç
me suyu olarak bir miktar suyun verilmesi için 
gerekli hazırlıkların yapılıp yapılmadığının, ha
zırlık yapılmışsa içme suyu tesislerinin 1965 
programına alınıp alınmadığının ve işin ne za
man ikmal edileceğinin Sayın Köy İşleri Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
müsaadelerini saygiyle arz ederim. 

Kırşehir Milletvekili 
Memduh Erdemir 

24 . 2 . 1965 0 : 1 
15 . 1 2 . 1%4 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı Kara

dere 'köyünün bahçe ziraati ile .geçindiği bilin
mektedir. Son zamanlarda artan bu ziraat için 
en fazla ihtiyaç olan sulama suyunun da tkâfi 
derecede bulunmadığı da ilgililerce bilinmelkte-
dir. 

Susuzluktan mustaııibolan Karaderelilerin, 
her başvurdukları makamdan menfi cevap aldık
larını da mahallinde yaptığımız incelemelerde 
öğrenmiş bulunuyoruz. 

Karadere köyünün sulama işinin tetkik edi
lip edilmediğinin, tetkik edilmişse kaç liraya 
mal olacağının, 1965 programına bu işin alınıp 
alınmadığının ve en geç ne zaman Karadere'de 
sulama işinin bitirileceğinin Sayın Köy işleri 
Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına müsaadelerini saygiyle arz ederim. 

Kırşehir Milletvekili 
Memduh Erdemir 

1 5 . 1 2 . 1 9 6 4 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Malatya'nın, Darende ilçesine bağlı bulunan 

Ulupmar köyünde içme suyu bulunmamaktadır. 
Diğer köylere nazaran bu (köyün içme su sıkıntı
sı had safhada bulunmaktadır. 

Ulupmar köyünün içme su tesislerinin prog
rama alınıp, alınmadığının, programa alınmışsa 
hangi program devresinde Ulupınar'a ısu getiri
leceğinin Sayın Köy işleri Bakanı tar'afından 
yazılı olarak cevaplandırılmasına müsaadelerini
zi saygiyle arz ederim. 

Kırşehir Milletvekili 
Memduh Erdemir 

T. C. 
Köy işleri Bakanlığı 

Özel kalem Müdürlüğü 
Sayı : 620 

9 . 2 . 1965 

Konu : Kırşehir Milletvekili Memduh Erde
mir'in yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : a) 118 . 12 . 1964 tarih ve 10096-57993 

(7/606) 

b) 18 . 12 . 1964 tarih ve 10103 - 58000 
, (7/613) . 
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e) 18 . 12 . 1964 tarih ve 10104 - 58001 
(7/614) 
d) 18 . 12 . 1964 tarih ve 10105 - 58002 
sayılı yazı (7/615) 

İlgide tarih ve numaraları kayıtlı yazıya ekli 
Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'in, yazılı 
soru önergesinde cevaplandırılmasını istediği 
konular incelenmiştir. Buna göre: 

1. Kayseri - Felahiye - Büyük Toraman kö
yü içme suyu istikşafi etüt raporu ikmal edil
miş olup, keşif ıbedeli 120 000 Tl. önceliği 73 
puandır. Mezkûr işin önümüzdeki yıllar prog
ramına alınmasına çalışılacaktır. 

2. Kayseri - Merkez - Yazyurdu (Maraşah) 
köyü içme suyu işinin hidrojeolojik etüt reporu 
hazırlanmış bulunmaktadır. Mezkûr rapora gö
re, köy hudutları dâhilinde köye gelebilecek 
yeraltı ve yer üstü suyu bulunamadığından iç
me ısuyu için sarn:ç yapılması teklif edilmek
tedir. 

Ancak, önergede belirtilen komşu Cebir kö
yündeki içme suyundan bir miktar suyun alına
rak Maraşah köyüne verilmesinin tetkiki bakl
anından, mezkûr içme suyu işi, 1965 bütçe yılı 
istikşafi etüt programında nazarı itibara alın
mak üzere not edilmiştir. 

3. Malatya - Hekimhan - Karadere köyüne 
ait sulama suyu ile ilgili konu, Bakanlığımız 
görevleri dışındadır. 

4. Malatya - Darende - Ulupmar köyü içme 
suyu işine ait istikşafi etüt raporu hazırlanmış
tır. Keşif bedeli 24 000 Tl., önceliği 68 puandır. 

1965 yılı icra programına alınmasına çalışı
lacaktır. 

Keyfiyeti bilginize arz ederim. 
Köy İşleri Bakanı 

Dr. Lebit Yurdoğlu 

5. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'ın, Ala
şehir'in Yeşilyurt kasabasına bir polis ka
rakolu kurulması konusunda ne düşünüldüğü
ne dair yazılı soru önergesi, ve İçişleri Bakanı 
Orhan Öztrak'm yazılı cevabı (7/602) 

16 . 12 . 1964 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanlığınca ya

zılı olarak cevaplandırılmasına müsaadelerinizi 
saygı ile rica ederim. 

İzmir Milletvekili 
Şükrü Akkan 

24 . 2 . 1965 0 : 1 
1. İzmir'in bitişiğindeki Yeşilyurt 19J60 sa

yımına göre 6547 bugün ise 18 0.00 nüfuslu sü
ratle büyüyen ve gelişen bir kasabadır. Sakin
lerinin büyük bir kısmı işçi bulunan kasabada 
emniyet işleri il jandarması tarafından idare 
edilmektedir. 

Yeşilyurtlular büyüyen, gelişen kasabaların
da bir polis karakolu kurulmasını talebetmek-
tedirler. 

Bakanlığınızca bu konuda ne düşünülmekte
dir? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 13 . 2 . 1965 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Şube : 3. A. I. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 18 . 12 . 1964 gün ve Genel Sekreter

lik Kanunlar Müdürlüğü (7-620) 10111/58052 
sayılı yazıları. 

Alaşehir'in Yeşilyurt bucağında bir polis ka
rakolu kurulması konusunda ne düşünüldüğüne 
dair İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'ın yazılı 
olarak istedikleri soru önergesinin cevabıdır. 

Emniyet Genel Müdürlüğünün bugünkü po
lis kadrosu, miktarı itibariyle kifayetsiz durum
dadır. 

Bu itibarla birçok ilçe ve bucaklarımızda 
polis teşkilâtının kurulması hakkındaki istekle
rin is'afı mümkün olamamaktadır. 

İlâve kadro alınması sağlandığı ve aynı ko
nudaki istekler arasında sırası geldiği takdirde 
Yeşilyurt bucağının da durumu nazara alınacak
tır. 

Arz ederim. 
İçişleri Bakanı 
Orhan öztrak 

6. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erde
mir'in, Sakarya'nın Kaynarca ilçesine elektrik 
ve su verilmesi için bir tahsisatın, 1965 progra
mına konulup konulmadığına dair yazılı soru 
önergesi ve İmar ve İskân Bakanı Sadık Kutlay'-
m yazılı cevabı (7/645) 

4 . 1 . 1965 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Sakarya ilinin Kaynarca ilçesinin kuruldu

ğu günden beri içme suyundan ve elektrikten 
mahrum bulunduğu bilinmektedir. Plânın köy» 
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le»e, bila-elektrik götürülmesini öngördüğü bir 
devirde üçe merkezinin elektriğin bol olduğu 
bir mıntaikada elektriksiz bulunması son dere
cede elem vericidir. Diğer taraftan, köylerin 
dahi sıhhi içme suyuna kavuşturulması zarure
tini kavrıyan zamanımızın Devlet idaresi anla-
ytŞinan, ilçe merkezlerinde içme suyunun bulun
maması»! nasıl karşılıyacağını anlamak cidden 
güçfc&r. 

Bîâmn tatbikatta ileri sürdüğü anagörüşlcr-
den*foirisâ .geri kalmış mıntakalardan başlanarak 
programladın uygulanmasıdır. Kaynarca ileri 
mıtakalara-en yakın geri kalmış bir bölge ola
rak etrafını taçlandırmaktadır. Bu bölgeye ya
tırım yapılması plâna göre de zaruridir. Bu 
durum karşısında, Kaynarca ilçesine elektrik 
ve sm verilmesi için bir tahsisatın 1965 progra
mına konulup konulmadığını, tahsisat konul-
muşsa işe hangi tarihte başlanacağının, Sayın 
İmir ve İskân Bakanı tarafından cevaplandırıl
masına ve cevabın yazılı olarak verilmesine mü
saadelerini saygı ile arz ederim. 

Kırşehir Milletvekili 
Memduh Erdemir 

T. C. 
İmar ve İskân Bakanlığı 11 . 2 . 1965 
özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : 104 
Özü : Kırşehir Milletvekili Mem
duh Erdemir'in yazılı soru önergesi 
Efc 

Millet MeelM Başkanlığına 
İlgi : 9 v i . 1965 tarih ve 7/645/10293/58819 

sayılı yazınız. 
Kırşehir .Milletvekili Memduh Erdemir'in 

yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş 
olupy Jha&trlanan cevabi not ilişik olarak sunul
muşta. 

Bögüeriıüze arz ederim. 
İmar ve İskân Bakanı 

Sadık Kutlay 

Kırşehir Hîllety.ekili Memduh Erdemir'in 

Npt,? K&$mma Kocaeli'm bağlı bir ilçedir. 
Fakat Kaynarca'nın Sakarya'ya bağlanması için 
Mecliste bir tasan mevcudolduğu ve bunun çıka
cağına da inandığımız cihetle, Kaynarca'yı 8a-
karwlmrL3lçm<gibi<yazmış lmlwwLu%. 

2 4 . 2 . 1965 O : 1 
Kaynarca beldesi elektrik ve su işine ait yazılı 
soru önergesine cevaptır. 

Soru : Sakarya ilinin Kaynarca ilçesinin ku
rulduğu günden beri içmesuyundan ve elekt
rikten mahrum bulunduğu bilinmektedir. Plâ
nın köylere bile elektrik götürülmesini öngör
düğü bir devirde ilçe merkezinin elektriği bol 
olduğu bir mmtakada elektriksiz bulunması 
son derece elem vericidir. Diğer taraftan, köy
lerin dahi sıhhi içmesuyuna kavuşturulması 
zaruretini kavrıyan zamanımızın Devlet İdaresi 
anlayışının, ilçe merkezlerinde içmesuyunun, bu
lunmamasını nasıl karşılıyacağını anlamak cid
den güçtür. 

Plânın tatbikatta ileri sürdüğü anagörüşler-
den birisi geri kalmış mıtakalardan başlana
rak programların uygulanmasıdır. Kaynarca 
ileri mıtakalara en yakın geri kalmış bir bölge 
olarak etrafını taçlandırmaktadır. Bu bölgeye 
yatırım yapılması plâna göre de zaruridir. Bu 
durum karşısında, Kaynarca ilçesine elektrik 
ve su verilmesi için bir tahsisatın 1965 progra
mına konulup konulmadığının, tahsisat konnul-
muşsa işe hangi tarihte başlanacağının, Sayın 
İmar ve İskân Bakanı tarafından cevaplandırıl
masına ve cevabın yazılı olarak verilmesini say
gı ile arz ederim. 

Cevap : Kaynarca beldesine ait su ve elekt
rik durumu ile ilgili hususlar aşağıda açıklan
mıştır. 

1. Kasaba nüfusu 3 000 den aşağı bulundu
ğundan, içmesuyu tesisinin yapılması işi Köy 
İğleri Bakanlığının görevleri içinde bulunmakta
dır. 

2. Birinci .5 Yıllık Kalkınma Plânında Kay
narca kasabası elektrik işinin 1965 yılında Sö
ğütlü transformatör merkezinden 33 Kv. luk 
hava hattı ile beslenecek şekilde ele alınması 
öngörülmüş ise de, 1965 yılı programının tanzimi 
sırasında Kaynarca beldesinin halihazır hari
tasının mevcut bulunmadığı ve belediyesinin, 
tesisin yapılmasına yeterli borçlanma imkânı 
olmadığı anlaşımıştır. 

Söğütlü - Kaynarca hava hattı ve Kaynarca 
dağıtım şebekesinin yaklaşık keşif bedeli 
(800 000) Tl. olup, belediyesinin İller Banka
sındaki borçlanabilme limiti (148 000) Tl. dır. 
Kaynarca beldesinin elektrik tesisi işinin ileriki 
yıllar programına alınabilmesi için, beldenin ha-
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likam- haritasının tanzimi işi İller Bankasının 
1965 yılı programına alınmıştır. 

7. — tzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, 
Kıbrıs için yapılan andlaşmaların onaylamma-
siyle ilgili kanunun geciktirilmesinde kimlerin 
sorumlu olduğuna dair yazılı soru önergesi ve 
Başbakan adına Dışişleri Bakanı F. Cemal Er
kincin cevabı (7/659) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına müsaa
delerini riica ederim. 

Saygılarımla. 
Şinasi Osma 

.?.'' izmir Milletvekili 

«Kıbrıs dâvasının Türk Milleti için 'bir şeref 
ve haysiyet meselesi haline geldiğinden kimsenin 
şüphesi foktur. Aynı zamanda Ibu dâvanın, par
tili partisiz, topyekûn, bütün 'Türk Milleti için 
mîllî bir dâva olduğunda' herkes müttefiktir. 
Bu böyle olduğu halde, temelleri çok eski zaman
lara kadar dayanan <bıi dâvaya ait 16 Ağus
tos 1960 tarihinde 'imzalanan -Garanti ve İttifak 
Anlaşmalarının tasdiikiyle ilgili kanunun en kısa 
bir zamanda Büyük Meclise getirilerek tasdik 
ettirilmesi ve bu suretle de kuvvetlendirilmesi 
icaJbederken, Ibu millî dâvaya gereken alâkanın 
gösterilmeyişi, dört buçuk sene sonra (13 Ocok 
1965 de) Meclis Umumi Heyetine arz edilmek 
suretiyle işlenen büyük ve telâfisi mümkün ol-
mıyan hatanın Çorumlularının kimler olduğunu 
öğrenmek istiyorum. Bu maksatla : 

1. — 1961 seçimlerine kadar lolan safhadaki 
gecikmenin sorumluluğunu tarihe terk ederek, 
Ibu anlaşmalara ait kanunu 25 Aralık 1961 de 
Meclise sevk eden Hükümetin neden gereken 
alâkayı göstermediğini, Kanunun Meclis Komis
yonlarında savsaklanmasından memleket menfa
atleri bakımından ne gibi faydalar mülâhaza 
edildiğini sioruyorum. 

2. — Herkesçe ıçök iyi (bilindiği gibi, Hükü
met, süratle çıkarılmasını istediği kanunların 
peşine düşerek sık sık Meclisten ivedilik ve ön
celik kararları aldığı ve baızende normal prosi-
dürleri 'bir tarafa iterek çabuk çıkmasını istediği 
kanunları (Millî Bakiye Kanunu gibi) karma 
komisyonlara havale ettirmek suretiyle en kısa 
bir zamanda Heyeti Umumiyeye gelmesini sağ-
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ladığı ıhalde, Kıbrıs millî dâvamızla alâkalı ka
nunla 'neden yeteri kadar alâkalanmamış ve bu 
kanun üzerinde gereken hassasiyeti gösterme
miştir? 

3. — 16 . 1 . 1962 de Meclis Anayasa Komis
yonundan geçen 28 . 1 . 1963 de Dışişleri Kamis-
yonunda müzakeresi tamamlanan ve nihayet 
2 . 4 . 1963 de Millî müdafaa Komisyonunda ka
bul edilen Kıbrıs la ilgili kanunun, Kıbrıs katliam 
ve faciası başladıktan bir sene iki ay sonra, Mec
lis Umumi Heyetine arzından kim sorumludur? 

4. — Bu tutum ve davranış Kıbrıs dâvasında, 
beynelmilel sabada, zarfa uğramamıza ısebebol-
mamış mıdır? Veya olmıyacak mıdır? 

5. — Kıbrıs davasındaki gevşek, beceriksiz 
ve İhatalı tutumundan ötürü milletçe çektiğimiz 
ıstırap yetişmiıyormuş gibi, ıbu mevzu ile ilgili 
kanunu tatilbetmiyerek sürüncemede bırakan 
ve bu husustaki ihmalleri igün gibi aşikâr olan 
Dışişleri mesulleri yine (himayenize mazhar ola
caklar ve yerlerinde kalacaklar mıdır? 

6. — Bu ve buna benzer millî ihataları iışli-
yenlerin, bugün millet önünde olmasa bile, ya
rın tarih önünde hesap vermekten kurtulacakla
rını zannediyormusunuz? 

T. C. 
Dışişleri Bakanlığı 15 . 2 . 1965 

Kıbrıs B. Dairesi Gn. Md. 
740. 163 - 10 

Konu : Sayın Şdnasi Osma'nın, Kıbrıs 
Anlaşmalarının tasdiki hak
kındaki yazılı sorusu 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Başbakanlığa gönderilen, Genel Sekreterlik, 

kanunlar Müdürlüğü ifadeli, 21 Ocak 1965 tarih 
ve 7/659. 10437 - 59510 sayılı yazıları. 

İzmir Milletvekili 'Sayın Şinasi Osma tarafın
dan Başbakanlığa tevcih edilmiş olup, Bakanlı
ğımca cevaplandırılması Başbakanlıkça tensip 
buyurulan, Kıbrıs Anlaşmalarının tasdiki kjonus-
sundaki yazılı soru önergesinin cevabının ilişik
te sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Dışişleri Bakanı 
F . C. Erkin 

Başbakan adına 
1. — Kıbrıs Anlaşmaları 16 Ağustos 1960 ta

rihinde imzalanmıştır. 
Bunlar : -^ 
Teessüs Andlaşması ve 6 eki 
Garanti Andlaşması ve bu Andlaşmanm ikan-

— 388 — 



M. Meclisi fc : 63 
ci maddesinde atıfta bulunulan Kıbrıs Cumhuri
yeti Anayasasının temel maddeleri. 

İttifak Andlaşması ile 1 ve 2 sayılı ek pro
tokolleri. 

İttifak Andlaşmasmın uygulanması 'içim imza 
edilen andlaşrcıa, ve. 

En ziyade müsaadeye mazlhar millet şartı 
hakkında Türkiye ile Kıbrıs arasında nota tea
tisi suretiyle yapılan anlaşmadır. 

2. — Bu Anlaşmaların tercüme edilmeleri, 
mahiyetleri ve hacimleri itibariyle uzun ve dik
katli'bir çalışmayı icabettinmiş ve Dışişleri Ba
kanlığı ile Genelkurmay tarafından yapılmış
tır. Tercüme işinin hitamını müteakip Anlaşma
lar Yüksek Meclisin tasdikine arz edilmek (üzere 
24 Kasım 1961 tarihinde Başbakanlığa gönderil
miştir. 

Başbakanlık, kanun tasarısını 25 Aralık 1961 
tarihinde Millet Meclisi Başkanlığına sunmuş
tur. Anlaşmalar Mecliste sırasiyle Anayasa, Dış
işleri ve Millî Savunma komisyonlarında görüşül
müş ve kabul edilerek Umumi Heyete sevk edil
miştir. 

. Anlaşmaların son olarak görüşüldüğü Millî 
Savunma Komisyonunda müzakeresi her ne ka
dar 2 Nisan 1963 tarihinde yapılmış ise de İt
tifak Andlaşmasının uygulanması, anlaşmanın 
Genelkurmayca yapılmış olan tercümesinin tek
nik bakımından (bir bere daha kontrolü, bu ma-
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kamca lüzumlu görüldüğünden bu Anlaşma Baş
kanlık Divanından geri alınarak 17 Temmuz 1963 
tarihinde Millî Savunma Komisyonunda tekrar 
gözden geçirilmiş ve bilâhara Anlaşmalar Baş
kanlık Divanına iade edilmiştir. 

Anlaşmaların tasdik muamelesi foundan son
ra Meclisin normal çalışma seyri içinde cere
yan etmiş ve 14 Ocak 1965 tarihinde Millet 
Meclisi Umumi Heyetinde görüşülmüş, 15 Ocak
ta da oylanarak onaylanması uygun (bulunmuş
tur. 

3. — Kıbrıs Anlaşmaları imzası tarihinden 
itibaren mer'iyete giren Anlaşmalardır. Bu iti
barla, muteber ve meri olmaları tasdik şartına 
muallâk değildir. 

Nitekim, Garanti Andlaşması 12 Aralık 1960 
tarihinde, Teessüs Andlaşması 12 Aralık 1960 da 
ve İttifak Andlaşması ile ekleri de 12 Hazi
ran 1961 de Birleşmiş Milletlere tescil ettirilmiş
tir. Bu sebeple şimdiye kadar fbu Anlaşmaların 
tamamiyle aleyhinde olan yabancı çevrelerde da
hi Anlaşmaların henüz tasdik edilmedikleri ci
hetle muteber olmadıkları iddiası hiçbir zaman 
ileri sürülmemiştir. ' 

Bu itibarla Anlaşmaların tasdik muamele
sinin Mecliste gecikmiş olmasından, Kıibrıs dâ
vası bakımından, milletlerarası sahada herhangi 
bir za'fa uğramış olmamız veya ileride olabile
ceğimiz katiyen bahis konusu değildir. 
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İstanbul Teknik Üniversitesi 1962 bütçe yılı Ke:inhe3ap kanunu tasarısının açık oylama sonuçlan 

(Yeter çoğunluk yoktur.) 
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ismail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Raif Aybar 
Bülent Ecevit 
İsmail Gence 
Abroet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Melâhat Gedik 
Mustafa Şükrü Koç 
Reşat Özarda 

BALIKESİR 
Fennî Islimyeli 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Ahmet Çakmak 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 125 

Kabul edenler : «21 
Reddedenler : 1 
Çekinserler : 3 

Oya katılmıyanlar : 312 
Açık üyelikler : 13 

lKabııl edenler] 
BURDUR 

Mehmet özbey 
BURSA 

Sadrettin Çanga 
İbrahim öktem 
Ziya Uğur 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Faruk Küreli 
Necmi Ökten 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
İlhamı Ertem 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Şeraf ettin Konuray 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
ibrahim Cemalcılar 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Nureddin Ozdemir 

Sabahiddin Savacı 
HAKKARİ 

Ahmet Zeydan 
İÇEL 

Mehmet Ali Arslan 
İSPARTA 

Ali İhsan Balım 
İSTANBUL 

Ziya Altınoğlu 
Ferruh Bozbeyli 
Tahsin Demiray 
Muhiddin Güven 
Hilmi Oben 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
Reşit Ülker 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Masan Erdoğan 
Kemal Güven 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
ismail Hakkı Yılanlıoğh 

KAYSERİ 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
naldan Kısayol 

KONYA 
Selçuk Ay tan 
Mekki Keskin 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ali Erbek 
Sezai Sarpaşar 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 

MARAŞ 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Talât Oğuz 

MUŞ 
Sami öztürk 

NIGDE 
Asım Eren 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Sadi Pehlivan oğlu 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Aliean 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 

390 — 



Fevzi Geveci 
Hâmit Kiper 

SİNOP 

Mustafa Kaptan 
Haşim Tan 

SÎVAS 

Ahmet Kangal 

M. Meclisi B : 63 
TEKİRDAĞ 

Hayri Muracuoğlu 

TOKAT 
II. Ali Dizman 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

24 . 2 . 1965 O : 1 
TRABZON 

Ali Şakir Ağan oğlu 
Ali Rıza Uzuner 

URFA 

Osman Ağan 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karahanlı 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
ibrahim Bulanalp 

YOZGAT 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

ANTALYA 
Nihat Su 

[Reddeden] 
KIRŞEHİR 

Ahmet Bilgin 

[Çekinserler] 

I ÇANAKKALE 
I Ahmet Nihat Akay 

I Oya kattlmtyanlar] 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Cavit Oral 
Ahmet Savrun 
tbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu (B.) 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
AFYON KARAHlSAR 
Halûk Nur Baki 
Hasan Dinçer (B.) 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut (B.) 
Şükrü Yüzbajıoğlu 

AÛRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 
Rıza Polat 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Hüseyin Ataman (B.) 

Nihat Berkkan 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Mustafa Kemal Erkovan 
Muhlis Ete 
tbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
tbrahim İmirzalıoğlu 
İhsan Kökncl 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivinlı (i. Ü.) 
tlyas Seçkin 
Abdiilhak Kemal Yö
rük 

ANTALYA 
Etem Ağva 
thsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Nazmi Kerimoğlu 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Hilmi Aydmçer 
Nedim M üren 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan (B.) 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu * 
Cevat Kanpulat 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç . 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİNGÖL 
U. »iddik Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Turgut Çulha 
Kemal Demir 
Kâmil İnal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 

Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
İsmail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi İnceler 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
ismail Ertan 
tbrahim Kocatürk 
nüdai Oral 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu 
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Hilmi Güldoğan 
Eecai Iskenderoğlu 
Vefik Pirinçcioğlu 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen (t. Ü.) 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
Hürrera Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Gıyasettin Karaca 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi Öztürk B.) 

.Celâlettin Üzer 
GAZİANTEP 

Maaaffer Canbolat 
AH İhsan Göğüs 

?Hüseyin Incioğlu 
Kudret Mavitan 
Mithat San (B.) 

.Süleyman Ünlü 
GtRESUN 

AH Cüceoğlu 
a z a m e t t i n Erkıa«n 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Necmeddin Küçüker 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip tnal (B.) 
Saki Zorlu 
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İÇEL 

Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 
ihsan önal 

İSPARTA 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Ömer Zekâi Dorman 
(B.) 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gökay 
Ali Coşkun Kırca 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
tlhami Sanca r 
Selim Sarper 
İsmail Hakkı Tekine! 
Hüsamettin Tiyanşan. 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
İhsan Güsan (B.) 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 
Nihad Kürşad 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osma 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

24 . 2 . 1965 O : İ 
KARS 

Necmettin Akan 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
İhsan Şeref Dura 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Ali Özkan 
Mehmet Sağlam 
Mehmet Yürelcr 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisıı 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğhı 

KONYA 
Kemal Ataman 
İrfan Baran (B.) 
Ahmet Gürkan 
İhsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Rauf Kıray 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü > 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nah it Yenişchirlioğlu' 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 
t Ihan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NÎĞDE 
Mehmet Altınsoy (B.) 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
Ata Topaloğlu 

RtZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Fuad Sinmen (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Nuri Bayar 
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Huslihittin Gfürer 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
îlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlu 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa f 

SlNOP 
Mahmut Alicanoğlıı 
Cemil Karahan 
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SÎVAS 

Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
ibrahim Göker 
Rahmi Güney 
Sebati Hastaoğlu 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi MJahramlı 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Sabahattin Baybura ! 

[Açık ü\ 
Aydın 1 
Erzurum 1 
Hatay 1 
İsparta ]',}['• 1 
istanbul 1 
izmir / !f: 2 
Kocaeli 1 

24.2 .1965 0 
Mehmet Kazova 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Nazmi öktem 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
Zeki Yağmıırdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA \0 AVA n 

Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

yetikler] 
Manisa 
Muş 
Trabzon 

Zonguldak 

Yekûn 

: 1 

1 
1 
1 

2 

13 

UŞAK: ^ 
Ahmet Tahtakıliç 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş (1. Ü.) 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
(B.) 
ismet Kapısız 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Feyzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Mehmet Ali Pestilci 
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M. Meclisi B : 63 24 . 2 .19Ç5 O -.: İ 
Petrol Dairesi Başkanlığının 1962 Bütçe yılı Kesinhosabma ait uygunluk bildiriminin sunulduğu
na dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Petrol Dairosi Başkanlığının 1962 Bütçe yılı Kesinhesap 

kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yok.) 

ADANA 
Yusuf Aktimıır 
Ahmet Karamüftüoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
tsınail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Raif Aybar 
Bülent Ecevit 
İsmail Gence 
Emin Paksüt 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Orhan Apaydın | 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 210 

Kabul edenler : 190 
Reddedenler : 9 
Çekinserler : 11 

Oya katılmıyanlar : 227 
Açık üyelikler : 13 

[Kabul edenler] 
Melâhat Gedik 
Reşat özarda 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî Islimyeli 
Cevat Kanpulat 

BİLECİK 
Şadı Binay 
Orhan Tuğrul 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktcm 
Ziya Uğur 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Hilmi İncesulu 
Faruk Küreli 
Necmi öktem 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
tlhami Ertem 

ELAZIÖ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Şe raf ettin Konuray 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemalcılar 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 

Necmeddin Küçüker 
Nureddin Özdemir 
Sabahattin Savacı 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdul Çilli 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermancı 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
Ziya Altınoğlu 
Ferruh Bozbeyli 
Ratip Tahir Burak 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gökay 
Muhiddin Güven 
Coşkun Kırca 
nilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Sahabettin Orhon 
Naci Öktem 
Vahyi özarar 
tlhami Sancar 
Selim Sarpcr 
İsmail Hakkı Tckinel 
Hüsamettin Tiyanşan 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
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Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
İhsan Şeref#Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
Selçuk Aytan 
Ömer Kart 
Mekki Keskin 
Abdüssamct Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 
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KÜTAHYA 

Mehmet Kesen 
MALATYA 

Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Yaknp Kadri Karaos-
manoğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arı kan 
Esat Kemal Aybar 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Ferda Gül ey 
Sadi Pehlivanoğlu 

24.. 2 . 1965 O 
RİZE 

Arif Hikmet Güner 
Ccvat Yalçın 

SAKARYA 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Fevzi Geveci 
Ilâmit Kipor 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Haşim Tan 

SİVAS 

Adil Altay 
Rahmi Gün ay 
Scbati Ilastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Güner Sansözen 
Reşat Turhan 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
H. Ali Dizman 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 
Bekir Şeylıoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ekrem Dikmen 
Ali Rıza Uzuner 

URFA 
Osman Ağan 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karahanh 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Ahmet Tahtakılıç 

YOZGAT 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 

Sadık Tekin Müftüoğlu 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

[Reddedenler] 

ANTALYA 

ihsan Ataöv 

AYDIN 

Mustafa Şükrü Koç 

BİTLİS 

Müştak Okumuş 

EDİRNE 

Nazmi özoğul 

ERZURUM 

Tahsin Telli 

HATAY 

Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

İSTANBUL 
Saadet Evren 

KASTAMONU 
ismail Hakkı Yılanlıoğlu 

NIGDE 
Asım Eren 

[Çekimserler] 

ADANA 

Ali Bozdoğanoğlu 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

ANKARA 
Osman Rölükbaşı 

ANTALYA 

Nazmi Kerimoğlu 

BALIKESİR 

Kaya Bulut 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İSTANBUL 
Tahsin Demiray 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

KÜTAHYA 
Sezai Sarpaşar 

MANİSA 
Hilmi Okçu 
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M. Meclisi B : 63 24 . 2 . İ965 0 : 1 

[Oya katılmtyanlar] 
ADANA 

Hasan Aksay 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Cavit Oral 
Ahmet Savrun 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu (B.) 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut (B.) 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
Hüseyin Ataman (B.) 
Nihat Berkkan 
Fuat Börekçi 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
tbrahim İmirzalıoğlu 
İhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Zühtü Pelılivanh (İ. İV 
llyas Seçkin 
Abdullah Kemal Yörük 

ANTALYA 
E tem Ağva 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Saffet Emina'ğaoğru 

AYDIN 
Hilmi Aydınçer 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolak 

Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BOLU 
Kemal Demir 
Kâmil İnal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Ekrem Paiksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
İsmail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Nurettin Ok 
(Bşk. V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
İsmail Ertan 
İbrahim Koeatürk 
Hüdai Oral (B.) 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Şenmus Arslan 
Yusuf Azizöğlu (Hasta) 
Hilmi Güldoğan 
Recai Iskenderoğlu (B.) 
Vefik Pi'rinıçcioğlu 

EDİRNE 
Talât Asal 

Süleyman Bilgen (1. Ü.) 
Fahir Giritlioğlu 

ELAZIĞ 
Hürrem Müftügil . 
Kemal Satır (B.) 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk B.) 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Kudret Maritan 
Mithat San (B.) 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen 

HATAY 
Sekip tnal (B.) 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Kılıç 
İhsan ön al 

İSPARTA 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
Malik Yolaç (B.) 
Abdurrahman Yazgan 
Zeki Zeren 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Nurettin Bulak 
Ömer Zekâ i Da rinan 
( B . ) • 

Oğuz Oran 
İZMİR 

Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
İhsan Gursan (B.) 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 
Nihad Kürşad 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osma 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Necmettin Akan 
Kemal Okyay 
-Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Ali Özkan 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
İrfan Baran (B.) 
Ahmet Gürkan 
İhsan Kabadayı 
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Kadircan Kaflı 
Fakih özEakih 
Faruk Siıkan (B.) 

KÜTAHYA 
Ahırı et Bozbay 
Ali Erbek 
Rauf Kıray 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
II. Avni Akşit 
Ahmet Fırat 
ismet inönü 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Hüdayioğlu 

MARDİN 
Şevki Aysan 

M. Meclisi B : 63 
MUĞLA 

Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 
ilhan Tckinalp 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy B.) 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 
Ojfuzdemıir Tüzün 

ORDU 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 

24 . 2 . 1965 O : 1 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Kâmran Evliyaoğlu 
ti yas Kılıç 
Osman Şahinoğlu 

SIÎRT 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Rahmi Çeltekli 
İbrahim Göker 
Cevad Odyakmaz 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Mehmet Kazova 
Ali Rıza Ulusoy (İ.) 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Nazıni ökten 

[Açık üyelikler] 

Aydın 
Erzurum 
Hatay 
İsparta 
İstanbul 
İzmir 

Kocaeli 
Manisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

UEFA 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Celâl öncel 

UŞAK 
İbrahim Bulanalp 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş (l.Ü.) 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan-. 
(B.) 
İsmet Kapısız: 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak (I.) 
Kenan Esengin 
Feyzi Fıraıt 

[ Ramiz Karakaşoğlu 
Mehmet Ali lrestilci 
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M. Meclisi B : 63 24 . 2 . 1965 O : 1 
İstanbul Teknik Üniversitesi 1960 bütçe yılı Kesinhesa^ına ait uygunluk bildiriminin sunulduğu
na dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile İstanbul Teknik Üniversitesi 1960 yılı Kesinhesap kanu

nuna verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yok.) 

ADANA 
Ali Bozdoğanoğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Veli Başaran 
Asım Yılmaz 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacı oğlu 
îsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
îsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Raif Aybar 
tsmail Gence 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Nihat Su 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Melâhat Gedik 
Mustafa Şükrü Koç 
Reşat özarda 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehar 

Üye sayısı 450 
Oy verenler : 143 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

141 
1 
6 

289 
13 

[Kabul edenler] 
Fennî Islimyeli 
Cevat Kanpıılat 

BİLECİK 
Sadi Bin ay 
Orhan Tusrrul 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Turgut Çulha 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Sadrettin Çanga 
İbrahim Öktem 
Ziya Uğur 
Baha Cemal Zagra 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Hilmi İncesulu 
Faruk Küreli 
Necmi ökten 

DİYARBAKIR 
A l A l 

Adnan Aral 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
İlham i Ertem 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Faruk Sarnıç 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Cevat Dursutıoğlu 
Şe raf ettin Konuray 
Adnan Şcnyurt 

ESKİŞEHİR 
tbrahim Cemalcılar 
Aziz Zoytinojjlu 

GAZÎANTEI» 
Osman Orhan Bilen 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
TTalis Bayramoğlu 
Nureddin özdemir 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bereketoğlu 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İSTANBUL 
Ziya Altınoğlu 
Ferruh Bozbeyli 
kahrettin Kerim Göka; 

Muhlddin Güveaı 
Hilmi Oben 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
Selim Sarper 
tsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
ti asan Erdoğan 
Kemal Güven 

KASTAMONU 
thsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
İsmail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ" 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdcmir 

KOCAELİ 
Hâldan Kısa yol 

KONYA 
Selçuk Aytan 
Mekki Keskin 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Sait Sına Yücesoy 
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KÜTAHYA 
Ali Erbok 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA ' 
Mehmet Del ikaya 

MANİSA 
Neriman Agaoğlu 
Yakup Kadri ICaraos-
manoğlu 

MARAŞ 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Esat Kemal J^ybar 

MUŞ 
Sami öztürk 

NlĞDR 
Asım Esen 

M. Meclisi B : 63 
ORDU 

Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Sadi Feklivanöğlu 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN ' 

Ali Fuat Alişan 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Fevzi Geveci 
Hâmit Kiper 

24 , 2 . 1966 ,0 : 1 
SÜRT 

Süreyya öner 
StNOP 

Haşim Tan 
SİVAS 

Ahmet Kangal 
TEKİRDAĞ 

Turhan Kut 
Hayri Jlumcuoğlu 

"TOKAT 
H. Ali Dizman 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 
Bekir ŞeybOğlu 

TRABZON 
Ali Şakk Ağanağlu 
Ekrem Dikmen 

Ali Rıza Uzuner 
URFA 

Osman Ağan 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
İbrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

YOZGAT 

Mustafa Kepir 
Turgut NJzatmöğlu 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Yusuf Ziya Yücebilgiıı 

[Reddeden] 
KIRŞEHİR 

Ahmet Bilgin 

ADANA 
Kemal Sarıibrahirnoğlu 

BALIKESİR 
Kaya Bulut 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur I 
Mehmet Geçioğlu ; 
Kasım Güiek 
Melih Kemâl Küçükte-i 
pepmar 
Cavit Orâl 
Ahmet Şavrun \ 
İbrahim Tekin ! 
Ahmet Topalöğlu (B.) I 

ADIYAMAN i 
Mahmut s Deniz 
Mehmet özbay 
AFYON KARAHISAR 
Halûk Nur Baki 
Hasan Din&er (B») 
Şevki Güler 

[Çekinserler] 
ÇANAKKALE 

Ahmet Nihat Akay 
HAİTAY ! 

Abdullah Çilli 

[Oya katıhntyanlar] 

İSTANBUL 
Tahsin Demi ray 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 

Mehmet Turgut (B.) 
Şükrü Yüzhasıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
Hüseyin. Ataman .(B,) 
Nihat Berkkan 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit (B,) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
İbrahim .Sıtkı .Hatip-
OğlU^Wr.,.Ti..-

İbrahim İmirzalıoğlu 
İhsan Köknel 
Mehdi Mıhçiûğlu \ 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı (1. Ü.) 

llyas Seçkin 
Abdülhak Kemal Yörüü 

ANTALYA 
Etem.A£va 
Hasan Fehmi Boztepe ; 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Nazmi Kerim oftlu 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Saffet Eminağaoglu 

AYDIN 
Hilmi Aydınger 

Nedim Müren 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolafk 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğiu 
Gökhan EvliyaJoğlu 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 

,599 — 



Ahmet Çakmak 
Kemal Demir (B.) 
Kâmil inal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
İsmail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Şefik inan 
Refet Sezorin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 

ÇORUM 
Nuri Ahıskaiıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
İhsan Tombıış 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
îsmail Ertan 
İbrahim Kocatürk 
Hüdai Oral (B.) 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoglu 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu (I.) 
Hilmi Güidoğan 
Recai îskenderoğlu 
Vefik Pirinçcioğlu 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen 
Fahir Giritlioghı 

ELÂZIĞ 
Naci Güray 
Hürrem Müftü gil 
Kemal Satır (B.) 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Naci Yıldırım 

M. Meclisi B : 63 
ERZURUM 

Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Gıyaaettin Karaca 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi Öztürk (B.) 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Muzaffer C.anbolat 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin încioğlu 
Kudret Mavitan 
Mithat San (B.) 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Nizamettin Erkmen 
tbrahim Etem Kılıçpğlu 
Ali Köymen 

I GÜMÜŞANE 
I Necmeddin Küeüker 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Ahmet Sırrı Hocaoğiu 
Sekip înal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 
thsan ön al 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

I Sadettin Bilgiç 
İSTANBUL 

tbrahim Abak 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Ömer Zekâi Dorman 
(B.) 
Saadet Evren 

I <irhan EyüboSlu 

24 . 2 . 1965 O : 
| Ali Coşkun Kırca 

Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
llhami Sancar (B.) 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç (B.) 
Zeki Zeren 

İZMİR 
I Osman Sabri Adal 
j Şükrü Akkan 

Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 

I Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Eıtunga 
İhsan Gürsan (B.) 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 
Nihad Kürşad 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osm a 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

I KARS 
I Necmettin Akan 
I Kemal Kaya 

FCemal Okyay 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
I Avni Doğan 

Fethi Doğançay 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
TTüsamettin Gumüşpala 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağlam 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
I Halil Özmen 
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KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
İrfan Baran (B.) 
Ahmet Gürkan 
thsan Kabadayı 
Kadircan Ksflı 
Ömer Kart 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay , 
Rauf Kıray 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
Ahmet Fırat 
tsmet İnönü 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten (B.) 
Şefket Raşit Hatip-
oğlu 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

.MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 



MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin (B.) 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numânoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy (B.) 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Ata Bodur 
Ferda Gül ey 
Orhan Nnim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat (B.) 
Ata Topaloğlu 

M. Meclisi B : 63 
RİZE 

Erol Yılmaz Akçal 
Fuad Sirmen (Başkan > 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer I 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
îlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

24 . 2 . 1966 Û : 1 
SİVAS 

Adil Al'tay 
Rahmi Çeltekli 
ibrahim GÖke* 
Rahmi Günay 
Sabati Hastaoğlu 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural (B.) 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Mehmet Kazova 
Ali Rıza Ulusoy (i.) 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 

[Açık üyelikler] 

Aydın 1 
Erzurum 1 
Hatay 1 
İsparta 1 
İstanbul 1 
İzmir 2 
Kocaeli 1 

Manisa 1 
Muş .1 
Trabzon 1 
Zonguldak 2 

" — 
t Yekûn 13 

Zeki Yağmurdereli 
TUNCELİ 

Vahap Kışoğlu 
l Fethi Ülkü 

URFA 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Celâl öncel 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş (t. Ü.) 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğar. 
İsmet Kapısız 

i Celâl Sungur 
ZONGULDAK 

Ahmet Fııaat Ak (1.) 
Kenan Esengin 
Feyzi Fırat 
Ram iz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoglu 

1 Mehmet Ali Pestili 

,̂ . 
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M. Mfeclisl B : 63 24 . 2 .- 1965 O : 1 
İstanbul Teknik üniversitesi 1961 bütçe yüı Kesinhesap kanununa verilen oylfcrm sonucu 

(Çoğunluk yok) 

' 

< 

ADANA 
Ali Bozdoğanoğlu 
Ahmet Karamüftüoglu 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

ADIYAMAN 
, Arif Atalay 

Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Veli Başaran 
Asım Yılmaz 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
ismail Sarıgöî 

, Nevzat Şener 
ANKARA " 

Burhan Apaydın 
Raif Aybar 
Bülent Ecevit 
İsmail Gence 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
Nihat Su 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Melâhat Gedik 
Mustafa Şükrü Koç 
Reşat özarda 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Fennî îslimyeli 
Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 

Üye sayısı •. 450 
Oy verenler : 150 

Kabul edenler : 144 
Reddedenler : ^2 
Çekinserler : 4 

Oya katılmıyanlar : 287 
Açık üyelikler : 13 

[Kabul edenler] 
i Cihat Turgut 

BİLECİK 
ı Sadi Binay 

Orhan Tuğrul 
BİTLİS 

Nafiz Giray 
BOLÜ 

Ahmet Çakmak 
BURDUR 

Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Sadrettin Çanga 
İbrahim Öktem 

i Ziya Uğur 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat. 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Hilmi İncesulu 
Faruk Küreli 
Necmi ökten 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
tlhami Ertem 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Naci Güray 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
İbrahim Cemalcılar 
Aziz Zeytinoğhı 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Nureddin özdemir 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Bahri Bahadır 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İSTANBUL 
Ziya Altınoğlu 
FerruJı Bozbeyli 
Tahsin Demiray 
Fahrettin Kerim Göka,v 

Muhiddin Güven 
Hilmi Oben 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
Vahyi özarar ' 
Selim Sarper 
İsmail Hakkı Tekinel 

| Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
İsmail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Memdııh Erdemir 

KOCAELİ 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
Selçuk Aytan 
Mekki Keskin 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 

KÜTAHYA 
Sezai Sarpaşar 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 
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MARDİN 
B3at Kemal 'Ayfoaı* 
Seyfi Güneşüaö' 
Talât5 Oğuz 

MtfŞ 
Sami Öatürk 

NİÖDE^ 
Astta'Ere» 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Refet Aksdy? 
Ferda GüJej* 
Şa<ü Pehlivanoğlu 

RtZE 
Arif Hikmet Güner 

M, MecUsi B : 63 
Cevat Yadçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Muslihittin Gürer 
Yusuf UVusrvy 

SAMSUN 
Ali Fuat AJişan 
Nurettin G6rito§lu 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Fevzi Geveei 
Hâmit Kiper 

SİİRT 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 

24 . 2 . 1965 O 
SİNOP 

Haşim Tan 
SÎVAS 

Ahmet Kangal 
TOKAT 

H. Ali Dizraan 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ekrem Dikmen 
Ali Rıza Uzuner 

TUNüELt 
Vahap Kışoğlu 

URPA 
Osman Ağan 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karahaulı 
Sabri Kılıç 

UŞAK, 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu-
ibrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç, 

YOZGAT 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizâanoğlu 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

[Reddedenler] 
ANTALYA I KIRŞEHİR 

ihsan Ataöv Ahmet Bilgin, 

BALIKESİR 
Kaya Buititî 

ADANA 
Hasan Aksafb 
Yusuf Aktimur 
Mehıaetî Geçiağlu 
Kasım Gülek 
Melih.Kemal Küçükte-
pepınar 
Cavit Orah 
AhmetSavrun 
Itoahira TtakhU 
Ahmet Topaİoğlu (B*) 

ADIYAMAN 
Mahmut" D*râz 
Mehmet Özbay. 
AFYON KARAHİSAI 
Halûk Nw Baki 
Hasan Dinçer (B.); 
Şevki Güler 
Mehmet̂  Turgut»' (Bu)* 
Şükrü, YtUbaşfeğlg»• 

AÛR& 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 
Rıza Polat 

[Çekinserler] 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 

[Oya katılmtyanlar] 
AMASYA 

Mustafa Kemal Karan 
ANKARA 

tsmail Rüştü Ak3al 
Hüseyin Ataman (B.) 
>Tihat Berkkan 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
ibrahim îmirzalıoğlu 
ihsan Köknel 
Mehdi Mlhçffoğlu 
Emin. Paksüt: 
Zühtü Pehlivanlı 
Ilyas Seçkin 
Abdülhak Kemal Yörül 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Hasan. Fehmi Boztepe 
Ömer Eken. 

Rafet Eker 
Nazmı KeHınosrlu 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Saffet Eminn&aoğlu 

AYDIN 
fTilmi Aydınçer 
Nedim Mü ren 
tsmet Sezsrm 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolallr 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyao'ğlu 

BİNGÖL 
M, Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacı oğlu 
Turgut Çulha 
Kemal Demir (B.) 
Kâmil inal 

MUŞ 
Sait Mutlu 

Fuat Ümit 
BURDUR 

Nadir Yavuzkan 
BURSA 

Edip Rüştü Akyürek 
Ekr«m Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa. Tayyar 
Ahmet Türkel 
ismail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Refet Sezgin 

' ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
ihsan Tombnş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet-Çoban oğlu. 
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îsmail Ertah 
ibrahim Kocatürk 
Hüdai Oral (B.) 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Şehmuz Arslan 
Yusuf Azizoğlu 
Hilmi Güldoğan 
Recai Iskenderoğlu 
Vefik Pirinçeioğlu 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen (t. Ü.) 
Fahir Giritlioğlu 

ELAZIĞ 
Nuretin Ardıçoğlu 
Hürrem Müftügil 
Kemal Satır (B.) 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Gıyasettin Karaca 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 
Celâlettin Üzer (B.) 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs (B.) 
Hüseyin Incioğlu 
Kudret Mavitan 
Mithat San (B.) 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Nizftmettin Erkmen 
İbrahim Etem Kılıç-
oğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

M. Meclisi B : 63 
HATAY 

Ali Muhsin Bereketoğln 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip İnal (B.) I 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
Yahya Dermançı 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 
İhsan Önal 

İSPARTA 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Ömer Zekâi Dor'man 
(B.) 
Saadet Evren I 
Orhan Eyüboğlu 
Ali Coşkun Kırca [ 
Ahmet Oğuz, 
Oğuz Oran 
İlhami Sancar 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci | 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
İhsan Gürsan (B.) 
Ziya Hanhan 
Saim Kayga^ 
Nihad Kürşad 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osona 
Kadri özek 
Mustafa Uyar I 

24 . 2' . 1965 O : 1 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Necmettin Akan 
ECemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
Ali özdikmenli I 

KAYSERİ 
Vbdülhalim Araş 
Turhan Feyzi oğlu 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Güraüşpala 
Vedat Âli Özkan 
(B.) 
Mehmet Sağlam 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
frfan Baran 
Ahmet Gürkan • 
thsan Kabadayı 
Kadir can Kaflı | 
Ömer Kart I 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy I 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Rauf Kıray 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya | 

Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 
(Başbakan) -
Ilalit Ziya Özkan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Şevket Rtışit Hatipoğiu 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcı oğlu 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 
İhsan Tekinalp 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Nu m an oğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy~ 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Ata Bodur 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçâl 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Nuri Bayar 
Hami Tezkan 
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SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Kâmran Evliyaoğlu 
îlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlu 

SÎÎRT 
Cevdet Aydın 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 

-

M. Meclisi B : 63 
tbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKÎRDAÖ 
Turhan Kut. 
Fethi Mahramlı 
Hayri MumcuoğJu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Sahabattin Baybura 
Mehmet Kazova 

[Açık iti 
Aydın 1 
Erzurum 1 
Hatay 1 
tsparta 1 
îstanbul 1 
tzmir 2 

24 . 2 . 1965 0 : 1 
Zeyyat Kocamemi 
Ali Rıza Uİusoy 

TRABZON A AVıC*Jbl*J W A l 

Selâhattin Güven 
Nazmı ökten 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü M, \jVl±A vJLO-U 

URFA 
Atalay Akan 
Kemal Badülı 
Celâl öncel 

yelikler] 
Kocaeli 1 
Manisa 1 
Muş 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 2 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş (t. Ü.) 
Şükrü KÖsereisoğlu 

YOZGAT 
tsmail Hakkı Akdoğaı 
(B.) 
tsmet Kapısız 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak (1.) 
Kenan Esengin 
Feyzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Mehmet Ali Pestilci 

Yekûn 13 





Millet Meclisi 
GÜNDEMI 
63. BİRLEŞİM 

24,2 .1985 Çarşamba 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Millî Savunma Bakanı Hasan Dinçer'-

in, Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu ta
sansı ile 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı maddeler ile bâzı fıkralar eklenmesi hak
kındaki kanun tasarısının havale edilmiş olduğu 
Millî Savunma Komisyonundan seçilecek 5, Ma-
öiye ve Plân Komisyonlanndan seçilecek 3 er 
üyeden kurulu bir Geçici Komisyonda görüşül
mesine dair önergesi. (1/805, 1/798, 4/395) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

X I . — Petrol Dairesi Başkanlığının 1962 
bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Petrol Dairesi Başkanlığının 1962 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (3/873, 
1/690)" (S. Sayısı : 829) 

II 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

X 1. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1960 
bütçe yıllı Kesinhesabına ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile istanbul Teknik Üniversitesi 1960 büt
çe yılı Kesinhesap kanunu tasansı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu (3/546, 1/164) (S. Sayısı: 
857) [Dağıtma tarihi : 18 .2 .1965] 

X 2. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1961 
bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile İstanbul Teknik Üniversitesi 1961 büt
çe yılı Kesinhesap kanujıu: tasansı ve Sayıştay 

Komisyonu raporu (3/798, 1/645) (S. Sayısı : 
858) [Dağıtma tarihi: 19 . 2 . 1965] 

X 3. — istanbul Teknik Üniversitesi 1962 
bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile istanbul Teknik Üniversiteli 1962 büt
çe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu (3/894, 1/679) (S. Sayısı : 
859) [Dağıtma tarihi : 19 .2 .1965] 

4. — C. Senatosu Niğde Üyesi Kudret Bay-
han ve üç arkadaşının, 1111 sayılı Kanuna bir 
madde eklenmesi hakkında kanun teklifi, Kon
ya Milletvekili Ahmet Gürkan ve Ankara Mil
letvekili Ferhat Nuri Yılıdınm'ın, 5585 sayılı 
Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair ka
nun teklifi, Tokat Milletvekili H. Ali Dizman'-
m, Askerlik hizmetlerinin emeklilik ve terfi-
den sayılması hakkında kanun teklifi ile C. Se
natosu izmir Üyesi Hilmi Onat ve Aydın Millet
vekili Mehmet Yavaş'm, Maaş Kanununa ek 
4379 sayılı Kanunla bu kanunu tadil eden 5585 
ve 6724 sayılı kanunlara bâzı maddeler ilâvesi 
hakkındaki kanun tekliflerine dair C. Senatosu 
Başkanlığı teskeresi ve C. Senatosunca yapılan 
değişiklikler hakkında M. Meclisi Plân Komis-
vonu raporu (M. Meclisi 2/62, 2/145, 2/204, 
9/360; C. Senatosu 2/142) (S. Sayısı: 445 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 19 . 2 . 1965] 

X 5. — Kat mülkiyeti kanunu tasansı ile 
Kırşehir Milletvekili Ahmet Bilgin ve 8 arka
daşının ve Afyon Karahisar Milletvekili Asım 
Yılmaz'm, kat mülkiyeti kanun teklifleri ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/516, 2/288, 2/325) 
(S. Sayısı : 524) [Dağıtma tarihi: 11.11.1963] 

6. — Siyasi Partiler kanunu tasansı ile Ada
na Milletvekili Kasım Gülck ve Kema' Sarıib-
rahimoğlu'nun, Siyasi partiler kanun teklifleri 
ve Geçici Komisyon raporu (1/560, 2/378; 
2'591) (S. Sayısı: 527) [Dağıtma tarihi : 
27 . 11 . 1963] 



7. — Bina kiralan hakkındaki kanun tasa
rısı ve Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara
ca 'nm 6570 sayılı Kira Kanununun Anayasa 
Mahkemesince iptal edilen 2 ve 3 ncü madde
lerinin yeniden tedvini ile 4 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve geçici 
komisyon raporu (1/513, 2/526) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 458 ve 458 e 2 nci ek) [Dağıtma ta
rihi : 10 . 4.1964] 

X 8. — Çanakkale Milletvekili Şefik înan'-
m, Otelcilik, Motelcilik Türk Anonim Şirketi ka
nun teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/576) 
?S. Sayısı : 507) [Dağıtma tarihi : 18.10.1963] 

9. — Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Bir
liği Kanununun 34 ncü maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısı ve Adalet ve Tarım 
komisyonları raporları (1/463) (S. Sayısı : 268) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 6 . 1963] 

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

11. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/458) 
(S. Sayısı : 265) [Dağıtma tarihi : 19 . 6 .1963] 

12. — îstanbud Milletvekili Reşit Ülker'in, 
tdarei Umumiyei Vilâyat Kanununda ek ve de
ğişiklikler yapılmasına dair kanun teklifi ve 
içişleri Komisyonu raporu (2/672) (S. Sayısı : 
702) [Dağıtma tarihi : 28.4.1964] 

13. -— 5680 sayılı Basın Kanununun 29.11.1960 
tarih ve 143 sayılı Kanunla değişik 19 ncu 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
ve Adalet Komisyonu raporu (1/527) (S. Sa
yısı : 525) [Dağıtma tarihi: 11 . 11 . 1963] 

14. — 5680 sayılı Basın Kanununa bir mad
de eklenmesi hakkındaki Kanunun kaldırılma
sına dair kanun tasarısı ve Adalet ve Turizm 
ve Tanıtma komisyonları raporlan (1/541) 
(S. Sayısı : 533) [Dağıtma tarihi : 3 .12 .1963] 

15. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Vas-
fi Gerger'in, kesin idari kararlar hakkında Da-
nıştaya başvurulacağına dair kanun teklifi ve 
içişleri ve Maliye komisyonlan raporlan (2/33) 
(Ş. Sayışı ; 294) [Dağıtına tari&i : 2 . 7 . 1963] 

2 -
16. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 

Umuru belediyeye mütaallik ahkâmı cezaiye 
hakkında 16 Nisan 1340 tarih ve 486 numaralı 
Kanunun bâzı maddelerini muaddil 1608 sayılı 
Kanuna maddeler eklenmesine ve 2575 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesinin kaldırılmasına dair 
olan 151 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri 
ve Adalet komisyonlan raporlan (2/136) (S. 
Sayısı : 751) [Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1964] 

17. — Askerî Memnu Mıntakalar Kanunu
nun birinci maddesinin (A) fıkrasının değişti
rilmesine dair kanun tasarısı ve Millî Savun
ma Komisyonu raporu (1/473) (S. Sayısı : 
364) [Dağıtma tarihi : 19 . 7 . 19631 

18. — 1076 sayılı ihtiyat subayîan ve ihti
yat askerî memurlan Kanununun 2754 sayılı 
Kanunla muaddel 25 nci maddesinin tadiline 
dair kanun tasansı ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/535) (S. Sayısı: 588) [Dağıtma 
tarihi : 12 . 2 . 1964] 

19. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
üner'in, Türkiye'ye gerek hariçten ithal sure
tiyle giren ve gerekse memlekette imal edilen 
eşya ve malzeme içerisine Türkçe prospektüs 
konulmasına dair kanun teklifi ile Bursa Mil
letvekili Ziya Uğur'un, ithal edilip satışa arz 
edilecek mallara ait katalog ve izahnamelerin 
Türkçeleştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Sanayi ve Ticaret komisyonları raporlan 
(2/579, 2/580) (S. Sayısı : 622) [Dağıtma ta
rihi : 28 . 2 . 1964] 

20. — 150 milyon liralık madenî ufaklık pa
ra bastmlması hakkında 6797 sayılı Kanunun 
birinci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasansı ve Maliye ve Plân komisyonlan rapor
lan (1/651) (S. Sayısı : 725) [Dağıtma tarihi : 
2.7.1964] 

21. — 4933 saydı Kanuna ek kanun tasarısı 
ve Millî Eğitim, İçişleri ve Plân komisyonlan 
raporlan (1/453) (S. Sayısı : 345) [Dağıtma ta
rihi : 11 . 7 . 1963] 

22. — Taşıt Kanununda değişiklik yapılma
sı hakkında kanun tasansı ve İçişleri ve Plân 
komisyonlan raporlan (1/566) (S. Sayısı : 
693) [Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1964] 

23. — Artvin Milletvekili Sabit Osman Av-
cı'nın 3304 sayılı Orman öe»el Müdürlüğü 



Teşkilât Kanununa geçici madde eklenmesine 
ve aynı kanuna ek 3904 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Tarım ve Plân komisyon
ları raporlan (2/241) (S. Sayısı : 501) [Dağıt
ma tarihi : 15 .10 .1963] 

24. — İmar ve İskân Bakanlığı kuruluş ve 
vazifeleri hakkındaki Kanunun 12 nci maddesi
nin değiştirilmesine ve bu kanuna iki madde 
eklenmesine dair kanun tasansı ve İçişleri, imar 
ve İskân ve Plân komisyonları raporlan (1/375) 
(S. Sayısı : 343) [Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1963] 

25. — Temsil Ödeneği hakkındaki Kanuna 
ek kanun tasarısı ve İçişleri, Millî Savunma, Ma
liye ve Plân komisyonlan raporları (1/518) 
(S. Sayısı : 692) [Dağıtma tarihi: 17 . 4 . 1964] 

X26. — Tarini Kredi Kooperatifleri Kanu
nuna bâzı maddelerin eklenmesine ve bu kano
nun bir maddesinin kaldırılmasına dair kanun 
tasansı ve Ticaret, Maliye ve Bütçe ve Plân 
komisyonlan raporlan (1/369) (S. Sayısı : 536) 

27. — Uzman Jandarma kanun tasansı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/479) (S. Sayışı: 
296) [Dağıtma tarihi : 2 7 .1963] 

28. -— Nöbetçi memurluğu kuruflmasını ve 
olağanüstü hal tatbikatlarında mesainin 24 saat 
devamını sağlıyan kanun tasansı ve İçişleri Ko
misyonu raporu (1/648) (S. Sayısı : 615) 
[Dağıtma tarihi: 26 . 2 . 1964] 

29. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcu-
oğlu'nun, Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki 
23 Şubat 1963 gün ve 218 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı Te-
kinel'in, Suç ve cezaların affı hakkındaki 23 Şu
bat 1963 gün ve 218 sayılı Kanunun 8 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ile İçel Milletvekili Mazhar Arıkan'ın, Bâzı suç 
ve cezalann affı hakkındaki 218 sayılı Kanu
nun 3 ncü maddesinin 1 nci bendinin tadili hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
pora (2/574, 2/645, 2/560) (S. Sayısı : 589) 
[Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1964] 

X 30. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Eifat öztürkçine'nin ve Trabzon Milletvekili 
Ahmet Şener ve Çorum Milletvekili Hilmi tn-
cesulu'nun Su ürünleri kanunu teklifi ile Cum
huriyet Şşjıatoşu Zonguldak Üyesi Tevfik înci 
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ve 28 arkadaşmm, Balıkçılığın teşvik ve hima
yesine mahsus kanun teklifi ve Geçici Komis
yon raporu (2/377, 2/505, 2/252) (S. Sayısı : 
370) [Dağıtma tarihi : 20 .8 .1963] 

31. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/507) (S. Sayısı : 
513) [Dağıtma tarihi : 23 .10 .1963] 

X32. — Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
tasansı ve Kırşehir Milletvekili Memduh Er
demi r'in Türkiye Elektrik Kurumu kanunu tek
lifi ve Geçici Komisyon raporu (1/461, 2/425) 
(S. Sayısı : 516) [Dağıtma tarihi : 24.10.1963) 

X 33. — Konut kanunu tasansı ve Geçici Ko> 
misyon raporu (1/493) (S. Sayısı: 534) [Da
ğıtma tarihi : 24 .12 .1963] 

84. — Gümrük kanunu tasansı, 5383 sayılı 
Gümrük Kanununun 3 ncü fıkrasiyle 71 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasansı 
ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonlan ra
porlan ile İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
5383 sayılı Gümrük Kanununun 134 ncü madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Ge
çici Komisyon raporu (1/466, 1/204, 2/236) (S. 
Sayısı: 734) [Dağıtma tarihi: 14 . 7 . 1964] 

X 35. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga 
ve 106 arkadaşının bölge tiyatrolan kamını 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/437) (S. 
Sayısı: 305) [Dağıtma tarihi: 6 . 7 . 1963] 

X 36. — Aydm Milletvekili İsmet Sezgin ve 
33 arkadaşının, 5237 sayılı Kanunun 27 nci 
maddesinin (c) bendinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Goçici Komisyon raporu 
(2/522) (S. Sayısı : 353) [Dağıtma tarihi : 
15 . 7.1963] 

X37. — Mifllî İstihbarat Teşkilâtı kanunu 
tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/451) 
(S. Sayısı: 456) [Dağıtma tarihi: 26 . 9 . 1963] 

38. — Tanm Bakanlığı vazife ve teşkilât Ka
nununa bir madde eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve Tanm Komisyonu raporu (1/708) (S. 
Sayısı : 776) [Dağıtma tarihi : 14.12 .1964] 

39. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 226 nci 
maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesine mü-
taallik kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/128) (S, Sayısı ; 584) [Dağıtma ta
rihi : 12.2.1004] 



X 40. — Cumhuriyet Senatosu Edirne Üyesi 
Tahsin Banguoğlu ve 32 arkadaşının, Edirne'de 
bir üniversite kurulmasına dair kanun teklifi ve 
Millî Eğitim Komisyonu raporu (2/8?) (S. 
Sayısı : 778) [Dağıtma tarihi : 16.12.1964] 

X 41. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı ve 8 arkadaşının, Çukurova 
Üniversitesinin kuruluşu hakkında kanun tek
lifi ve Millî Eğitim Komisyonu raporu (2/8) 
(S. Sayısı: 779) [Dağıtma tarihi: 16.12.1964] 

X 42. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali 
Anka n ve 123 arkadaşının Diyarbakır'da (Gök-
alp Üniversitesi adı altında) bir üniversite ku
rulmasına dair kanun teklifi ve Millî Eğitim 
Komisyonu raporu (2/32) (S. Sayısı : 780) 
[Dağıtma tarihi : 17.12.1964] 

X 43. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı 
ve 183 arkadaşının, (Selçuk Ünüversitesi adıyla) 
Konya'da bir üniversite kurulması hakkında 
kanun teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu rapo
ru (2/50) (S. Sayısı : 781) [Dağıtma tarihi : 
17.12 .1964] 

44. — Kütahya Milletvekili Sadrettin Tosbi 
ve 21 arkadaşının, 7334 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ile Eskişehir Milletvekilleri İbrahim Cemal-
cılar ve Şevket Asbuzoğlu'nun, 7334 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân ko
misyonları raporları (2/307, 2/322) (S. Sayısı : 
444) [Dağıtma tarihi : 20.9.1963] 

45. — Sivil Savunma Kanununa iki ek mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma ve İçişleri komisyonları raporları 
(1/517) (S. Sayısı : 614) [Dağıtma tarihi : 
25.2.1964] 

46. — 5539 sayılı Karayolları Genel Müdür
lüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasarısı ve Bayındırlık ve Plân ko
misyonları rapcrlan (1/640) (S. Sayısı : 711) 
[Dağıtma tarihi 13. 5 .1964] 

X 47. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu ve iki arkadaşının, Ziraat alet ve tna-
kinaları ile kimyevi gübre ve ilâçların ithalât ve 
memlekette satışının münhasıran Türkiye Zirai 
Donatım Kurumu tarafından yapılmasına ve bu 
maddelerin Gümrük Vergisi, resim ve harçlar
dan muafiyatine dair kanun teklifi ile Geçici 
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Komisyon raporu. (2/731) (S. Sayısı : 784) 
[Dağıtma tarihi : 26 .12 .1964] 

48. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine ve 5 arkadaşının, Devlet me
murları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetve
lin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmında deği
şiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve İç
işleri ve Plân komisyonları raporları (2/266) 
(S. Sayısı : 399) [Dağıtma tarihi : 17.9.1963] 

49. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Ce
lâl Ertuğ'un, 1953 sayılı Umumi Hıfzısıhha 
Kanununa bâzı maddeler eklenmesine dair ka
nun teklifi ve İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve A($alet komisyonlan raporları (2/376) 
(S. Salısı : 795) [Dağıtma tarihi : 14.1 .1965] 

50. -— Ordu Milletvekili Ferda Güley ve 
Edirne 'Milletvekili Nazmi Özoğul'un. 657 sayılı 
Harita Müdürü Umumiyesi Kanununun 8 nci 
maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna 3 ncü 
bir geçici madde eklenmesi hakkında kanun tek
lifi ve Millî Eğitim ve Millî Savunma komisyon
ları raporları (2/515) (S. Sayısı : 740) [Dağı% 
ma tarihi : 15 .7 .1964] 

51. — İstanbul Müiletvekili Zeki Zeren'in, 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
28 nçi maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nım teklifi ve Anayasa ve Adalet kornişonları 
mütalâaları ile Sağlık ve Sosyal Yardım Komis 
yonu raporu (2/497) (S. Sayısı : 276) [Dağıtma 
tarihi : 26 6.1963] 

52. — 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı Teşkilât ve Memurin Kanununa ek 
kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Plân komisyonları raporları (1/707) (S. Sayısı: 
796) [Dağıtma tarihi: 14 .1.1965] 

53. — 6224 sayılı Yabancı sermayeyi teşvik 
Kanununun 8 nci maddesinin (a) fıkrasının de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sanayi, 
Ticaret, Maliye ve Plân komisyonları raporlan 
(1/567) (S. Sayısı: 761) [Dağıtma tarihi : 
1 . 12 . 1964] 

54. — Kocaeli iline bağlı Kaynarca ilçesinin 
Sakarya iline bağlanması hakkında kanun ta
sarısı ve İçişleri ve Plân komisyonlan raporla
rı (1/457) (S. Sayısı : 365) [Dağıtma tarihi: 
16. 8 . 1963] 



55. — Serbest malî müşavirlik kanunu ta
sarısı ile C. Senatosu Amasya Üyesi Macit Ze-
ren ve Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'miı, Malî 
müşavirlik ve yeminli müşavirlik kanunu tek
lifi ve Geçici Komisyon raporu (1/476, 2/529) 
(S. Sayısı : 368 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
30 . 1 . 1965] 

56. — Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 
İdare Âmirlerinin, Türkiye Büyük Millet Mecli
si memurlarının teşkilâtına dair olan 5509 sayı
lı Kanuna ek 6341 sayılı Kanunun 1 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Plân 
Komisyonu raporu (2/766) (S. Sayısı : 802) 
[Dağıtma tarihi : 26 .1.1965] 

57. — MiM Müdafaaya hiyanet suçundan 
müebbet hapse hükümlü Alman uyruklu 
Wilfried Herbrecht hakkındaki hapis cezasının 
affı hakkında kanun tasarısı ve Adalet Komis
yonu raporu (1/671) (S. Sayısı : 741) [Dağıt
ma tarihi : 15 . 7.1964] 

X58. — Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Al
manya Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava 
Ulaştırmasına dair Anlaşmanın onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Ulaştırma, Dışişleri ve Plân Komisyonları rapor

ları. (1/617) (S. Sayısı : 856) [Dağıtma tari
hi : 11.2.1965] 

59. -— Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve 
görevleri hakkındaki kanun tasarısı ile Cumhu
riyet Senatosu İzmir Üyesi Ömer Lûtfi Bozcalı 
ve 26 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Tabiî 
üyesi Ahmet Yıldız ve 24 arkadaşnm. Konyya 
Milletvekili İhsan Kakadayı ve 10 arkadaşnm 
ve Erzurum Milletvekili Tahsin Telli'nin, Diya
net İşleri Başkanlığı kuruluş ve görevleri hak
kında kanun teklifleri ve Geçici Komisyon rapo
ru. (1/670, 2/101, 2/105, 2/146, 2/643) (S. Sayı
sı 831 [Dağıtma tarihi : 17 . 2 . 1965] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 



Dönem : 1 
Toplantı : 4 M İ L L E T MECLÎ9-I S. Sttytn t 859 
Isfonbul Teknik Üniversitesi 1962 bütçe yılı Kesinhesabına ait uy
gunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile İstanbul Teknik Üniversitesi 1962 bütçe yılı Kesinhesap kanunu 

tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/894, î /679) 

istanbul Teknik Üniversitesinin 1962 bütçe yılı kwinbesabm* ait- uyguaiak bildiriminin annuldaguna 
dair Sayıştay Başfcaalıgt Mtttft l ( İ /8«> 

T. C. 
Sayıştay 

Sayı: 506447/1112 
11 . 6 . 1964 

T Ü R K I Y E B Ü Y Ü K M t o & T M C f M B A § I C A K L I Ğ Î N A 

istanbul Teknik Üniversitesinin 1962 bütçe yılı fcesinhesabına ait uygunluk bMirimînin-ilişik 
olarak sunulduğunu salgılarımla arz ederim. 

, ' J v vw ' A. Â. Hemen 
Sayıştay tBaşkanvekiH 

UYGUNLUK BlLDÎBÎMİ 

1..-n*. Anayasa ve Genel Muhasebe Kanun» h ü ^ ^ % ^ uyĵ arû^f Sayıştaya gönderilen istanbul 
Teknik Üniversitesinin 1962 malî yılı kesinihesabı Sayıştayca incelenip yargılanmış olan saymanlık 
idare hesabiyle 'kanşılaşitırılmıştır. 

2. — Dairesi Kesinhesabında gösterilen gelir miktarı, Sayıgtayca tesfoit olunan miktara göre 
3 703 999 lira noksan bulunmuş ve farkın sebebi, Sayıştay cetvelinkle açıklanmış olduğundan Kesin
hesap kanunu ıtasarasının gelir tahsilatını göafceren 2 nd maddesinde yazılı rakamın ona göre düzeltil
mesi gerekli bulunmuştur. 

3. — Yukarıki maddede ve bağlı cetvellerde yazılı açıklamalar göz ömünlden ıbulundurulımak sure-
tile Kesinhesapta gösterilen rakamların kabulünün ^yıgNn olacağını arz ekleriz. 

28 . 5 . 1964 

A. Â. Hemen 
Birinci Başkanvekili 

(Bulunamadı) 

t ögat 
D. 4 ncü Başkanı 

M. H. Dümer 
Üye 

S. Erem 
Üye 

R. örencik 
D. 1 nci Başkanvekili 
imzada bulunainadı 

A. R. Toksö» 
Üye 

H. öktem 
Üye 

N. Tek'er 
tfce V. 

E. Yılmaz 
% 0 % 

JÇ. Tolluoğlu 
D. 2 nci Başkanı 

N. Başakar 
Üye 

A. Seyhan 
Üy« 

H. Oûrsu 

F. Karabina 
fam 

M. Karabacak 
D. 3 ncü Başkanı 

C. Çitici 
Üye 

B. Konakçı 
Üye 

Ş. Atamer 
ÜyeV. 

. • y' < ' ; 



İstanbul Teknik Üniversitesi 1962 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (1/679) 

T. C. 
BaşbakcmM ' 13 .4 . 1964 

Kanunlar ve Karârlar 
Tetkik Dairesi 

Sayt : 71-2259/1263 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
114,1964 «tarihinde kararlaştırılan «İstanbul Teknik Üniversitesi 1962 bütçe yılı Kesinhesap kanunu 
tasarısı» ve gerekçesi 'ile eki cetveller İlişik olarak,sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica öderim. 
İsmet înönü 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

Gider gerekçesi : 
1962 yılı Bütçe Kanunu ile verilen 37 754 183 liralık ödenek, yıl içinde 135 sayılı Kanunla ekle

nen 2 Q00 000 lira ile Muhasebei Umumiye Kanununun 55 lici maddesi gereğince 1962 bütçe yılma 
devreden 16 585,16 liralık bağıştan ödenek kaydedilen 15 541,33 liranın eklenmesiyle 39 769 724,33 
liraya yükselmiştir. 

Bu miktardan 31 248 577,80 lira harcanmış 8 521146,53 lira ödenek artığı yok edilmiş ve 1043,83 
liralık bağış da ertesi yıla devredilmiştir, 

Gelir gerekçesi : 
*?••'-^^tm!a''bütç^i^üiMive^tenHn l ö ^ bü^içeyıih.igelir tahmini ilişik (B) işaretli cetvelde görüleceği 
gîbr32 -687 245,39 liradır. "• 

Gelir ile gider arasındaki fark : 
Gelir ile gider arasındaki farkı teşkil eden 1438 667,59 lira, gelir fazlası olarak kalmıştır. 
Yok edilecek ödenek : . * 
1962 bütçe yılı ödeneğini teşkil eden 39 754 183 liradan yılı içinde harcanmıyan ve (A/l) ve 

(A/2) işaretli cetvellerin özel sütunlarında gösterilen 8 5âl 146,53 lira ödeneğin yok edilmesi gerek
mektedir. 

Devredilen ödenek': 
1962 bütçe yılı için 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 55 nci maddesi gereğince öde

nek kaydedilen 16 585,16 liradan yılı içinde harcanmıyan 1 043,83 lira ertesi yıla devredilmiştir. 
Kanun tasarısı bu esaslar dairesince hazırlanmıştır. 

Sayıştay Komisyonu raporu 

Millet Meclisi - : 
Sayı§tay Komisyonu - 30.1.1965 

Esas No: 3/894,1/679 
Karar No: Î9 l- . ' v .;•. 

Yüksek Başkanlığa 

istanbul Teknik Üniversitesinin 1962 Bütçe yılı kesinhesabı ile bu yıla ait uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi, komisyonumuza havale olunmakla, kanunun tarif et-

M'. iMeclîöî ( S. Sayısı i 859 ) 



, tiği şekilde hazırlanmış bulunduğu anlaşılan kesinhesap kanun tasarısı ve uygunluk bildirimi, Sayış
tay ve İstanbul Teknik Üniversitesi temsilcileri hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

1. Gider, gelecek yıla devreden ödenek, yohj edilmesi gereken ödenek bakımından uygunluk bil
dirimi ve kesinhesapta ayni miktarlar yazılı olup aykırılık yoktur. 

ödenek : ' 
2. istanbul Teknik Üniversitesi 1962 bütçe yılı genel ödeneği 39 770 768 lira 16 kuruş olup uy

gunluk bildirimi ve kesinhesapta aynı miktar y afili ise de; 
Türk Teknik Haberleşme Merkezinin her türlü giderlerini karşılamak üzere Amerikan Yardım He 

yeti tarafından 1962 yılında bağışlanan 4 958 lira 60 kuruşun aynı adla açılmış bulunan 914 ncü 
bölümün özel kanunları gereğince yılı içinde eklenen sütununa yazılması gerekirken ve Sayıştayca 
da bu yolda işlem yapıldığı halde dairesince geçen yıldan devren gelen ödenekmiş gibi özel kanun
ları gereğince geçen yıldan devreden kolonuna yazılmakla genel toplama etkili olmıyan sütun farkı 
meydana gelmiştir. Sayıştayca yapılan işlem komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

3. Gelir tahakkukat ve tahsilatı, 'i 
, Sayıştayca gelir tahakkukat ve tahsilatı olarak 3ö 391 244 lira 34 kuruş tesbit edilmiş olması

na karşılık kesinhesabmda 3 703 999 lira noksahiylc 32,687 245 lira 39 kuruş gösterilmiştir. 
Fark 1962 yılına devreden nakit 3 277 401 lira 80'kuruşa Hazine yardımlarından 1961 yilmda 

tahsil edilmeyip yıl sonunda Hazine adına eşhas borçlarına alınıp gelir kaydedilen 3 703 999 lira
nın eklenip bundan emanetler toplamı olan 1 636 830 lira 24 kuruşun, çıkarılmasından sonra 1962 
yılına nakit olarak devretmesi gereken 5 344 570,56 liradır. (Bj cetvelinin 5.nci (Eski yıllardan dev
reden nakit) bölümünde tahakkukat ve tahsilat olarak gösterilmesi gerekli olup, Sayıştayca da bu yol-1 
da işlem yapıldığı halde, kesinhesapta bu miktarın 3 703 999 lira .noksanı ile 1 640 571,56 l iraİ 
olarak gösterilmesinden ileri gelmiştir. 

Komisyonumuzca Sayıştayca tesbit edilen miktarların doğru olduğu anlaşılmış ve kesinhesap ka
nun tasarısının 2 nci maddesi buna göre değiştirilmiştir. r "'•..•., ' > 

Yukarıda arz olunan ödenek gider ve gelfre göre düzenlenmiş bulunan kesinhesap kanun tasarısı 
değişik şekliyle kabul edilmiştir. i " 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Sayıştay Komisyonu Başkanı Sözcü Kâtip 
Nevşehir Bitlis Urfa ..... f. - Çanakkale, 

R. Demirsoy N. Giray ü S.rKarahanlı R. Sezgin 

îçel ' l Sinop 
M. A. Arşları M\ Kaptan , > >; 

l î . M^İİ» • (S. Sayıay: 8S9) 



TE&LÎFÎ 

istanbul Teknik Üniversitesi 1062 B&tç« 
yılı Keainhesap kanunu tasarısı 

MADDE 1. — İstanbul Tekriik Üniversitesi 
1962 Bütçe yılıgsriei gideri ilişik (A/l) ve (A/2)| 
işaretli cetvellerde göaterildiğngibi 22 894 487,27 
lira car1! gidere, 8 338 M9,2Q lirası yaltmm gi
derine, 15 541$3 lirası da özel gidere aidolmak: 
üzere toplam olarak 31 248 #77,80 liradır. 

MADDE 2. -—- İstanbul Teknik Üniversitesi 
1902 Bütçe yılı gelir itaibisilâltı ilişik (B) 'işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere, 32 687 245,39 lira
dır. 

MADDE 3. ~ İstanbul TeMk Üniversitesi 
1962: Bütçe yılı gelM'nden yapılan itaMIa^^ 
aıynı yıl genel gideri arasındaki farkı'ti&fkSL efcıl 
1 438 667,59 lira gelir fazlası olarak feahnışltir. 

MADDE 4. — İstanbul Tefoıik Üniversitesi 
1962 Bütçe yılı ödeneğinden hareaıtomyan ve 
ilişik (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerin ayrı 
sütunlarında gösterilen 8 521 146,53 lira yok 
edilmiştir. 

MADDE 15. — Muhasebe! Umumiye Kanunu
nun 55 nci maddesi gereğince 19625Bt5)tçe yılın
da ödenek kaydedilen paralardan yılı içinde 
harcanmıyan 1 043,83 lira ertesi yıla devredil
miştir. 

MADDE 6. — Bu kanun yayımı (tarihinde 
yürürlüğe gir,er. 

MADDE 7. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanları yürütür. 

11 . 4 . 1964 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Başb. Yardımcısı 
/. tnönü K. Satır 

Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
/. 8. Omay M. Yolaç 

Devlet Bakanı Adalet Bakanı 
N. Yetkin S. Çumralı 

SAYIŞTAY KOMİSYONUNUN, 
DE&ÎŞTÎRtŞÎ 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1962 Bütçe 
yılı Kesinhesap kanun tasarısı 

MADDE 1. — İstanbul Teknik Ün4ve*eifcesî 
W&2 Büitçe yılı genel gideri bağlı (A/l) ve (A/2) 
işarteli cetvellerde gösterildiği üzere 22:894*467 
lira "27 kuruşu âdi bütçe giderlerine 8 838*569 
lira 20 kuruşu yatırım giderlerine ve 15'541 lira 
33 kuruşu özel gidere aidolmak üzere 31 348 577 
lira 80 kuruştur. 

MADDE 2. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
1962 Bütçe yılı gelirinden yapılan talh&îlât, bağ
lı (B) işaretli cetvelde gösterildiği -üzere, 
36 391 244 lira 39 kuruştur. 

MADDE 3. — IstanlbıüTekni'k Üniversitesi 
1962 Bütçe yılı gelirinden yapılan tahsilatla ay
nı yıl genel gideri arasındaki farkı teşkil eden 
5 142 666 lira 59 kuruş gelir fazlası olarak ertesi 
yıla devredilmiştir. 

JMADDE 4. — İstanbul 'Teknik Üniversitesi 
1962 Bütçe yılı ödeneğinden harcanmayan ve 
ilişik (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerin ayrı 
ısültutflarinda gösterilen 8 !521 146 lira 53 * kuruş 
yiok edilmiştir. 

MADDE '5. — Genel Muhasebe Kanununun 
55 nci maddesi gereğince 1962 Bütçe yılında 
ödenek ve gelir kaydedilen paralardan bu yıl 
içerisinde hareanmıyan 1 043 lira 83 kuruş, öde
nek ve gelir kaydedilmek üzere ertesi yıla devret-
tirilmîştir. 

MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu kanunu Millî Eğitim ve 
Maliye Bakanları yürütür. 

Mi W&1M ( S. Ste^ısı : 859 ) 



Hükümetin tekljö 

Möâî iSavuama Bakanı 
/. S&ncar 

Dışişleri Bakanı 
F. C. Erkin 

Millî Eğitini Bakanı 
/. öktem 

Ticaret Bakanı 
F. Islimyeli 

Güm. ve Tekel Bakanı 
M. Yüceler 

tllagtırma Bakanı 
JV Alpişkender 
Sânayi "Bakanı 

M. Mrten 
Tra, ve Tanıtma Bakanı 

A. 1. 

içişleri Cakanı 
JO. (htrak 

Maliye Bakanı 
F. Melen 

Bayındırlık Bakanı 
A. H. Onat 

Sağ ve Sos. Y. Bakanı 
K. Demir 

Tarım Bakanı 
T. Şahin 

Çalışma; Bakanı 
B. Eçevit 

En. ve Tabiî jKay. Bakanı 
H. Qral 

îmar ve îskân Bakanı 
C. üzer 

Köy İşleri Bakam 
L. Yurdoğlu 

M. Metlisi (S.JU^aa : # $ ) 



1962 yılı İstanbul Teknik 

P. Tahsisatın çeşidi 

(A/l) Cetveli 

201 Maaşlar 
202 Ücretler 
203 Geçici hizmetliler ücreti 
204 Yabancı profesörler ve uzmanlarla bunlara yardımcı per

sonelin ücretleri 
206 4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak zam ve yardımlar 
207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi 

gereğince ödenecek para mükâfatı 
209 5434 sayılı Kanun gereğince T. C. Emekli Sandığına yapı

lacak ödemeler 
217 4644 sayılı Kanun gereğince verilecek ek görev tazminatı 
218 7458 sayılı Kanun gereğince ödenecek kasa tazminatı 
219 4936, 115 ve 110 sayılı kanunlar gereğince verilecek üni

versite tazminatı 
221 Emekli, dul ve yetim maaşları 
223 Yurt içinden ve dışından konferans için getirileceklerin üc

ret ve yolluklariyle başka giderleri 
224 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 55 nci maddesi gere

ğince verilecek ücretler 
301 Büro giderleri 
303 Basılı kâğıt ve defterler 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
306 Giyecekler 
307 Yolluklar 
308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve 

yollukları * 
309 Taşıt giderleri 
406 Temsil giderleri 

rersitesi (A/l ve A/2 cetvelleri) 

Tahsisat 
lira K. 

9 743 960 
7 998 500 
358 100 

1 442 500 
61 720 

Sarfiyat 
Lira 

7 110 300 
5 987 505 
126 820 

600 981 
50 970 

K 

7 
4 
3 

4 

4 500 1 000 

1 473 871 
41 121 
1 800 

2 234 974 
24 000 

110 000 

271 000 
984 375 
38 350 
110 500 
63 675 
884 250 

15 000 
19 000 
10 000 

876 400 
19 447 

825 

1 706 332 
20 064 

42 434 

161 428 
836 559 
26 124 
76 678 
63 660 
705 921 

5 124 
10 919 
9 961 

1 
6 

4 
2 

5 

5 
9 
9 
8 
3 
5 

7 
1 
4 



407 Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nci maddesini ilgilen
diren giderler 

417 Vergi ve resimler 
420 Lâboratuvar ve atelyeler işletme giderleri 
421 İnşaat Fakültesi Zemin Mekaniği Araştırma Kurulu her 

çeşit giderleri 
422 Mimarlık Fakültesi Yapı Araştırma Kurumu her çeşit gi

derleri 
423 İnşaat Fakültesi Su İşleri Araştırma Kurumu her çeşit gi

derleri 
424 Isı Tekniği ve Ekonomisi Araştırma Kurumu her çeşit gi

derleri 

425 UNESCO teknik yardımı ile açılan ve idaresi î . T. Ü. ye 
verilen Sismoloji Enstitüsünün her çeşit giderleri 

426 t. T. Ü. Sivil Havacılık Enstitüsünün her çeşit giderleri 
427 î. T. Ü. Teknik Haberleşme Merkezi her çeşit giderleri 
428 1. T. Ü. Hidrojeoloji Enstitüsü her çeşit giderleri 
429 Motorlar Enstitüsü her çeşit giderleri 
430 Malzeme ve İmal Usulleri Enstitüsü her çeşit giderleri 
431 Türk Gemi Endüstrisini İlerletme Enstitüsü her çeşit gi

derleri 

432 Beynelmilel stajyer öğrenci mübadelesi Türkiye Merkezi 
her çeşit giderleri 

433 Cigre Türkiye Merkezi her çeşit giderleri 
434 Elektroteknik Kurumu her çeşit giderleri 
435 Telekomünikasyon Enstitüsü her çeşit giderleri 
436 Ziraat Makinaları Muayene ve Araştırma Merkezi her çe

şit giderleri 
437 Türk Otomatik Kontrol Kurumu her çeşit giderleri 
438 Yabancı Diller Okulu her çeşit giderleri 
439 Nükleer Enerji Enstitüsü her çeşit giderleri 
440 Topografya ve Jeoloji kampları her çeşit giderleri 
451 Yayın giderleri 
452 4489 sayılı Kanun gereğince staj için ecnebi memleketlere 

gönderileceklerin yolluklariyle başka her çeşit giderleri 

8 500 
10 000 

1 030 500 

6 300 

40 500 

5 400 

20 700 

62 562 
36 000 
36 000 
72 000 
45 000 
49 500 

7 371 
4 784 

964 496 

2 886 

37 131 
_...., 

20 552 

50 007 
17 123 
34 015 
22 874 
44 130 
46 031 

42 
49 
11 

60 

23 

46 

13 
60 
82 
86 
41 
69 

49 500 49 499 95 

100 000 
2 000 
6 300 
4 500 

130 000 
4 500 
30 000 
100 000 
110 000 
931 750 

62 1Ş0 
1 025 
5,395 
1 497 

,129 846 
2 902 ; 
19 456\ 
99 957 
90 146 

1 660 567 

90 
95 
36 

58 
50 
• o ı 
98 
22 
22 

178500 121 495 04 



453 Milletlerarası münasebetimi gerektirdiği giderlori 
45& Spep giderleri 
476 Kurtlar geflet giderleri 
477 11S sayılı Eamm gerepnee ilmî inceleme ve araştırma gi-

deıieri için tesis eâileoek f0ra k»rplı§j 
501 Geçe» yıl borrJarv 
503 Eski yıllar borçları 
601 Muhtaç öğrencilere yapılacak yardımlar ve verilecek burslar 
603 Teknik Üniversite m Teknik Okulu Talebe Birliklerine 

yardim 
603 Talebe kantinlerine yardinr 
653 Memur kantinine ya«bm (Memur ve müstahdemlere öğle 

yemeklerinde: kullanılmak üzere) 

(Â/l) Cetveli toplamı 

(A/2) Yatırımlar 
701 Bina onarımı 
705 Makına ve teçhizat onarımı 
711 Arsa satmalımı 
751 Tapı ve onarımı (Bina yapımı) 
794 Makina teçhizat satmalımı ve onarımı 

(A/2) Cetveli toplamı 

ÖZEL BÖLÜMLER 

911 t. T. Ü. Sivil Havacılık Enstitüsünün her çeşit giderleri 
912 Beynelmilel Stajyer öğrenci Mübadelesi Türkiye Merkezi 

ber çeşit giderleri 
314 î. T. Ü. Teknik Haberleşme Merkezi her çeşit giderleri 

Özel bölümler toplamı 

118 000, 
25 000 
lfr.OOfc 

250 000 
7İ8Ç& 
39 6 % 

108 500, 

fiOOû 
225 00Q 

164 5Q0 

30 974 643 

300 000 
189 75a 

3 000- 000 
2 82» im 
2 461 790 

8 773 540 

aaorr 
24 999 
7 679 

250 0QQ 
64 193. 
33 8§Qr 
W 749 

6,OQ0 
225 0QQ 

164 500 

22 894 467 

274 624 
54 10& 

2 99» 41& 
2 82*96* 
2 182 45» 

8 338 569 

15 
90 
70 

01 
OŞt 
50. 

27 

7a 
88 
90 
9fr 
74 

20 

5 646 44 5 646 44 

5 980 12 
4 m 60 

4 936 29 
4 m «o 

16 535 16 15 541 33 



ÎÇMAL 30 # 4 048 22 394 407 27 
(A/l) Cetveli toplamı 8 779 540 8 338 569 20 
(A/2) Cetveli toplamı 16 585 16 15 541 33 
özel bölümler toplamı 

W 
3 

a 
o 

39 770 768 16 31 248 577 80 



- - 1 0 — 
(B) OETVEIİ 

P. M. Gelirin çeşidi 

Umumi (bütçeden verilecek tahsisat 
1 Yatırımlar dışındakiler için verilenler 
2 Yatırımlar için verilenler 

Harçlar, (kayıt, imtihan ve diploma harçları) 
Çeşitli varidat 

1 Kitap satışından elde edilenler 
2 Giriş ve sıralama imtihanlarında ilgililerden alınacak üc

retler 
3 Muayene, tahlil ve tecrübe ücretleri 
4 Diğer çeşitli varidat 

Bağışlar 
Eski yıllardan devredilen nakit 

Muhammenat 
Lira K. 

; Tahsilat; 
Lira K. 

23 350 000 
6 102 000 

750 000 

1150 000 

23 350 000 
6 102 000 

568 149 

234 965 38 

200 000 
672 000 
173 000 
16 586 

3 000 000 
16 

187 030 
432 542 
156 445 
16 585 

5 344 570 

69 
4a 
16 
m 

Toplam 34 413 586 16 36 392 288 22 

Ertesi yıla devir î 043 

m mı %4 ar 

» « • < < 

H. MecİMİ» < S. Sayı» : 859) 



Dönem : 1 
Toplantı : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayı« 858 
İstanbul Teknik Üniversitesi 1961 bütçe yılı Kesinhesabına ait uy
gunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile İstanbul Teknik Üniversitesi 1961 bütçe yılı Kesinhesap kanunu 

tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/798, 1/645) 

istanbul Teknik Üniversitesinin 1961 bütçe yılı kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/798) 

T. C. 
Sayıştay 

Sayı: 500521/3229 
22 . 1 . 1964 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

istanbul Teknik Üniversitesinin 1961 bütçe yılı kesinhesaibına ait uygunluk bildiriminin ilişik 
olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

A. Â. Hemen 
Sayıştay Başkanvekili 

UYGUNLUK BİLDİRİMİ 

Anayasa ve Genel Muhasebe Kanunu 'bükümlerine uyularak Sayıştaya gönderilen İstanbul Teknik 
Üniversitesinin Kesinhesabı, ıSayıştayca incelenip yargılanmış olan saymanlık idare hesabiyle kar
şılaştırılmış ve Kesinhesapta gösterilen rakaımlarm kabulünün uygun bulunmuş olduğunu arz ederiz. 

A. Â. Hemen 
Birinci Başkanvekili 

Bulunamadı 

î. ögat 
D. 4 ncü Başkanı 

M. H. Dümer 
Üye 

JV. Tek'er 
Üye V. 

R. örencik 
D. 1 nci Başkanvekili 

A. R. Toksöz 
Üye 

A. Seyhan 
Üye 

H. Gürsu 
Üye V. 

S. Ardoğa 
Üye V. 

K. Tolluoğlu 
D. 2 nci Başkanı 

İV. Ba§akar 
Üye 

R. Konakçı 
Üye 

Ş. Atamer 
Üye V. 

F. Karabina 
Savcı 

12 . 12 . 1963 

M. Karabacakoğlu 
D. 3 ncü Başkanı 

C. Çitici 
Üye 

8. Erem 
Üye 

E. Yılmaz 
Üye V. 



— 2 — 
istanbul Teknik Üniversitesi 1961 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (1/646) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-1982/365 

30 . 1 . 1964 

MÎLLET ıMECLlSI BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
29.1.1964 tarihinde kararlaştırılan «İstanbul Teknik Üniversitesi 1961 yılı Kesinhesap kanunu ta
sarısı» ile gerekçesi ve ekleri ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
İsmet İnönü 

Başbakan 

Sayıştay Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Sayıştay Komisyonu 

Esas No: 3/798, 1/645 
Karar No: 18 

30.1.1965 

Yüksek Başkanlığa 

istanbul Teknik Üniversitesinin 1961 bütçe yılı kesinhesabı ile bu yıla ait uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi, komisyonumuza havale olunmakla, kanunun tarif et
tiği şekilde hazırlanmış bulunduğu anlaşılan kesinhesap kanun tasarısı ve uygunluk bildirimi Sayış
tay ve İstanbul Teknik Üniversitesi temsilcileri hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olun
du. 

1. ödenek, gider, ertesi yıla devrolunan ödenek, yok edilmesi gereken ödenek, gelir tahakkukat 
ve tahsilat bakımından uygunluk bildirimi ve kesinhesapta aynı miktarlar yazılı olup aykırılık yok
tur. 

Yukarıda arz olunan ödenek, gider ve gelire göre düzenlenmiş bulunan kesinhesap kanun tasarısı 
değişik şekilde kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Sayıştay Komisyonu Başkanı 
Nevşehir 

B. D emir soy 

Sözcü 
Bitlis 

N. Giray 

içel 
Jf. 4 , Arslan 

Kâtip 
Urfa 

B. 8. KardhanU 

Sinop 
M. Kaptan 

Çanakkale 
R. Sezgin 

M. Meclisi ( S. Sayısı r 858 ) 



— 3 — 
HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1961 Bütçe 
yılı Kesinhesap kanun tasarısı 

MADDE 1. — istanbul Teknik Üniversitesi 
1961 Bütçe yılı gideri ilişik (A/ l ) ve (A/2) işa
retli cetvellerde gösterildiği üzere 22 283 817,55 
lirası cari bütçe giderlerine, 6 066 172,48 lirası 
yatırım giderlerine ve 6 804,50 lirası da özel gi
derlere aidolmak üzere, toplam olarak 
28 356 794,53 liradır. 

MADDE 2. — istanbul Teknik Üniversitesi 
1961 Bütçe yılı gelir tahsilatı ilişik (B) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere, 34 204 544,34 lira
dır. 

MADDE 3. — istanbul Teknik Üniversitesi 
1961 Bütçe yılı gelirinden vukubulan tahsilatla 
aynı yıl genel gideri arasındaki farkı teşkil eden 
5 847 749,81 lira gelir fazlası olarak ertesi yıla 
devredilmiştir. 

MADDE 4. — istanbul Teknik Üniversitesi 
1961 Bütçe yılı ödeneğinden harcanmıyan ve 
ilişik (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerin ayrı 
sütunlarında gösterilen 7 697 889,97 lira yok 
edilmiştir. 

MADDE t5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanları yürütür. 

29 . 1 . 1964 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Başb. Yardımcısı 
/. İnönü K. Satır, 

Devlet Bakanı • Devlet Bakanı 
/. S Omay M. Yolaç 

Devlet Bakanı V. Adalet Bakanı 
/. S."Omay S. Çumralı 

Millî Savunma Bakanı içişleri Bakanı 
/. Shncar O. öztrak 

Dışişleri Bakanı V. Maliye Bakanı 
K. Satır F. Melen 

Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı 
/ . öktem A. II. Onat 

SAYIŞTAY KOMİSYONUNUN 
DEĞIŞTlRlŞİ 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1961 Bütçe 
yılı Kesinhesap kanun tasarısı 

MADDE 1. — istanbul Teknik Üniversitesi 
1961 Bütçe yılı genel gideri bağlı (A/ l ) ve 
(A/2) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere 
22 283 817 lira 55 kuruşu âdi bütçe giderlerine, 
6 066 172 lira 48 kuruşu yatırım giderlerine ve 
6 804 lira 50 kuruşu da özel gidere aidolmak 
üzere 28 356 794 lira 53 kuruştur. 

MADDE 2. — istanbul Teknik Üniversitesi 
1961 Bütçe yılı gelirinden yapılan tahsilat, bağ
lı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere,' 
34 204 544 lira 34 kuruştur. 

MADDE 3. — istanbul Teknik Üniversitesi 
1961 Bütçe yılı gelirinden yapılan tahsilatla ay
nı yıl genel gideri arasındaki farkı teşkil eden 
5 847 749 lira 81 kuruş gelir fazlası olarak er
tesi yıla devredilmiştir. 

MADDE 4. — istanbul Teknik Üniversitesi 
1961 Bütçe yılı ödeneğinden harcanmıyan ve 
ilişik (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerin ayrı sü
tunlarında gösterilen 7 697 889 lira 97 kuruş 
yok edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu Millî Eğitim ve 
Maliye Bakanları yürütür. 

Ticaret Bakanı Sağ ve Sos. Y. Bakanı 
F. îslimyeli K. Demir 

Güm. ve Tekel Bakanı • Tarım Bakanı 
M. Yüceler T. Şahin 

Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı 
F. Alpiskender B. Ecevit 
Sanayi Bakanı En. ve Taibiî Kay. Bakanı 

M. Erten H. Oral 
Trz. ve Tanıtma Bakanı imar ve iskân Bakam 

A. t. Göğüs C. üzer 
Köy işleri Bakanı 

L. Yurdoğlu 
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1961 yılı İstanbul Teknik Üniversitesi ( A / l ve A/2 cetvelleri) 

P. 

201 
202 
203 
204 

206 
207 

209 

217 
218 
219 

221 
223 

224 

301 
303 
304 
306 
307 
308 

309 
406 

Tahsisatın çeşidi 

(A/l) Cetveli 
Maaşlar 
Ücretler 
Geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı profesörler ve uzmanlarla bunlara yardımcı per
sonelin ücretleri 
4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak zam ve yardımlar 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mükâfatı 
5434 sayılı Kanun gereğince T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 
4644 sayılı Kanun gereğince verilecek ek görev tazminatı 
7458 sayılı Kanun gereğince ödenecek kasa tazminatı 
4936, 115 ve 119 sayılı kanunlar gereğince verilecek üni
versite tazminatı 
Emekli, dul ve yetim maaşları 
Yurt içinden ve dışından konferans için getirileceklerin üc
ret ve harcırahlariyle başka masrafları 
4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 55 nci maddesi gere
ğince verilecek ücretler 
Büro giderleri 
Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
Giyecekler 
Harcırahlar 
4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
Taşıt giderleri 
Temsil giderleri 

Tahsisat 
Lira K. 

8 680 800 
7 355 400 
358 100 

1 290 105 
56 000 

Sarfiyat 
Lira 

6 614 723 
6 170 400 
143 906 

676 967 
42 860 

K 

14 
16 
66 

81 

4 500 

1 232 176 
41 121 
1 800 

2 236 800 
23 880 

903 677 
20 416 
1 462 

1 462 400 
23 879 

90 
04 
50 

85 
04 

110 000 52 137 

280 000 
939 318 
38 350 
106 500 
63 675 
909 250 

6 000 
19 000 
10 000 

203 133 
899 893 
29 850 
74 095 
63 543 
730 120 

5 787 
10 493 
9 833 

34 
96 
70 
25 
50 
19 

60 
39 
95 



F. Tahsisatın çeşidi 

407 Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nci maddesini ilgilen
diren giderler 

417 Vergi ve resimler 
420 Lâboratuvar ve atelyeler işletme giderleri 
421 İnşaat Fakültesi Z.emin Mekaniği Araştırma Kurumu her 

çeşit giderleri 
422 Mimarlık Fakültesi Yapı Araştırma Kurumu her çeşit gi

derleri 
423 İnşaat Fakültesi Su İşleri Araştırma Kurumu her çeşit gi

derleri 
424 Isı Tekniği ve Ekonomisi Araştırma Kurumu her çeşit gi

derleri 
425 T^ESCO teknik yardımı ile açılan ve idaresi 1. T. Ü. ye 

verilen Sismoloji Enstitüsünün her çeşit giderleri 
426 1. T. Ü. Sivil Havacılık Enstitüsünün her çeşit giderleri 
427 1. T. Ü. Teknik Haberleşme Merkezi her çeşit giderleri 
428 1. T. Ü. Hisropoloji Enstitüsü her çeşit giderleri 
429 Motorlar Enstitüsü her çeşit giderleri 
430 Malzeme ve İmal Usulleri Enstitüsü her çeşit giderleri 
431 Türk Gemi Endüstrisini İlerletme Enstitüsü her çeşit gi

derleri 
432 Beynelmilel stajyer öğrenci mübadelesi Türkiye Merkezi 

her çeşit giderleri 
433 Cigre Türkiye Merkezi her çeşit giderleri 
434 Elektroteknik Kurumu her çeşit giderleri 
435 Telekomünikasyon Enstitüsü her çeşit giderleri 
436 Ziraat Makinalan Muayene ve Araştırma Merkezi her çe

şit giderleri 
437 Türk Otomatik Kontrol Kurumu her çeşit giderleri 
438 Yabancı Diller Okulu her çeşit giderleri 

Tahsisat 
Lira K. 

8 500 
9 748 

L 029 110 

6 300 

40 500 

5 400 

20 700 

62 470 
36 000 
36 000 
72*000 
45 000 
49 500 

49 500 

90 000 
2 000 
6 300 
4 500 

90 000 
4 500 
20 000 

Sarfiyat, 
Lira 

7 374 
3 965 

907 910 

4 193 

35 829 

20 176 

60 873 
20 594 
32 844 
64 608 
44 232 
48 729 

49 337 

64 700 

475 
4 050 

89 662 
1 215 
18 728 

K. 

41 
49 
47 

77 

91 

65 

02 
03 
48 
64 
26 
76 

86 

90 



F. Tahsisatın çeşidi 

439 Nükleer Enerji Enstitüsü her çeşit giderleri 
440 Topografya ve Jeoloji kampları her çeşit giderleri 
451 Yayın giderleri 
452 4489 sayılı Kanun gereğince staj için ecnebi memleketlere 

gönderileceklerin harcırahlariyle başka her çeşit giderleri 
453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği giderleri 
459 Spor giderleri 
476 Kurslar genel giderleri 
477 115 sayılı Kanun gereğince ilmî inceleme ve araştırma gi

derleri için tesis edilecek fon karşılığı 
501 Geçen yıl borçları 
502 Eski yıllar borçları 
601 Muhtaç öğrencilere yapılacak yardımlar ve verilecek burslar 
602 Teknik Üniversite ve Teknik Okulu Talebe Birliklerine 

yardım 
603 Talebe kantinlerine yardım 
604 Memur kantinine yardım, memur ve müstahdemlerin öğle 

yemeklerinde kullanılmak üzere 

(A/ l ) Cetveli toplamı 

Tahsisat 
Lira K. 

100 000 
110 000 

1 609 600 

152 751 
108 000 
25 000 
14 670 

250 000 
21 254 
13 171 
107 778 

6 000 
225 000 

164 500 

Sarfiyat 
Lira 

99 915 
92 370 

1 497 431 

72 755 
103 104 
24 979 
13 514 

250 000 
15 950 
10 982 
88 228 

6 000 
225 000 

164 500 

K. 

70 
56 
14 

83 
36 
90 
70 

32 
26 
15 

> 

28 358 527 22 283 817 55 



F. Tahsisatın çeşidi 

(A/2) Yatırımlar 
701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 
711 Makina, alet ve malzeme onarımı 
731 İstimlâk ve satınalma giderleri 
741 Bina yapımı 
742 özel kanunu gereğince yapılacak Maden Fakültesi bina

ları ile lâboratuvarlarının tesis ve inşası 
751 Satınaluıacak makina, alet ve malzemeler 
752 Taşıt satınalma 

(A/2) Yatırımlar toplamı 

ÖZEL BÖLÜMLER 
911 î . T. Ü. Sivil Havacılık Enstitüsünün her çeşit giderleri 
912 Beynelmilel Stajyer Öğrenci Mübadelesi Türkiye Merkezi 

her çeşit giderleri 

özel bölümler toplamı 

İCMAL 
(A/ l ) Cetveli toplamı 
(A/2) Cetveli toplamı 
özel bölümler toplamı 

UMUMÎ YEKÛN 

Tahsisat 
Lira 

300 000 
189 750 

1 000 000 
1 705 000 

2 000 000 
2 459 103 

35 500 

7 689 353 

7 948 

10 482 

18 431 

K. 

— 

94 

12 

06 

Sarfiyat 
Lira 

287 744 
65 431 
36 063 

1 488 491 

1 999 862 
2 155 853 

32 725 

6 066 172 

2 302 

4 502 

6 804 

K. 

53 
44 
49 
22 

92 
88 

48 

50 

50 

28 358 527 22 283 817 55 
7 689 353 6 066 172 48 

18 431 06 6 804 50 

36 066 311 06 28 356 794 53 
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(B) ÖETVELÎ 

Muhammenat . Tahsilat 
M. Gelirim çeşidi Lira K. Lira 

Umumi bütçeden verilecek talhsisat 
1 Yatırımlar dışındakiler için verilenler 25 010 749 25 010 749 
2 Yatırımlar için verilenler 7 693 250 7 693 250 

Harçlar, (kayıt, imtihan ve diploma harçları) 800 000 644 531 
Çeşitli varidat 

1 Kitap satışından elde edilenler 250 000 1 320 
2 Giriş ve sıralama imtihanlarında ilgililerden alınacak üc

retler 
3 Muayene, tahlil ve tecrübe ücretleri 
4 Diğer çeşitli varidat 

Bağışlar 
Eski yıllardan devredilen nakit 

Ertesi yıla devir 

250 000 
940 000 
100 000 

1 
1 000 000 

36 044 000 

165 440 
550 860 
131 588 
18 431 

34 216 170 

11 026 

34 204 544 

« • A l 
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Dönem : 1 OCTT 
Toplantı: 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 0 9 / 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1960 bütçe yılı Kesinhesabına ait uy
gunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile İstanbul Teknik Üniversitesi 1960 bütçe yılı Kesinhesap kanunu 

tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/546, 1/164) 

istanbul Teknik Üniversitesi 1960 bütçe yılı kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/540) 

T.Ö. 
Sayıştay 6.4. 1963 

Sayı: 487422/224 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ (BAŞKANLIĞINA 

İstanbul Teknik Üınversitasinin 1960 bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk .bildiriminin ilişik 
olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

A. Â. Hemen 
Sayıştay Başkanvekili 

UYGUNLUK BİLDİRİMİ 

1. — Anayasa ve Genel Muhasebe Kanunu hükümlerine. uyularak bir örneği Salışftaya gönderilen 
tstambul Teknik Ünivertsitesdnin 1960 malî yılı Kesinhesabı, Sayıştayca incelenip yargılanmış olan 
saymanlık idare (hesabiyle karşılaştınlmıştır. 

2. — Dairesi Kesinhesabında gösterilen gelir miktarı, Sayıştayca tesıbit olunan miktara göre 
2 103 497 lira 96 'kuruş noksan bulunmuş ve farktı sebebi Sayıştay cetvelinde açıklanmış olduğun
dan Kesinhesap kanun tasarısının gelir tahsilatını g'öslberen 2 nci ve bütçe açığını belirten 3 ncü mad
delerinde gösterilen rakamların ona göre düzeltilmesi gerekli bulunmuştur. 

3. — Bağlı cetvellerde yazılı açıklamalar göz önûndö bulundurulmak suretiyle Kesirihesapıta gös
terilen rakamların kabulünün uygun olacağını arz ederiz. 

18 . 3 .1963 

A. Â. Eemen 
Birinci Başkanvekili 

/. ögat 
D. 4 ncü Başkanı 

O. Çitici 
Üye 

8. Erem 
Üye 

R. örencik 
D. 1 nci Başkanvekili 

R. Uçkun 
Üye 

M. H. Dümer 
Üye 

N. Tek'er 
Üye V. 

N. îyimen 
Üye V. 

K. Tolluoğlu 
D. 2 nci Başkanı 

A. R. Toksöz 
Üye 

A. Seyhan 
Üye 

H. Gürsu 
Üye V. 

F. Karabina 
Savcı 

M. 
D. 

Karabacakoğlu 
3 neü Başkanı 

N. Başakar 
Üye 

R. Konakçı 
Üye 

Ş. Atamer 
Üye V. 



istanbul Teknik Üniversitesi 1960 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (1/164) 

T. C. 
Başbakanlık 23 . 3 , 1962 

Kanunlar ve Kararlar . 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71-1713/964 

MÎLLET MECLÎSİ (BAŞKANLIĞINA 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük: Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulun
ca 13.3.1962 tarihinde kararlaştırılan «İstanbul Teknik Üniversitesi 1960 bütçe yılı Kesinhesap ka
nunu tasarısı» gerekçesi ve ilişikleriyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. . 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
İsmet İnönü 

Başbakan 

G E R E K Ç E 
Oelir : 
Mülhak Bütçeli İstanbul Teknik Üniversitesinin 1960 yılı varidat tahmini, bağlı (B) işaretli cet

velde görüleceği gibi, 32 782 388 liradan 42 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğince tenzil olunan 
3 120 000 lira ile 51 sayılı Kanun gereğince mevkuf tutulan 1 407 450 lira çıkarıldıktan sonra ba
kiyeye, 1959 yılı bağışlarından 1960 yılma devredilen 28 156 lira 56 kuruş ile cari yıl içinde yapı
lan 1 604 lira 50 kuruşluk bağışın toplamı olan 29 761 lira 6 kuruştan yıl içinde sarf edilmesinden 
dolayı varidat kaydı icabeden 11 330 liranın ilâvesiyle 28 266 268 liraya baliğ olmuştur ki, bu mik
tarın 5 350 000 lirası eski yıllardan devredilen nakde taallûk etmektedir. 

Mezkûr tahmine karşı yıl sonuna kadar yapılan tahsilat ise 6 413 751 lira 14 kuruş noksaniyle 
21 852 51.6 lira 86 kuruştan ibarettir, 

Gider : 
Bütçe ile verilen 32 782 386 liralık tahsisattan yılı içinde 42 ve 51 sayılı kanunlarla 4 527 450 

liralık tahsisat tenzil edilmiş bu suretle tahsisat yekûnu 28 254 938 liraya düşmüş, diğer taraftan 
yıl sonuna kadar bağışlardan tahsil edilen 29 761 lira 06 kuruştan yılı içinde sarf edilmesinden tah
sisat kaydedilen 11 330 liranın ilâvesiyle tahsisat yekûnu 28 266 268 liraya baliğ olmuştur. 

Bu miktardan bütçe emanetine alman 846 449 lira 07 kuruş ile birlikte cem'an. 24 172 078 lira 
23 kuruş sarf edilmiş, 4 094 189 lira 77 kuruş tahsisat artığı iptal edilmiş ve 18 431 lira 06 kuruş
luk tahsisat da ertesi yıla devredilmiştir. 

Sayıştay Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Sayıştay Komisyonu 30.1.1965 

Esas No: 3/546, 1/164 
Karar No: 17 

Yüksek Başkanlığa 

İstanbul Teknik Üniversitesinin 1960 Bütçe yılı kesinhesabı ile bu yıla ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi, komisyonumuza havale olunmakla, kanunun ta-

M. Meclisi (S. Sayısı : 857 ) 
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rif ettiği şekilde hazırlanmış bulunduğu anlaşılan kesinhesap kanun tasarısı ve uygunluk bildirimi, 
Sayıştay ve İstanbul Teknik Üniversitesi temsilcileri hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere 
olundu. 

1. Gider, gelecek yıla devreden ödenek, yok edilmesi gereken ödenek bakımından uygunluk 
bildirimi ve kesinhesapta aynı miktarlar yazılı olup aykırılık yoktur. 

ödenek : 
2. istanbul Teknik Üniversitesinin 1960 Bütçe yılı genel ödeneği 28 284 699,06 lira olup uy

gunluk bildirimi ve kesinhesapta aynı miktar yazılı ise de; 
a) Sayıştayca aktarmalardan sonraki ödenek sütunu genel toplamı 28 284 699,06 lira tesbit edil

mişken, dairesi kesinhesabmda 29 761,06 lira noksanı ile 28 254 938 lira gösterilmiştir. 
Ayrılığı teşkil eden 29 761,06 liradan 28 158,56 lirası Genel Muhasebe Kanununun 55 nci mad

desi gereğince geçen yıldan devreden ödenek ve 1 604,50 lirası bu yıl içinde yapılan bağış olup, dai* 
resi kesinhesabmda ilgili bulundukları özel 911 ve 912 nci bölümlerde ve doğru sütunda gösterilmiş
se de bu sütunun ödenek genel toplamını gösteren «Aktarmalardan sonraki ödenek» sütunundan son
ra açılmış ve genel toplam dışında bırakılmış olması dolayısiyle aktarmalardan sonraki ödenek sütunu 
genel toplamına girmemesinden, r; 

b) 51 sayılı Kanunla mevkuf tutulan 1 407 450 liralık ödeneğin ödenek genel toplamından ev
vel açılacak bir sütunda gösterilip ilgili bölümleri ödenekleriyle ödenek genel toplamımdan düşülmesi 
gerekip Sayıştayca da bu yolda işlem yapıldığı halde, dairesi kesinhesabmda, gider kısmında ayrı 
bir sütunda gösterilerek ödenek toplamı ile ilgilendirilmemesinden, 

c) 241 sayılı Kanunla açılan 506 nci (Karşılıksız borçlar) bölümüne konan 46 194 lira ödeneğin 
olağanüstü ödenek sütununda gösterilmesi gerekip Sayıştayca da bu yolda işlem yapıldığı halde, dai
resi kesinhesabmda, aktarmalar sütununda gösterilmesinden sütunlar arası fark meydana gelmiştir. 

Komisyonumuz Sayıştayca hazırlanan cetvellerin esas alınmasını kabul eylemiştir. 
3. Gelir tahakkukat ve tahsilatı: 
Sayıştayca gelir tahakkukat ve tahsilatı olarak 23 956 014 lira 82 kuruş tesbit edilmiş olmasına 

karşılık kesinhesabmda 2 103 497,96 lira noksaniyle 21 852 516,86 lira gösterilmiştir. 
Park 1960 yılına devreden nakit 741 383,51 liraya, Hazine yardımlarından 1959 bütçe yılında 

tahsil edilemeyip yıl sonunda Hazine adına eşhas borçlarına alınıp gelir kaydedilen 2 666 034 lira 
nm eklenip bundan emanetler toplamı olan 1 303 919,55 liranın çıkarılmasından sonra 1960 yılma 
nakit olarak devretmesi gereken 2 103 497,96 lininin, (B) cetvelinin 5 nci (Eski yıllardan devre
den nakit) bölümünde tahakkukat ve tahsilat olarak gösterilmesi gerekli olup, Sayıştayca da bu 
yolda işlem yapıldığı halde, kesinhesapta böyle bir miktar gösterilmemesinden ileri gelmiştir. Ko
misyonumuzca Sayıştayca tesbit edilen miktarlar doğru olduğu anlaşılmış ve kesinhesap kanun tasarı
sının 2 nci maddesi buna göre değiştirilmiştir. 

4. Üçüncü maddede belirtildiği üzere tahsilat 23 956 014,82 lira olup buna karşılık 24 172 078,23 
lira harcama yapıldığından aradaki farkı teşkil eden 216 063,41 lira bütçe açığı olarak kalmıştır. 
Kesinhesap kanun tasarısının 3 ncü maddesi buna göre değiştirilmiştir. 

Yukarıda arz olunan ödenek, gider ve gelire göre düzenlenmiş bulunan kesinhesap kanun tasarısı 
değişik şekliyle kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Sayıştay Komisyonu Başkam Sözcü Kâtip 
Nevşehir Bitlis Urfa Çanakkale 

R. Demirsoy N. Giray B. S. Karahanlı R. Sezgin 

îçel Sinop 
M. A. Arslan M. Kaptan 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 857 ) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

istanbul Teknik Üniversitesi 1960 Bütçe 
yılı Kesinhesap kanun tasarısı 

MADDE 1. — istanbul Teknik Üniversitesi 
1960 Bütçe yılı umumi giderleri bağlı (A/ l ) ve 
(A/2) işaretli cetvellerde gösterildiği veçhile, 
18 416 310 lira 42 kuruşu âdi bütçe giderlerine, 
<5 744 437 lira 81 kuruşu, yatırım giderlerine ve 
11 330 lirası da özel giderlere aidolmak üzere 
cem'an 24 172 078 lira 23 kuruştur. 

MADDE 2. — istanbul Teknik Üniversitesi 
1960 Bütçe yılı gelirlerinden yapılan tahsilat, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 
21 852 516 lira 86 kuruştur. 

MADDE 3. — istanbul Teknik Üniversitesi 
1960 Bütçe yılı giderlerinden vukubulan tahsi
latla aynı yıl umumi gideri arasındaki farkı teş
kil eden 2 319 561 lira 37 kuruş açık, kasa ve 
banka mevcudiyle karşılanmıştır. 

MADDE 4. — istanbul Teknik Üniversitesi 
1960 Bütçe yılı Ödeneğinden harcanmıyan ve ili
şik (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerin ayrı sü
tunlarında gösterilen 4 094 189 lira 77 kuruş 
iptal edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanları yürütür. 

13 . 3 . 1962 

Başbakan 
/. înönü 

Devlet Bakanı 
T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
N. ökten 

Adalet Bakanı 
8. Kurutluoğlu 
içişleri Bakanı 
A. Topaloğlu 

Maliye Bakanı 
Ş. İnan 

Devlet Balkanı ve 
Başb. Yardımcısı 

Â. Eyidoğan 
Devlet Bakanı 

R: Aybar 
Devlet Bakanı 

N. Su 
Millî Savunma Bakanı 

/ . Sancar 
Dışişleri Bakanı 

8. Sarper 
Millî Eğitim Bakanı 

H. incesulu 

SAYIŞTAY KOMİSYONUNUN 
DEĞIŞTÎRIŞI 

îstanbul Teknik Üniversitesi 1060 Bütçe 
yılı Kesinhesap kanun tasarısı 

MADDE 1. — istanbul Teknik Üniversitesi
nin 1960 Bütçe yılı genel gideri bağlı (A/ l ) ve 
(A/2) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere 
18 416 310 lira 42 kuruşu âdi bütçe giderlerine, 
5 744 437 lira 81 kuruşu, yatırım giderlerine ve 
11 330 lirası da özel gidere aidolmak üzere 
24 172 078 lira 23 kuruştur. 

MADDE 2. — istanbul Teknik Üniversitesi 
1'H'IO Bütçe yılı gelirinden yapılan tahsilat, bağ
lı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 
23 956 014 lira 82 kuruştur. 

MADDE 3. — istanbul Teknik Üniversitesi 
1960 Bütçe yılı gelirinden yapılan tahsilatla ay
nı yıl genel gideri arasındaki farkı teşkil eden 
216 063 lira 41 kuruş açık/kasa ve banka mev
cudiyle karşılanmıştır. 

MADDE 4. — istanbul Teknik Ün rvcrsıteroı 
1960 Bütçe yılı ödeneğinden barcanmıyan ve ili
şik (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerin ayrı sü
tunlarında gösterilen 4 094 189 lira 77 kuruş 
yok edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu Millî Eğitim ve 
Maliye Bakanları yürütür. 

Bayındırlık Bakanı 
E. Pdksüt 

Sağ ve Sos. Y. Bakanı 
S. Seren 

Ticaret Bakanı 
/. Gürsan 

Güm. ve Tekel Bakanı 
8. Buladoğlu 

Tarım. Bakanı Ulaştırma Bakanı 
C. Oral C. Akyar 

Sanayi Bakanı 
F. Çelikbaş 

Ba.-Ya. ve Turizm Bakanı imar ve iskân Bakanı 
K. Evliyaoğlu M. Güven 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

M. Meclisi (S . Sayısı : 857 ) 



İ960 yılı İstanbul Teknik Ünr 

S1. Tahsisatın çeşidi 

( A / l ) Cetveli 
201 Maaşlar 
202 Ücretler 
203 Geçici hizmetliler ücreti 
204 Yabancı profesörler ve uzmanlarla bunlara yardımcı per

sonelin ücretleri 
206 4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak zam ve yardımlar 
207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi 

gereğince ödenecek para mükâfatı 
209 5434 sayılı Kanun gereğince T. C. Emekli Sandığına yapı

lacak ödemeler 
217 4644 sayılı Kanun gereğince verüecek ek görev tazminatı 
219 4936, 115 ve 119 sayılı kanunlar gereğince verilecek üni

versite tazminatı 
221 Emekli, dul ve yetim maaşları 
223 Yurt içinden ve dışından konferans için getirileceklerin üc

ret ve harcırahlariyle başka masrafları 
224 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 55 nci maddesi gere

ğince verilecek ücretler 
301 Büro giderleri 
303 Basılı kâğıt ve defterler 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
306 Giyecekler 
307 Harcırahlar 
308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ye 

harcırahları 
309 Taşıt giderleri 
403 Temsil masrafları 
407 Mühasebei Umumiye Kanununun 48 nci maddesini ilgilen

diren giderler 

(A/l ve A/2 cetvelleri) 

Tahsisat 
Lira K. 

6 198 400 
5 580 200 
684 800 

851 316 
56 000 

Sarfiyat 
Lira 

5 748 867 
5 035 431 
475 302 

618 615 
39 620 

K. 

07 
91 
23 

70 

4 500 1 000 

914 274 
41 121 

918 400 
29 056 

717 515 
33 353 

843 507 
21 774 

75 
17 

33 
90 

110 000 72 903 

355 000 
877 250 
37 350 
101 500 
63 675 
521 042 

5 950 
19 000 
10 Û00 

190 594 
818 936 
25 274 
71 674 
52 585 
392 736 

3 030 
10 832 
8 42İ 

30 
39 
05 
03 

72 

16 
45 
66 

8 500 7 248 79 



P . Tahsisatın çeşidi 

417 Vergi ve resimler 
420 Lâboratuvar ve atelyeler işletme giderleri 
421 tnşaat Fakültesi Zemin Mekaniği Araştırma Kurumu her 

çeşit giderleri 
422 Mimarlık Fakültesi Yapı Araştırma Kurumu her çeşit gi

derleri 
g 423 İnşaat Fakültesi Su İşleri Araştırma Kurumu her çeşit gi

derleri 
Ş 424 Isı Tekniği ve Ekonomisi Araştırma Kurumu her çeşit gi-
g: derleri 
*** 425 UNESCO teknik yardımı ile açılan ve idaresi î. T. Ü. ye 

verilen Sismoloji Enstitüsünün her çeşit giderleri 
t. T. Ü. Sivil Havacılık Enstitüsünün her çeşit giderleri 
t. T. Ü. Teknik Haberleşme Merkezi her çeşit giderleri 
î . T. Ü. Hisropoloji Enstitüsü her çeşit giderleri 
Motorlar Enstitüsü her çeşit giderleri 
Malzeme ve îmal Usulleri Enstitüsü her çeşit giderleri 
Türk Gemi Endüstrisini İlerletme Enstitüsü her çeşit gi
derleri 

432 Beynelmilel stajyer öğrenci mübadelesi Türkiye Merkezi 
her çeşit giderleri 

433 Cigre Türkiye Merkezi her çeşit giderleri 
434 Elektroteknik Kurumu her çeşit giderleri 
435 Telekomünikasyon Enstitüsü her çeşit giderleri 
436 Ziraat Makinaları Muayene ve Araştırma Merkezi her çe

şit giderleri 
437 Türk Otomatik Kontrol Kurumu her çeşit giderleri 
438 Topoğrafva ve Jeoloji kampları her çeşit giderleri 
451 Yayın giderleri 

^ 
w. 

«S ^ B 
00 

426 
427 
428 
429 
430 
431 

Tahsisat 
Lira K. 

2 000 
994 000 

6 300 

40 500 

5 400 

20 700 

61 254 
36 000 
36 000 
72 000 
45 000 
49 500 

49 500 

45 000 
1 800 
6 300 
4 500 

90 000 
4 500 

102 500 
1 304 785 

Sarfiyat 
Lira 

654 
780 867 

6 115 

38 987 

3 052 

18 150 

60 618 
25 060 
19 593 
71 898 
26 639 
49 426 

46 420 

42 455 
879 

1 300 
900 

80 514 
1 398 
79 957 

1 258 325 

65 
54 

62 

62 

85 

37 

76 
65 
13 
39 
68 
36 

31 

68 
39 
24 

70 
25 
03 
40 



452 4489 sayılı Kanun gereğince staj için ecnebi memleketlere 
gönderileceklerin harcırahlariylo başka her çeşit giderleri 

453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği giderleri 
459 Spor giderleri 
476 Kurslar genel giderleri 
501 Geçen yıl borçları 
502 Eski yıllar borçlan 
505 Hükme bağlı borçlar 
506 Karşılıksız borçlar 
601 Muhtaç öğrencilere yapılacak yardımlar ve verilecek burslar 
602 Teknik Üniversite ve Teknik Okulu Talebe Birliklerine 

yardım 
603 Talebe kantinlerine yardım 

(A/l) Cetvel yekûnu 

(A/2) Yatırımlar 
701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 
711 MaMna alet ve malzeme onarımı 
741 Bina yapımı 
742 özel kanunu gereğince yapılacak Maden Fakültesi binaları 

ile lâboratuvarlarmın tesis ve inşası 
751 Satınalınacak makina, alet ve malzemeler 

(A/2) Cetveli yekûnu 

ÖZEL BÖLÜMLER 
911 Sivil Havacılık Enstitüsü her çeşit masrafları 
912 Beynelmilel Stajyer öğrenci Mübadelesi Türkiye Merkezi 

her çeşit masrafları 

özel bölümler yekûnu 

161 501 
28 700 
25 000 
15 000 
22 600 
8 367 

1 
46 194 
90 500 

6 000 
300 000 

21 128 736 

200 000 
103 650 

1 440 000 
1 • 

2 500 000 
2 882 552 

7 126 202 

7 948 

21 812 

— 

94 

12 

99 248 
21 470 
21 966 
14 976 
20 203 
4 750 

44 576 
; 87 573 

6 000 
293 042 

18 416 310 

176 808 
57 475 
470 315 

2 499 631 
2 540 206 

5 744 437 

11 330 

0 
0 
5 
6 
9 
8 

3 
9 

8 

4 

9 
5 
9 

4 

8 

29 761 06 11 330 



F. Tahsisatın çeşidi 

ÎGMAL 
(A/l) Cetveli yekûnu 
(A/2) Cetveli yekûnu 

g özel bölümler yekûnu 

g UMUMÎ YEKÛN 

- 3 

Tahsisat 
Lira 

21 128 736 
7 126 202 

29 761 

28 284 699 

K. 

06 

06 

Sarfiyat 
Lira 

18 416 310 
5 744 437 

11 330 

24 172 078 

K 

4 
8 

2 



. 9 -
(B) CETVELİ 

Mııhammenat Tahsilat 
F. M. Gelirin çeşidi Lîra K. Lira 

Umumi bütçeden verilecek tahsisat 
1 Yatırımlar dışındakiler için verilenler 12 714 787 12 714 787 
2 Yatırımlar için verilenler 7 650 150 7 650 150 

Harçlar, (kayıt, imtihan ve diploma harçları) 800 000 596 441 
Çeşitli varidat 

1 Kitap satışından elde edilenler 400 000 139 262 
2 Giriş ve sıralama imtihanlarında ilgililerden alınacak üc

retler 
3 Muayene, tahlil ve tecrübe ücretleri 
4 Diğer çeşitli varidat 

Bağışlar 
Eski yıllardan devredilen nakit 

300 000 
840 000 
200 000 
28 157 

5 350 000 
56 

182 170 
476 707 
81 669 
29 761 

2 103 497 

Yekûn 28 283 094 56 23 974 445 

1961 yılma devir 18 431 
v 
23 956 014 

Mi Meclisi (S, Sayısı : 857) 




