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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

İktisadi Devlet Teşekkülleri ile müesseseleri 
ve iştirakleri hakkındaki kamın tasansnuıı 
gündeme alınması ve öncelikle görüşülmesi ka-
!'l)iıl edilerek tasarının müzakeresine devanı 
olundu ve birinci madde üzerinde 'bir süre sü
rüşüldü. 

Yeter eoğimluk kalnfadığıııdan (i Aralık 
1963 Cuma günü saat l.">,00 te toplanılmak 

üzere Birleşime son verildi. 

lîaşkan Kal. ip 
.Başka iv vekil i iSüvaa 

ihsan IIamit Tigrcl Ahmet Çekemoğlu 

Kâtip 
Amasya 

M acıt Zeren 

ı>m<i 

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

BAŞKAN — Başkanvekili Hazım Dağlı 

KÂTİPLER : Ahmet Çekemoğlu (Sivas), Neşet Çetintaş (Yozgat) 

BAŞKAN — Oturumu aeıyomm. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri Fethi 77-
retoğlu, Suad Ilayri Ürgüplü ve Iiurhancttin 
t'lnc'a izin verilmesi hakkında Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı tezkeresi (3/273) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı Cumhuriyet Senalosıı 

üyelerinin hizalarında gösterilen müddetlerle 
izinleri, Başkanlı'k Divanının 4 . 12 . 1963 tarihli 
toplantısında kararlaştırılmıştır. 

.Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Enver Aka 

C. Senatosu Samsun Üyesi, Fethi Tevetoğlu, 
mazeretine binaen, 10 gün, 21 . .11 . 1963 tarihin
den itibaren 

C. Senatosu Kayseri Üyesi Suad Ilayri Ür
güplü, mazeretine binaen, 20-gün, 3 . 12 . 196.'! 
tarihinden itibaren 

C. Senatosu Üyesi Burhanettin Ldııç, hastalı
ğına binaen, .10 gün, .'i . 12 . 1963 tarihinden iti
baren 

BAŞKAN — Teker teker okutup oylarınıza 
arz edeceğim. 

C. Senatosu Samsun Üyesi, l'Ythi Tcvetoğlu, 
mazeretine binaen, 10 gün, 21 ..11.. 1963 tarihin
den itibaren 

BAŞKAN — Kabul edenler... Btmiyeuler... 
Kabul edilmiştir. 

C. Senatosu Kayseri Üyesi Suad Ilayri Ür
güplü, mazeretine binaen, 20 gün, •'! . 12 . 1963 
tarihinden itibaren 

BAŞKAN — Kabul edenler... Btmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

C. Senatosu Üyesi Burhanettin. d u r , hastalı
ğına binaen, 10 gün, 3 . 12 . 1963 tarihinden iti
baren 

BAŞKAN — Ka'bul edenler... Utmiyeuler... 
Kabul edilmiştir. 

2. — l'rj'a Üyesi Vasj'i (rer</er'lin (i/229 S. Sa
yılı sözlü sorusunu, konu hakkında Meclis soruş
turması açılmış bulunduğundun, yeri aldığvna 
dair önere/esi 

BAŞKAN —- Şimdi Sayın (ferger'in bir öner
gesi vaı-'onu okutuyorum, 

144 __ 
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Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Başbakanın sözlü olarak cevaplandırmasını 

rica ettiğim sıra numarası 229 soru ötıergemdeki 
hususlar Millet Meclisince soruşturma konusu 
olduğundan önergemi geri aldığımı saygılarım
la arz ederim. 

Urfii. 
Vasl'i Gerger 

BAŞKAN — Okunan önergeyi Yüksek tak
dirlerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler.... Kabul edilmiştir. Önerge geri veril
miştir. 

3. — Gündeme, alınmış bulunan hamın lâyi
halarının takabbül tarzına dair Bütçe Komisyonu 
Başkanlığı tezkeresi 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
5 . 1 2 . 1.96;} tarih ve 2715 sayılı yazınız kar

şılığıdır : 

Cumhuriyet Senatosu gündeminde bulunan 
«Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair olan .'>656 sayılı Kanuna bağlı cetvel
lerin Bayındırlık Bakanlığı kısmında değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ile Millî Eği
tim Bakanlığına Ankara'da yaptırılacak merkez 
hinası için gelecek yıllara geçici taahhütlere gi
rişilmesi» hakkında kanun tasarısının, İçtüzü
ğün 42 nci maddesi sarahatine göre müdafaası 
için taka'bbül edilip edilmiyeeeği hususunda 
Cumhuriyet Senatosu Bütçe Komisyonunca bir 
karar verilmesi istenmiş bulunmaktadır. 

Gündeme alınmış bulunan kanun lâyihaları
nın komisyonlarca yeniden tezekkür edilebilme
si, o lâyihanın müzakere sırasında ya komisyon
ca geri alınması veya Umumi Heyetçe komis
yona iadesi ile mümkün olacağı tabiîdir. Bu 
itibarla komisyona geliverilmemiş olan lâyiha
nın müdafaasının taka'hbül veya yeniden müza
keresi komisyonumuzca İçtüzük hükümleri za
viyesinden mümkün görülememiştir. Kanun 
müzakeresi sırasında komisyon her zaman bu 
mevzuda karara varabileceği gibi tasarıyı geri 
almak suretiyle işin yeniden tezekkürü cihetine 
de gidebileceği komisyonumuzca karara bağlan
mış olduğundan bu usul dışınla (Takabbülün) 
mümkün, olanııyacağını saygı ile arz ederim. 

Bütçe Komisyonu Başkanı 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Sahir Kurutluoğiu 

BAŞKAN — Efendim, Divanla encümen ara
sında bir çatışma oldu. İçtüzüğün 42 nci mad
desi mucibince eskiden komisyonlara verilip de 
1 Kasımda vazifesi biten komisyonun yerine ye
ni iııtiha'bedilen komisyon eski komisyonun bu 
mazbatasını ya kabul eder, veya etmez. Bina
enaleyh, Divan bu komisyonlara eski komisyon
larda bulunan işleri kabul edip, etmediklerini 
bildirmeleri hakkında tezkere yazmıştır. Diğer 
komisyonlar kabul ettiği halde Bütçe Komisyo
nu kabul etmemiştir. 

42 nci madde mucibince kabul etmesinin ve
yahut etmemesinin müzakere edilmesi lâzım gel
diği hakkındaki kanaatimizi izhar ettik, buna 
karşı bu yazı gelmiştir. Tüzüğün 42 nci mad
desi şudur efendim : «Bir intihap devresi içinde 
sabık bir encümenin tanzim ettiği mazbatayı, 
tekabbiil eden yeni encümen müdafaa eder.» 

Binaenaleyh yeni encümen biz bunu ancak 
müzakere esnasında geri alırız, diyor. Biz de* 
«Buna lüzum yok, siz doğrudan doğruya bunu 
alıp, almadığınızı bildiriniz.» demiş bulunuyo
ruz. Şimdi reylerinize arz ediyoruz. 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAHİR 
KURUTLUOĞLU (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Efendim müsaade buyurun bir noktayı izah et
mem gerekiyor. 

BAŞKAN — Buyurun. 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAHİR 
KURUTLUOĞLU (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Çok muhterem Senato üyeleri, C. Senatosu Baş
kanlığı tarafından komisyonlarca karara bağ
lanmış ve Meclise arz edilmiş bulunan kanun 
teklif veya tasarılarının, encümenlerin yeniden 
teşekkül etmesi sebebi ile takabbül veya ademi-
takabbülü hususunda bir cevap verilmek üzere 
komisyonlara iade edilmesi üzerine Bütçe Ko
misyonunuz, bu mevzuu İçtüzük hükümlerinin 
ışığı altında tezekkür ve müzakere ettikten son
ra. biraz evvel yüksek ıttılaınıza arz edilen ka
rara varmış bulunmaktadır ve bu kararımızı da 
Riyaset Divanına arz etmiş bulunuyoruz. İçtü
züğümüzün 42 nci maddesinde «Bir intihap dev
resi içinde sabık bir encümenin tanzim ettiği 
mazbatayı tekabbiil eden yeni encümen müda
faa eder.» kaydı mevcuttur. Ancak, tekabbiil 
veya ademi tekabbül hususunda varılacak ka
rar ; evvelce bir komisyonca tezekkür edilip, 
müzakere edilip, mazbatası tanzim edilmiş bu-

145 
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liman bir kanun lâyihasının ademi kabulü halin
de yeniden komisyonda müzakere ve İni* kara
ra bağlanmasını intacedecektir. Halbuki komis
yonlar bu nevi mazbatası tanzim edilmiş bulu
nan lâyihalar için ya Yüksek Heyetinizin iade
si veya komisyonun mazbatayı geri alması su
retiyle ancak bir müzakere zemini elde edebilir. 
Riyaset Divanının intihap devresi içerisinde ko
misyonların yeniden teşekkül etmiş olması mu
cip sebebine dayanarak elde mevcut ve gün
demde bulunan lâyiha ve tasarıların keeniıe 
Yüksek Heyetin komisyona iadesine mütedair 
bir karara varmışcasma. komisyonlara iade ede
rek tekabbül edip etmediğinizi bildiriniz demesi 
42 nci maddenin anlayış hududu içerisinde bir 
muamele olmadığı kanatindeyiz. Belki bu kanu
nun müzakeresi sırasında komisyon olarak, te
kabbül ve âdemi tekebbül zaviyesinden lâyiha-
nııı geri istenmesi aradan bir veya iki içtimain 
geçmesini ve bir zamanın müruııınu icabettire-
bilir. Geçecek zaman Tüzüğün mânasını ihlâl
den daha iyi netice teinin edeceği için zaman 
kaybını, fuzuli ihlâle tercih etmeme yolunu ka
bul etmiş bulunan komisyounmuz bu espriyle bu 
yazıyı Yüksek Heyetinize arz için Başkanlığa 
sunmuştur. Bu bir inat ve İsrar meselesi teşkil 
etmez. Heyeti Oelileniz bizim düşüncemize il
tihak ettiği ve o şekilde reylerini izhar buyur
duğu takdirde elbette ki, bunu Riyaset Divanı 
bu mânada kıymetlendirecektir. Aksi takdirde 
Riyaset Divanının encümenlere iadesi hususunu 
kabul buyurduğu takdirde mevcut ve müzake
re edoilınesi Jâzımgelen kanunların Heyeti Um il
miyece komisyonlara iade edilmiş olması mâna
sını taşıyacak, kararlarınız yine bizim düşünce
lerimizi teyidedecektir. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Efendim, demin de arz etmiş 

olduğum gibi Riyaset Divanı İçtüzüğün 42 nci 
maddesini sarih bulmaktadır. Doğrudan doğru
ya tekabbül etmek için kendilerine bu ellerinde
ki tasan veya, kanun lâyihalarım bildirmiştir. 

6 . 12 . 1963 0 : 1 
Encümen bu yokla bir tezkere de yazmış ve bu, 
huzurunuzda okunmuştur. Şimdi de müdafaası
nı yapın ıştır. Bu iki taraftaki çekişmeyi her-
tara'f ötmek için reylerinize arz edeceğim. Di
vanın düşündüğü gibi; ellerinde bulunan mev
cut kanun tasarılarını 'doğrudan doğruya ko
misyonların kabul edip etmiyeceklerini kabul 
edenler lütfen parmak kaldırsın... 

KUPHÎ BATUR (iSkıop) — Reis Bey, bir 
ihtilâfı mı hallediyoruz, yoksa Tüzük hükmü
ne göre bir karar mı veriyoruz? Anlıyama-
dım efendim, 

BAŞKAN ----- Biız Tüzük böyledir diyoruz. 
Bu ihtilâfı Divanın anladığı mahiyette ise ka
bul edersiniz, anladığı mahiyette değilse ka
bul etmezsiniz. Bunu reylerinize arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Ka'bul' edil
miştir. Şu halde toka'b'bül etmek icabediyor. 

•/. —- Başkanın; mazeretsiz olarak üstüste 
üç defa Genel Kurul toplantılarına iştirak et-
miyen üyelerin mâzaretl erini evvelden veya ka
tıldıkları ilk toplantıda yazılı olarak bildirme
leri, toplantıya sonradan katılanların veya ko
misyonlarda görevli bulunanların Başkanlık Di
vanına yazılı bilgi vermeleri, akai takdirde 
haklarında içtüzük hükümlerinin tatbik olun
ması hususunun / . 12 . 19(13 günlü Başkanlık 
Divanında kararlmtırûmış bulunduğu hakkında 
sözleri 

BAŞKAN — Efendim, Divanın »bir sunulşu 
•dallıa var. Onu da. arz edeyim. Divan, 4.12.1963 
ftaniih'li topl antlısında Scmadür 'arlkada'şl'arrıu de
vam 'mecellesini mütalâa ve mıü ndkaşa dtımis/t'ir. 
Vermiş olduğu karar şnldur : Üç defa ü'stüMe 
nıüzalkemlcre 'devaıııı etimiyen. 'anikadaş'ların bu 
nıaşeratliorini evvelden 'b'illd'kımeleri ve yahut 
4 ncü topilıanitı başladığı ,gün billdirmeleri ica-
'beftmekited'ir. Bunu yapmaldılkilıan talkdÜride Tiü-
z'ülk hüıkfümlieri ıtatlibilk edilicceJkitir. Buınu arka-
da^lıara hildMrihr. Bıındlain slonra 'böryle Mir 
muamele yoluna gidilecektir. (Alkışlar) 

— 146 — 
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A. — GÖRÜŞ 

1. — İktisadi Devlet Teşekkülleri ile müesse
seleri ve iştirakleri hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Geçici Komisyon raporu (M. 
Meclisi 1/317, C. Senatosu 1/282) (S. Suyısı : 
303) (1) 

BAŞKAN — Efendim, şimdi tktiadi Devlet 
Teşekküllerinin reorganizasyonu hakkındaki Ka
nunun müzakeresine devam edeceğiz. Yalnız 
müzakereye başlamadan evvel yine Başkanlık 
Divanının bir temennisi vardır. Bu kanun müd-
detlo mukayyet kanunlardandır. Gerek sena
tör arkadaşlarımızın ve gerekse Hükümet ve 
komisyonun muciz, kısa konuşmalarını, mese
leyi uzatmamalarını rica edeceğiz, bunu da ha
tırlatmak isteriz. Komisyon burada mı? (Geli
yor sesleri.), Hükümet de burada... 

Efendim, dünkü müzakerelerimizde, birinci 
madde ikinci madde olarak, ikinci madde de bi
rinci madde olarak müzakereye başlanmıştır, 
müzakere devam ediyordu. 

Sayın Sanayi Bakanı cevap verecekti. Buyur
sunlar. 

SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELÎKBAŞ 
(Burdur Milletvekili) — Sayın Balkan, muhte
rem arkadaşlar; dün söz alan arkadaşlardan 
Saym Mehmet Üna'ldı kendilerinin de İktisadı 
Devlet Teşekküllerinin reorganizasyonu konu
sunda aynı görüşe sahip bulunduklarını, fa
kat bâzı noktalarda bir anlaşma zemini aramakta 
bulunduklarını ifade ederek bu maksatla bil
hassa şu nokta üzerinde durdular. Huzuru
nuza gelen, tasarı mer'i mevzuata aykırı ola-
raik, yarıdan fazla Develt hissesi olan şirket
lerin, İktisadi Devlet Teşekkülü olarak, hususi 
bir kanunla organize edlimesine âmirdir. Hal
buki, 3460 sayılı Kanun, sermayenin tamamı 
Devlet tarafından konulmuş olan işletmeleri, 
İktisadi Devlet Teşekkülü olarak telâkki etmek
tedir. Bu tasarı kanuniyet kazandıktan sonra, 
esasen adedi eri oldukça kalabalık olan İktisadi 

(1) 303 S. Sayılı basmayazı 5 . 12 . 1963 
günlü 11 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 
İlk görüşmeleri ise 8 .10 .1963 tarihli 118 ve 
15 . 10. 1963 tarihli 121 nci birleşimlerdedir. 

.EN İŞLER 

Devlet Teşekkülleri pek çok miktarlara baliğ ola
caktır. Bu itibarla'% 50 den fazla Deflet'hissesi 
olan şirketler ile % 50 nin altında Devlet his
sesi olan şirketleri iştirakler bahsinde mütalâa 
edelim ve halen 3460 sayılı Kanunun derpiş 
ettiği şekilde, sermayesinin tamamı Devlet ta
rafından vaz'edilen işletmeleri, İktisadi Devlet 
Teşekkülü telâkki edelim, dediler. Eğer yanlış 
anlamamışsam. Bir kere bu görüş Hükümetin 
se'Vk ettiği tasarıya nisbetle korktukları Devlet 
teşekküllerinin sermayedeki iştirak paylarının 
süratle artmasını intacedecektir. % 50 den 
faza, % 51 veya daha fazla Devlet tarafından ser
maye vaz'edilmişse, bunlar hususi bir kanunla 
reorganize edilecektir. Bu, güç bir yoldur. Bu 
yolu kapayıp da Devlet hissesi % 80 dahi 
olur, % 20 si özel sektöre aidolursa bunu işti
rak addedelim, demek bilâkis kuruluşları Va-
zıı Kanunun tetkiki dışında çok daha kolay 
hale getirecektir, bir. Ben, bilhassa parti söz
cüsü olarak da konuştuğunu ifade eden Ünaldı 
arkadaşımızın bugüne kadar bu tasarıda tenkid 
konusu olan Devletçiliğe doğru kayma şeklini 
de, gösterilmek istenilen, karakteriyle beyanla
rının nasıl bağdaştırılacağını cidden tesbit ede
medim. 

İkinci olarak; tatbikat şunu göstermiştir. 
Memleketimizde bu şekilde % 80 i, hattâ % 90 ı 
Devlet tarafından vaz'edilmiş, cüzi bir kısmı 
hususi eşhas tarafından konmuş anonim şir
ketler hususi hukuk hükümlerine göre, Ticaret 
Kanununun anonim şirketler hükümlerine göre 
idare edilmek istenmiş, fakat bunların vUz'edilen 
sermayesi suratla tenevvür etmiştir ve Devle
tin büyük hissesi, % 80 nisbetindeki hissesi, 
süratle idaredeki gevşeklik yüzünden çok dü
şük rakamlara in ebilm iştir. Ve maalesef bu tat
bikat da çok büyük mahzurlar tevlidetmiştir. 
•Bu, hükümetlerin tutumuna göre, mahzurların 
tevellüdetmesi veya etmemesi, Kanun Vâzıının 
murakabesi dışında tamamen Hükümetin tu
tumuna terk edilmiş bir keyfiyet olacaktır 
v\> büyük mahzur taşımaktadır. Halbuki bizim 
sevk ettiğimiz tasarıda bir şirketin sermaye
sinde % 50 den fazla Devlet veya İktisadi Dev
let Teşeküllerinin hissesi varsa bu, bir İktisadi 
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Devlet Teşekkülü olacaktır ve bu kanun hü
kümlerine tabi olacaktır. Ne demek? Millet 
murakabesi bu kanun hükümleri dâhilinde 
daha müessir olacaktır. Bunun dışında, Ticaret 
'Kanununun anonim şirketler hükümlerine tabi 
olacaktır, dernek milletin murakabesinden 
uzak, anonim şirket hükümleri dairesinde 
murakabeye işi terk etmek, dem ekti r. Bunun 
büyük mahzurları tatbikatta çok görülmüş
tür. Halbuki tasarının belli başlı maksatla
rından birisi, Devlet İktisadi Teşekküllerinin 
veya Devletin itşirakleri olsun, doğrudan 
doğruya kurdukları müesseseler olsun bunu 
müessir bir murakabe mizamı altına toplamak
tır. 

Nihayet üçüncü sebep; bilhassa tasarıda 
İktisadi Devlet Teşekkülleri veya Devletin 
iştiraki arzu edilen mevzularda sevkü idarenin 
büyük ölçüde hususi sçrmaye sahiplerine bı
rakılmak suretiyle % 51 daha fazla, % 49 
kadar Devlet iştiraki bulunmak suretiyle, 
fiilen işin içerisinde murakaibe vazifesi yapıl
sın ve aynı zamanda yatırım da tahakkuk ede
bilsin maksadı hâkim bulunmaktadır. Bilâkis 
arkadaşımızın Devlet işletmeciliğini çoğaltmak 
şeklindeki telâkkilerinin dışında % 51 i -husu
si eşhas tarafından % 49 ıı Devlet tarafından 
konulmak suretiyle hem projeleri realize ede
bilsin hem de Devletin murakabesi, şu kanun
da muhtelif ekonomi, karma ekonomi prensip
leri dâhilinde idare ve murakabeyle alâkalı 
olarak sevk edilen maddeler ışığı altında mu
rakabesi emniyet altında bulunabilsin istemiş
tir. Arkadaşımızın teklifi maalesef bütün bu 
imkânların dışındadır. Tek üzerinde durdukları 
husus, bunların adedi çoğalacaktır, hususu., Muh
terem arkadaşlar, esasen bu tasarı kanuniye! 
kazandıktan sonra İktisadi Devlet Teşekkülle
rinin iştiraklerinden, teşekküllerin kuruluş 
maksatları dışında vücuda getirilenler varsa 
bunlar 3 sene içinde tasviyeye tabi olacaktır. 
Ve bu tasviye; teşekküllerin elindeki hisse se
netlerinin usulü dairesinde satılması seklin
de tecelli edecektir. Bu bakımdan adetlerinin 
çoğal masmdaki mahzur gerçekte' vâki olmıya-
caıktır. 

Bir de Sayın Faruk İşık arkadaşımız, Ana
yasada Kamu İktisadi Teşebbüsleri dendiği 
halde burada İktisadi Devlet Teşekkülleri ilba-

resi kullanılmıştır, bn doğru değildir diyorlar. 
'Bu, üzerinde çok durduğumuz bir konudur. Ka
mu iktisadi Teşebbüsleri, sadece İktisadi Devlet 
Teşekkülleri gibi Devlet tarafından kurulmuş 
müesseseler değil âmme hükmî şahısları, özel 
idareler, belediyeler tarafından kurulanlar da 
Kamu İktisadi Teşebbüsü 'karakterini taşıdığı 
için, onlardan ayırdelınck maksadiyle burada. 
İktisadi Devlet Teşekkülü tâbiri ihtiyar olun
muştur. Kamu İktisadi Teşebbüsü çok daha 
geniş bil' kavramdır. Belediyelerin ve özel ida
relerin. kurduğu teşebbüsleri de ilıate etmekte
dir. Halbuki ibu tasan, doğrudan doğruya 
Devlet teşekkülleri ve onların iştiraklerini tan
zim maksadına matuf bulunmaktadır. Sebep 
bundan, ibarettir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ünaldı, soru
nuzu sorun. 

MKTTMKT ÜNALDI (Adana) — ^fen
dim, söz hakkım ıbâki. Söz istedim. Yalnız ay
dınlanması bakımından soruyorum; halen bi
rinci madde olan tasarının ikinci maddesinde 
mülhak bütçelerinden de bahsediliyor. Dün 
de bir nebze, bahsettiğim gibi, Vakıflar Ban
kasının bu kanun şümulüne girip girmemesi 
hususundaki fikirlerini öğrenmek istiyorum. 

SANAYİ BAKANİ FETHİ TULİKBAŞ 
(Burdur Milletvekili) — Muhterem arkadaş
lar, bu konuda yaptırdığımız tetkiklerin sonu
cu bize Vakıflar Bankasmmda, iki tasarıda ha
len müzakere ettiğimiz ve 1 nci madde haline 
gelen hükümler içinde (bulunduğunu göstermek
tedir. Millet Meclisinde geçen müzakerelerde 
de bu böyle kabul edilmiştir. Muhterem heye
tiniz aksine bir karar verdiği takdirde, ihtilâf
ların, iki Meclis arasında halline ait olan ko
misyon çalışmalarında nihai şeklini alacaktır. 
Millet, Meclisinden geçen şekil Vakıflar Ban
kasının bu madde hükümleri dâhilinde bulun
duğu seklindedir. 

FARFK IŞIK (Van) 
BAŞKAN — Bu vurun 

Bir sualim var, 

FARUK İŞIK (Van) ^- Ufendim, bende
niz iyi anlıyamadım. Hususi idare ve belediye
lerdeki teşekküller bu kanunun şümulü içeri
sinde midir.' şayet öyle ise Anayasanın kaydet
tiği Kamu İktisadi Teşebbüsleri mevcuttur. 

SAKAYI BAKANI FETHİ ÇELİKBAŞ 
Devamla) — Arz edeyim. Demin arz ettim, Ana-

148 



O. Senatosu B : 12 
yasada Kamu iktisadi Teşebbüsleri ibaresi, İk
tisadi Devlet Teşekkülleri, özel idarelerin kur
duğu işletmeler, belediyelerin kurduğu islet
meler de dâhil olmak üzere, daha anı ve şamil 
bir müesseseyi ifade etmektedir. Halbuki sevk 
•ettiğimi/ tasarı, Devletçe kurulan veya işti
raki olan müesseselerle ilgilidir. Bu sebeple 
tefrik yapmak lüzumunu hissettik. Mâruzâtım 
budur. 

BAŞKAN' — Buyurun Sayın Ünaldı. 
M E H M U T ÜNALDI (Adana) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; Sayın Fethi (Vlik-
ba'ş ( i rup adına yaptığı konu-mada - zanneder
sem - burada bulunmamışlardı. Bu sebepten de bi
zim görüşümüzün ne olduğunu herhalde yanlış 
anlamış olacaklar. Okuyorum. 

«Huzurunuza gelmiş bulunan tasarı münase
betiyle Adalet Partisinin bu rnevzudaki görüşünü 
kısaca arz ve izah etmeyi faydalı mütalâa etmek
teyiz. Şurasını açıkça ifade etmek lazımdır ki, 
Adalet Partisi olarak Devletin iktisadi faaliyet
lerinde bir reorganizasyona gidilmesinin en hara
retli taraftarıyız. Ancak bu reorganizasyonun mâ
na ve mefhumunun başlangıç ve bitini noktaları-
ıniı nelere ve nerelere1 kadar '•„anacağının (ince
den tesbit ve tâyin edilmesinde şartı evvel ola
rak görüyoruz. 

Devletin her sahaya uzanabi'nıesini temin ede
cek hükümlerle bir reorganizasyona gidilemiyece-
ğirıe inanmaktayız, hVorganizasvonun İslâhat ile 
tasfiyeyi bir arada gerçekleştirmesi lüzumuna 
inanıyoruz. 

Bugün hususi teşebbüsün geliştiği sahalarda. 
günün şartlarına göre teşekküllerden tasfiye edil
mesi lâzımgclenlerinin nasıl tasfiye edilecekleri
nin bilinen esaslara bağlanması;,! istiyoruz.» De
vam ediyor. 

Yani Sayın Fethi Oelikbaş'm, görüşümüzle te
zat haline düştüğümüz şeklindi tezahür eden be
yanlarına arzı cevap etmek isterim. Az-çok konuş
tuğumuzu kulağımız duyuyor. "Bizim teklif etti
ğimiz, bu kanunun şümulü ' içe : isine giren bütün 
teşekkülleri bir ayırıma tabi tu tmakt ı r . Sizin de 
söylediğiniz gibi İktisadi Devlet Teşekküllerin
den, sermayenin tamamı Devlet tarafından veri
lenin İktisadi Devlet Teşekkülü olmasını, iştirak
lerin ise Devletin, yarıdan fazla veya yarıdan 
eksik olsun, bir sermaye iştirakinin bulunduğu 
teşebbüsleri de iştirak olarak kabul etmeliyiz. 
Ancak, bu< iştirakleri ikiye ayırıyoruz. Diyoruz 
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ki; Devlet sermayesi r/r ~>0 de;ı fazla olursa: bu 
takdirde bu teşekküllerin kuruluş ve murakabe
leri bu kanuna; az olursa yalnız murakabeleri bu 

kamımı tâbi olsun deniyor. Tasarıda ise. birinci ya
ni, değişmiş" olan birinci madde ile eski birinci 
madde arasındaki irtbatı tesis edersek, bunların 
hepsinin bu kanunun şümulüne girdiğini görmek-
teviz. h'ski birinci madde de d>vor ki; «Bu kanu-
mm amacı, İktisadi Devlet teşekkülleriyle mües
seseleri ve işt iraklerinin»-sonunu nöylv bitiriyor; 
«denetlenmelerini sağlamaktır.» Denıekki, işti
raklerini denetlemesi bu kanun hükümleri içeri
sindedir. Birinci madde olan ikinci maddede ise, 
«Devlet ve leşekkül işlirakleri. Devlet ve İktisa
di Devlet Teşekküllerinin sermayelerinin yarısı
na veya daha azma sahi]) bulunduklar ı , özel hu
kuk hükümlerine göre kurulan ortaklıklardaki 
hisseleridir,» diyor. Ve bunların kuruluşlarını ve 
idarelerini bu kanun hükümleri içerisine alıyor. 
Binaenaleylj bizim burada istediğimiz şey şudur, 
iştiraklerde, şayet, Devlet hissesi iştiraklerde 
r r HO den yukarı ise bu bir kanunla kurulacak. 
Mevcut bu nevi iştiraklerin kanunları hazırlana
cak, buraya gelecek, burada müzakere edilecek. 
Biz o zaman iktisadi görüşümüzü ortaya koyaca
ğız. diyeceğiz ki, su kanunla kurulan veya ku
rulmuş olan bu teşebbüsün şahısı Devletin gire
ceği saha değildir veya Devletin gireceği saha
dır, yardım edeceğiz. Devletin giremiyeeeği sa
hayı ayıracağız ve bu suretle tasfiye1 şekill"rini 
de ortaya koyacağız. Bizim maksadımız budur. 
Yoksa burada iktisadi doktrinleri ortaya .koyup 
çarpıştırmak değildir. Mevcut tasarı üzerinde 
bir anlaşma zeminine gitmek' gayesidir. İktisadi 
görüşümüzü ayrıca söylemişim. O, Malûm; Tüzü
ğümüzde, programımızda, he:\y.\vimizde o, mey
danda. Onu saklıyacak, ondan mhiraf edecek ha
limiz de yok. Ancak, bu kanun münasebetiyle 
görüşlerimizi ifade ederken, hiçbir zaman iktisa
di görüşümüze de aykırı bir istikamet alamıyaea-
ğız ve alamamışızdır da. Şimdi diyoruz ki, r/r HO 
den aşağı Devlet hissesi olursa bunun kuruluşuna 
da idaresine de karışmıyalım. Tamamen hususi 
hukuk hükümleri içerisinde cereyan etsin. Ama 
bir kuruş da olsa Devlet parası 1 ulunduğu için bu 
teşebbüslerde bunun murakabesini Devlet yapsın. 
Zaten arzu edilen bu reorganizasyon fikrini orta
ya, koyan sebep de bu değil miydi?. Dendi ki; Dev
letin paraları öyle yerlere konmuş. Öyle iştirak
lere girilmiş ki; bunların takibi mümkün ol mu-
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yoi'. .Binaenaleyh, biz bunu /antirapla alacamız. 
Bu fikirle ortaya çıkılmıştı. l'I--as fikir bu ol un
ca, biz İm fikre itiraz elmiyoruz. Devlet koyduğu 
pararım takibini yapsın diyorum. Ancak Devletin 
sermayesi c/(. 50 den aşağı olduğu için, Dcviet 
gelişmesini arzu ettiği sahalara. rf 50 den az bir 
sermaye ile iştirak edecektir ve- fakat hiçbir za
man o devletin sahası olınıyacaktır. (Ji'nıkü, husu
si teşebbüsün sermayesi galipt':-. Ama ikinci şık 
iştiraklerde yani % 50 den fazla Devlet sermaye
si olan iştiraklarde ise kanunla kurulacağı için 
burada görüşlerimizi ayrıca serd edeceğiz, diyece
ğiz ki, bu sahada Devlet vardır veya yoktur, var
sa şu şu sebeplerden vardır, yoksa, şu şu sebep
lerden yoktur.. Binaenaleh tasfiyesi cihetine gi
dilmesi lâzımdır, diyeceğiz. O zaman inandığımız 
iktisadi doktrinin sahasını bulmuş ve müzakere
sini, münakaşasını yapmış olacağız. Yoksa bu ka
nun münasebetiyle burada maddeler üzerinde ik
tisadi görüş münakaşası ınevzuııbahis değildir. 

Diğer taraftan, Vakıflar Bankası mevzuuna 
gelince; kanun maddesinde; genel ve katma büt
çeli idareleri dâhil ediyor. Var:i Devlet sermaye
si olarak katma bütçeli idarelerin koymuş olduğu 
paraları da Devlet sermayesi olarak kabul ediyor. 
.Muhterem arkadaşlar, Vakıflar Bankasının bu 
mevzua girip girmemesi hususunda birçok dokü
man Nar elimizde. Bunun aksine fikir serd eden
ler var, lehine fikir serd edenler var. Benim bu 
mevzudaki görüşüm şahsidir. Ben şahsan her iki 
fikri do okudum, uzun uzun tetkik ettim ve şu 
kanaate vardım ki; Vakıflar Bankasının bu ka
nunun şümulü içerisine girmesi doğru olmıya-
caktır. Xedon doğru olınıyacaktır7. 

Başta bu tasarının 5 nei maddesinde Devlet 
sermayesinin neması Devlete aidolmaktadır. Bu
rada bu 5 nci madde ile Vakıflar Bankasına, 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün koymuş olduğu 
% 55 hisse Devlet hissesi mahiyetini almakta
dır. Devlet Vakıf emvali üzerinde bu madde ile 
oturmak teınayülündedir arkadaşlar. (Doğru 
seslen) Bu ise vakıflar hakkındaki mevzuatı 
alt üst etmektedir. Bu düzensizlik içerisinde 
yeni birçok ihtilâflar önümüze gelecektir. Ne
den girmemesi lâzımdır? Bir kere arkadaşlar 
6219 sayılı Vakıflar Bankası Kanununun 7 nci 
maddesinde Bankanın sermayesinin % 55 ini 
teşkil eden kısmının Vakıflar Umum Müdürlü
ğünün, mülhak bütçesinden değil, mazbut va

kıflar hükmi şahsiyeti emvalinden verileceği 
hükme bağlanmıştır. Vakıf Paralar Müdürlüğü
nün bütün mameleki bankaya intikal etmiş. Va
kıf Paralar Müdürlüğünün mameleki ne? 'Maz
but vakıflardan elde ettiği paralar. Halbuki 
vakıf emval. Vakıflar tunum Müdürlüğüne ait 
değildir. Tapuda tescili Vakıflar Umum Mü
dürlüğü namına değildir. Vakfı namınadır. Bu 
sebeple vakıf paralar Devlet parası değildir. 
Mülhak bütçeli idarelerin bütçe ve malî hukuk 
yönlerinden karekteristik vasfı, bunların, Dev
letin tahkik ettiği bir patrinıuvanla tesis edil
miş ve bütçe açıklarının da Devlet tarafından 
karşılanmış olmasıdır. Halbuki Vakıflar Umum 
Müdürlüğüne yapılan tahsis. Devlet parası de
ğildir. Bu yani, Vakıflar Umum Müdürlüğünün 
bütün patı-imuvanı Devlet parası ile tesis edil
memiştir. Sadece mülhak bütçeye Devlet tara
fından verilen paralar vardır. Fakat bu da bir
takım hizmetlerin yapılabilmesi içindir. Meselâ 
tarihî değerleri olan eserlerin korunması şu, bu 
gibi hizmetleri Vakıflar Umum Müdürlüğünün 
yapması için verilmiş paralardır. Devletin yar
dımı doğrudan doğruya bunlara münhasırdır. 
Diğer la raftan Vakıflar Kanununun fi nci mad
desi aynen şöyle dev; Mülhak vakıflar, Vakıf
lar Umum Müdürlüğünce niyabeten idare edilse 
bile ayrı ,ayrı birer hükmi şahsiyet sayılır. 
Bunlar kendi taahhütleriyle ilzam olunur ve 
borçlarını kendi mallarından öderler. Umum Mü
dürlüğün idare ve temsil ettiği vakıflarda yani 
mazbut vakıflar bir kül halinde hükmi şahsiyet 
sayılır, diyar. Açık. 

Banka Kanununun 14 ııcü maddesinin ;> ncü 
fıkrasında aynen şöyle diyor; «Bankanın sene
lik muamelât ve hesabatı ayrıca Umumi Mura
kabe Heyetince tetkik edilerek bir rapora bağ
lanır, bu rapor Bankanın Umumi Heyetine mu
rakıp raporları ile birlikte sunulur ve bir sure
ti de Vakıflar Umum Müdürlüğüne tevdi olu
nur,» diyor. Zaten neden bu kanun şümulüne 
almıyor? Murakabe edilsin diye. Zaten mura
kabeye tabi. Ayrıca bütün işleyişini, bütün ku
ruluşunu da bu kanun şümulüne almanın da mâ
nası yoktur. ('ıinkü demin işarel ettiğim gibi 
5 nci madde ile çok yanlış bir yola gidilmiş 
olunacaktır. Sonra vakıf inalların Devlet malı 
olmadığına dair bir Tevhidi fetihat Kararı var
dır'arkadaşlar. Bu kararı da okuyayım da zi-
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hinlerde her hangi bir şey kalmasın. Kararın 
sonunu okuyorum: 

«Kanunu Medeninin meriyete vaz'ından ev
vel vücuda getirilen bu gibi evkaf hakkında 
esasatı sabıkanın tatbiki lâzmıgelmesine ve bu 
esasların icabında borçtan dolayı vakıf malla
rın haciz ve füruhtu, vakıf mevzuu ve mefhu
muna muhalif ve münafi olacağı cihetle caiz 
olmamasına ve her hangi bir vakıftan alacaklı 
olan kimsenin alacağına, irat ve hasılatı vakıf
tan istifade edebileceğine binaen hâsıl olan içti
hat ihtilâfının halli vakfın emvali Devletten 
olmadığının kabulü ile...» 

Demek ki, vakfı, Tevhidi İçtihat Kararı em
vali Devletten saymıyor. Binaenaleyh arkadaş
lar, yine burada mülhak bütçe tâbiri kalsın. Fa
kat hiç olmazsa bir işaretle Vakıflar Bankası
nın sermayesinde bulunan % 55 Vakıflar Ban
kası Umum Müdürlüğünün idare ettiği - sahibol-
dıığu demiyeceğim - idare ettiği vakıf emvali 
iradının da bu işlere tahsisine müsaade edelim. 
Aksi takdirde 5 nci maddeyle, 5 nci maddeyi 
okuyayım daha iyi anlaşılacaktır. «Devlet işti
raklerinin mülkiyet ve intifaı Hazineye...» Şim
di mülkiyeti de, intifaı da Hazineye gidecek bu 
madde ile. 

Bu kadar izahattan sonra her halde keyfiyet 
vuzuha kavuşmuştur. Maruzatımı burada niha
yete erdirir, serd ettiğim izahat çerçevesi içinde, 
iştiraklerin ve iktisadi teşekküllerin ayrı mua
meleye tabi tutulması hususundaki mâruzâtımı 
bir takrir ile teyideder, kabulünü istirham ede
rim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayım Sahir Kurutluoğlu. 
SAlHıR KCJBIITIiUOĞLU (Cumhurbaşka

nınca S. ü.) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Se
natosunun sayın üyeleri; tetkik ve müzakere 
etmekte olduğumuz kanunun, şimdi 1 nci mad
de olarak üzerinde durduğumuz maddesinde, 
İktisadi Devlet Teşekkülleri sermayelerinin yarı
sından fazlası ayrı ayrı veya birlikte Devlete 
(genel ve katma bütçeli idarelere, İktisadi Dev
let Teşekküllerine v.s. ye) kaydiyle genel ,ve 
katma bütçeli idarelerin de bu hudut içinde mü
talâa edildiği ifade olunmak istenmiştir, trade-
dilen bir suale karşı Sayın Çelikbaş'm bu kür
süden vermiş olduğu cevapta yaptıkları tetkik
ler neticesinde Vakıflar Bankasına aidolan ser
mayenin de Devlet emvali diye tarif ve tavsif -
edilebilecek şekilde katma ve genel bütçe idare-
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1 eri içine dahil bulunduğunu ifade buyurdular. 
Tetkiklerinin hangi esasa dayandığı hakkında 
bir bilgimiz olmamakla bera'ber, aynı inançta 
olmadığımızı Yüksek Heyatinizc dünden beri 
arz edilen hududun dışında, düşündüğümüz hu
kukî noktalarla biz de izaha çalışacağız. 

Herşeyden evvel vakıf nedir: Vakfın ifade 
ettiği hukukî mâna ve anlayışla getirdiği huku
kî müessese nedir? Bunun üzerinde bir nebze 
durmakta fayda vardır. 

Vakıftaki esas, fertlerin kendi şahsi mülkle
rini kendi irade ve arzulariyle kendi şahsi mülki
yetinden çıkararak ebediyen, âmme yararına ve 
usulü dairesinde bir mevzua tahsis etmesidir. 
Bugünkü hukuk anlayışı içinde tarifimiz bu
dur. Eğer vakfın zuhur ettiği devrin hukuk an
lamı içerisindeki tarifini .yapacak olursak; eski 
tarifiyle vakıf, ecri mesubat için bir malın na-
mi ilâhiye tevhiden tahsisidir. Bunun ifade etti
ği mâna ne Devletin, ne ferdindir. Ali aha tev
hiden ebediyen tahsis edilmiş bir maldır. Onun 
için heytülmale alınamaz. Onun için sultanların 
ve hükümdarların tasallutundan ve sultasından 
mahfuzdur, ebedidir ve bir emri hayra mahsus 
ve maksurdur. Bir diğer deyimle vakfın tarifi; 
i'batm kullara raei olmak üzere bir aynın, 'bir 
gayrimenkulun temlik veya temellük edilemez 
hale getirilmesidir. Temlik ve temellüke mevzu 
olmıyan bir ayn'ı Devlet, müsadere ve gaspet-
me yetkisine de cihetteki sahip değildir. (Bravo 
sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, bir kamu müessese
sine tahsis edilmiş bulunan bir gayrimenkulun 
bir kanunla eski haline iadesi hususundaki Yük
sek Senatonun görüşleri burada ıtecelli etti. Ana
yasaya aykırılığı hududu içinde, kanunla bir 
kimsenin malının alrnamıyacağmı Sayın Batur 
arkadaşım, en veciz şekilde bu kürsüden ifade 
buyurdular. Namı ilâhiye tevhiden tahsis edil
miş malın, benim malımdtr diye Devletin alması 
ile, bir ferdin malının alınması arasında hukuk 
nosyonu, hukuk anlayışı ve hukukî neticeler za
viyesinden hiçbir fark yoktur. Sadece ve sade
ce Anayasanın ihlâli olur. (Bravo seslesi). 

Muhterem arkadaşlarım, birtakım mânevi 
müesseseler vardır ki, milletin ferden ferda ve
ya müçtemian gözü onun üstündedir. Bunlar 
ecdat yadigârı Evkafı Islâmiye, ecdat yadigârı 
âsar'ı islâmiye, ecdat yadigârı birtakım imaret 
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veya şu ve 'bu şekilde âmmeye tahsis edilmiş 
müesseselerdir. Bunların devamı için vakfedil
miş mallar sadece bir terimden i ' l ifade edilerek 
'bunun idareleri mülhak bütçe iledir diye Dev
let malı olmaz, t) takdirde Kimsenin mânevi te
sislere teveccühü veya mânevi tesislere milletin 
itimadı kalmaz, kökünden sarsılır. Vakıflar Ban
kasının % 55 hissesini alarak Devlet zencin ola
caksa, kendisini zengin edecek başka kaynak ara
sın. (Bravo sesleri alkışlar) . 

Muhterem arkadaşlarını müzakeresini yaptı
rımız kanun iktisadi Devlet Teşekküllerinin bir 
reorganizasyonu kanunudur . Yoksa Vakıfların 
şekli aslisini, hüviyeti hukukiyesini başka isti
kamete .götürecek bir kanun müzakere etmiyoruz 
burada. Medeni Kanunun meriyet, mevkiine 
•vaz'ma mütedair kanunun sekizinci maddesini 
tetkik ettiğimiz zaman, görürüzki vazıı kanun 
Kvkafın, vakfın şekli tatbikini gösteren bir ka
nun çıkarılacaktır diye kayıt koymuştur. Şekli 
aslisi için değil. Sureli tatbikıyesi için kanun 
çıkacak demiş ve Vakıflar kanunu da bu şekilde 
çıkmıştır. Aslına dokunmuyor, dokunamaz... 
İHiç.bir vazıı kanun buna el süremez. Tesis bu
gün, 'Medeni Kanunun 70 küsur ile 82 nci mad
deleri arasında yet* almış bulunuyor. Tesis yü
rümemektedir, tam mânasiyle. Sebebi; 1010 ta
rihli tesislere nıütaa'llik bulunan nizamnamenin 
tercümesi unutu lduğu için. Sadece Medeni Ka
nun hükümleri içerisinde tesisin gayesine ulaş
ması mümkün değil. Fakat buna rağmen Meri
yet ıKanunu, 'bu kanunun metninden sonra yapı
lacak tesislerin, Medeni Kanun hükümlerine 
•göre idare edileceği söylemektedir. Tesis ve va
kıf arasında hiçbir fark yoktur. Ancak şekli ida
re ve tanzim bakımından fark vardır. Tetkik 
buyurduğunuz zaman tesisin gayesine göre bir 
murakabe organı, bir teftiş organı mevcuttur. 
Devlete aitse Devlet müfettişt ir , Devlet teftiş 
organıdır ; vilâyete aitse vilâyet teftiş organıdır, 
'köye aitse köy teftiş organıdır. Bir tesisin tef
tiş ve muraka<besinc memur edilmiş bulunan 
Devlet, vilâyet, veya köy kamu idaresi olmasına 
rağmen tesis hiçbir zaman ne Devletin malı, ne 
vilâyetin malı ve ne de köyün veyahut beledi
yenin malı değildir. (") halde Meriyet Kanunu
nun 'hükümlerine göre sureti tatbikıy esini göste
ren kanunda evkafı nuızbuteniıı Vakıflar flenel 
Müdürlüğünce idare edilmesine mütedair olan 
kayıt, yani, Vakıflar İdaresinin sadece sekil ba

kımından murakıp ve idareye memuru olması, 
Vakıflar (ie.nc'l •Müdürlüğünün de bir âmme ida
recisi olarak şekli hukukisini muhafaza etmiş 
bulunması, idare ettiği inalları Devlete kendi 
sır l ından intikal ettirecek bir köprü kurmasına 
imkân verin iyccekt ir. Bu itibarla metni madde
de Vakıflara ait •bir kayıt bulunmamakla bera
ber bu mucip sebepler arzına aiâkaderfıl istifaa 
bildiğim kadar izahına çalıştığım hukırki esas
ların evvelce müzakereleri de cereyan etmiş ve 
zabıtlara bu şekilde .geçmiş olması, yarınki Hü
kümetlerin Vakıflar Bankası sermayesinin Dev
let malı olduğu yolunda bir düşüncesi belirdiği 
takdirde buna mâni olmaya ızannederim ki, kâ
fi gelmiyecektir. Konuşulmuştur, Vazıı Kanu
nun maksadı, kanunun çıktığı zamandaki dü
şüncelerine göre değil, kanunun metnindeki ha
kiki ruha göre anlaşılır diyerek yarın kazai ve
ya idari tesirler bu malların âmme malı, Devlet 
nalı olduğu istikametinde bir kayma yapabilir
ler. Onun için met inde, mazbut .vakıflara ait, 
Vakıflar Bankası sermayesinin Devlet sermayesi 
olmadığı hakkında bir kaydın mevcudiyetine 
şahsan zaruret görmekteyim. Bu itibarla bir 
takr i r de takdim edeceğim. Yüksek Ileyetiniz-
.detı istirhamım cemiyette birtakım fonksiyonu 
olan veya öldükten sonra isminin yâdını bir ha
yırla devam ettirmek isteyim birtakım tasar
ruflara imkân veren vakıf veya tesisleri, bir 
gün Devletin eline alıp Devletin malı olacak 
•hissiyle rahnedar etmiyelim; bu müesseseyi yık
ın ıyalim. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Şelfimi Üren. 

SUDAMİ ÜRitfN (Tekirdağ) —.Muhte rem 
arkadaşlarım, Sayın Salhir Kurutluoğlu bütün 
açıklığı ile ve bizleri tatmin eder şekilde .mese
leyi önümüze sermiş bulunuyorlar . »Şahsım adı
na 'kendilerine teşekkür e d e r i m . Kendisinden 
sonra bu mevzuda konuşmak zor olacaktır ve 
esasen konuşmamı da kısa keseceğim. 

Tıpkı Medeni Kanunumuzdaki tesis gibi Va-
kıfda esas itibariyle ferdin şahsi mülkünü ken
di arzusuna ve iradesiyle kendi şahsi mülkiyet ill
iden çıkarıp, üaıyır malkisa<di!yle dbedî olarak. âm
me yarar ına olan işlere usnli dairesinde tahsis 
etmesinden ibarettir. Ve vakıf esas itibariyle 
mülkiyet esasına, mülkiyet haklarına dayanan 
(bir 'müessesedir. Simidi geüm tasa r ıda Sayın 
Vekilin de burada belirttiğine göre bir- el çabuk-
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luğu yapıp bu mülkiyet hakkım bertaraf edip, 
Vakıflar Bankasını devletleştirme cihetine el ça
bukluğu ile gidilmek istenmektedir. Bu ise, doğ
rudan doğruya mülkiyet hakkına bir taarruz, 
Anayasanın gayet, şümullü olarak müdafaa et
tiği mülkiyet hakkına bir taarruzdur. Evvelâ, 
Anayasaya, muhalif, sonra 2762 sayılı Vakıflar 
Kanununa muhalif, Medenî Kanuna muhalif 
bulunmaktadır. 

Binaenaleyh, bendeniz, ilerde her, han »i bir 
şekilde vııkubulaca'k mahzurlu durumu ortadan 
kaldırmak için bir takrir vermiş bulunuyorum, 
'bu takririmde, birinci maddenin birinci fıkrasın
da yapılan genel ve katma bütçeli idarelerinin 
tarifinden sonra şöyle bir hususu ilâve ediyorum: 
«Genel ve - Vakıflar Bankası hariç - katma büt
çeli idarelere» şeklinde arz ve teklif ediyorum, 
kabulünü istirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın Faruk Tşık buradalar 
ını? («Yok» sesleri) Sayın Baki Güzey, buyuru
nuz. Bir dakika Sayın Güzey, Sayın Faruk İşık 
Beyefendi geldiler, müsaade eder inisiniz? 

BAKÎ GÜZEY (Bursa) — Hay hay efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Faruk İşık. 
FARUK IŞIK (Van) — Muhterem arkadaş

larım, Vakıflar Bankası hakkında Sahir Kurut -
luoğlu Beyefendinin söylediği şeylere artık bir 
şey ilâve etmeye lüzum yoktur. Yalnız demin 
Fethi Gelikbaş Beyefendi Kamu İktisadi Teşeb
büsleri meyanmda hususi idare ve belediye işlet
melerinin de mevzuubahis bulunduğunu mütalâa 
etmişlerdir ki, bendeniz bu kanaatte değilim. Ma
hallî idarelere ait işletmeler, tatbikatta âmme iş
letmeleri meyanmda mütalâa edilmemektedir. 
Bu işletmelerin murakabesi, bağlı oldukları ma
hallî idarelerin tabi olduğu murakabe merciine 
aittir. Anayasanın 126 ncı maddesi mahallî ida
relerin murakabesi mevzuunu ele almamıştır. 
Mahallî idareler hakkında Anayasa'mn 116 ncı 
maddesi ile ayrı bir esas tesbit edilmiştir. Ve bu 
işletmeler o esas dâhilinde murakabeye tabi ola
caklardır. Bu itibarla verdikleri izahatın bende
nizi tatmin etmemiş olduğunu arz etmek isterim. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Baki Güzey. 
SFPHİ: BATUK (Sinop) ~ Beyefendi Ko

misyon üyesi değil mi? 
BAKİ GÜZEY (Bursa) — SÖyliyeceğim 

Suphi Batılı* Bey, müsaade ederseniz ben söyli-

yeyijıı. Komisyon arkadaşlarım da itiraz etmiş
ler. Kanun tasarısının sonunda, «8, !) ve diğer 
maddeler hakkında söz hakkım mahfuzdur», de
dim. Demek isterler ki, bâzı arkadaşlarım; «8 ve 
9 dan sonraki maddeler hakkında konuşamaz-,, 
sın.» .8, !) ve diğer maddeler demek, kanunun 
tümü hakkında demektir. Eğer hakikaten 9 dan 
sonra, olsa idi benim, de aklım ererdi. 8, 9 ve on
dan sonraki maddeler diyebilirdim. Binaena
leyh, burada söz hakkım heyeti umum iyesine ait
tir. 8, 9 ve diğerleri deyince4 onun dışında kalan 
diğerleridir. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Yani 8 ve 
9 u şiddetlendirdiniz. 

BAKÎ GÜZEY (Devamla) — Evet, 8, 9 üze
rinde Mehmet Ün aldı arkadaşımızın dediği gibi 
şiddetli duracağız mânasmdadır. 

Sayın Vekil, Mehmet Ünaldı arkadaşımızın 
teklifine cevap verdiler, dediler ki, «Birçok mah
zurlar vardır.» Nedir bu birçok mahzurlar?... 
Bu birçok mahzurlardan bir tanesini dahi söy
lemedikleri için ben üzerinde duruyor ve diyo
rum ki, Mehmet Ünaldı arkadaşımız gibi serma
yesinin % ~>0 sinden fazlasına Devletin' iştiraki 
olan teşekküller de hakikaten kanunla kurulsun 
ve tamamı kanunla kurulsun. Fakat, muraka
besi;' Mehmet Ünaldı arkadaşımız, «Bizim söyle
mek istediğimiz, murakabesi hakikaten bu kanu
nun hükümlerine dâhil edilsin, fakat, kurulması 
meselesini bilhassa ele almak istiyoruz» diyor. 
Vekil Beyefendi bize bu noktayı izah etmediler. 
r/r 50 den az olduğu zamanlarda, hususi hukuk 
hükümlerine tabi olsun, fakat murakabesi buna 
aidolsun diyorlar. Zannederim ki, Vekil Beye
fendinin buradaki bu izahatları kâfi değildir. Ve 
hakikaten hususi hukuk hükümlerine göre kuru
lan müesseseler, Devletin murakabe etmesi yer
siz olur. 

ıSonra valkvflar meıselesiiıno geliınce; iben.de 
bilhassa vakıflar meselesi üzerinde duracağım. 
Abbasilerden ve İslâm Hukukundan gelen Selçuk 
ve Osmanlı İmparatorluğundan bize devren gel
miş olan vakıfların idaresi bilhassa mazbut va
kıfların birer şahsiyeti hükmiye olması bakımın
dan esasen Devlet malı addedilemiyeceğini Sa
hir Kurutluoğlu arkadaşımız da izah ettiler. Mül
hak bütçeli Vakıflar tdaresine verilen hak yal
nız mazbut vakıfların idaresidir. Yoksa, mülki-
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yetine hiçbir zaman sahibolma hakkı yoktur. Za
ten tsvi «relilere Vakıflar İdaresi tetkik ettiril
diğinde, İsviçreliler şu noktaya varmışlardı ki; 
vakıflara ne bugünkü mevzuatla ne Kanuni Me
deni hükümlerine göre el sürmeye imkân yok
tur. Hele Devletin hiçbir hakkı yoktur. Yalnız 
mazbut vakıflar, hususi şahısların mülkiyetinden 
çıkma olduğuna, idaresi de, aşağı yukarı hizmet
ler de bir âmme hizmeti olduğuna göre, idare
sinin âmme hizmeti gören Vakıflar İdaresi ta
rafından ele alınması esas tutulmuştur ki, bu
nunla mülkiyete sahibolma hakkı iddia edilemez. 
İşin esasında aranan nokta, bilhassa İktisadi 
Devlet Teşekküllerinde aradığımız nokta, mülki
yetin, sahibolmanın kime aidıolduğudur? Tasar
rufun kime aidolduğudur? Binaenaleyh, esasen 
sahibolan hususi şahıslar olduğuna ve yalnız ida
resi âmmeye bırakıldığına göre sahibi asli yeri
ne geçmeye imkân yoktur. 

Bu noktai nazar Sayın Fethi (îcliklbas'm de
diği gibi değildir. Komisyonda da bu cihet mü
zakere edildi. Bilhassa Maliye Bakanlığı bu nok
ta üzerinde çok •sıkı durmakta ve vakıfları âde
ta bir âmme malı telâkki etmekte, yani bunları 
bir Devlet parası olarak telâkki etmektedir. 
Halbuki, mazbut vakıflar hukukuna baktığımız 
zamanlar, burada Devlet mülkiyeti meselesinden 
katiyen bahsedilmez. Banka kanununu ele ala
cak olursak, banka kanununa göre '5 tip hi.<se 
'senetleri olduğunu görürüz. 

(A) Hisse senetleri: Banlar mazibut vakfa 
aidolan hisse senetleridir. Yüzde 5fi nisbctinde-
dır. Mazbut vakfın esası, bir şahsiyeti hükmiye ol
duğuna göre, o şahsiyeti hükmiyenin yerine bu
gün Devletin geçmesi ile de/buna imkân yok
tur. Çünkü Devlet malı değildir. 

ikincisi de; (B) hissesenetlcridir ki, hususi 
vaki Hara aidolanlardır. 

(C) Hisse senedinin % 25 i de eşhası haki
kiye aidolan hisse senetleridir. Binaenaleyh 
heyeti umumiyesini tetkik ettiğimiz zamanlarda 
bütün hisse senetlerinin yalnız idare bakımın
dan kısmen Vakıflar İdaresine, fakat mülkiyet 
tezayüdü bakımından heyeti umu m iyesi eşhasa 
aittir. Binaenaleyh, Vakıflar Bankasının, İkti
sadi Devlet Teşekkülü İveorganizasyonu Kanu
nu dışında bırakılması icabetmektedir. Bende 
arkadaşlarımın takririne iştirak ediyorum. Hür
metlerimle. 
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BAŞKAN — Sedat (Jumralı. 
SEDAT ÇUMRALİ (Konya) --• Muhterem 

arkadaşlarım, 'benden evvel konuşan arkadaş-
laııım, Vakıflar Bankasına ait konuyu muhte
lit' yönlerden, ele alıp hukukî tahlilini yaptılar. 
Bence ihtilâl' noktası, 'benden evvel konuşan 
değerli arkadaşımın bu yönden işaret etmek 
istediği gibi, şurada tecelli etmektedir. Madem 
ki, Vakıflar Bankasının (A) grupu sermayesi
nin (/( f>fj i Vakıflar İdaresine aittir, binaen
aleyh, vakıflar idaresi de bir Devlet idaresidir. 
Bu paranın da Devlet parası olması tabiîdir. 
Vakıflar Bankasının da binnetice şu mantiki 
silsileye göre İktisadi Devlet Teşekküllerine dâ
hil bulunması icabeder. Bu noktai hareket, bu 
melbdei hareket, sureti kafiyede hatalıdır ve 
hukuk nizamlarına da uygun değildir; hukuk 
bilgilerine uygun değildir. Ve kuvvetle ifade 
edilmek icabederse, yanlıştır. Bugünün Vakıf
lar Bankası dol ay isiyle bahis 'konusu olmuş 'bir 
mesele değildir. Vakıflar Bankası teşekkül et
meden de vakıflar, Evkaf nezareti 'zamanında 
bir Vakıf Paralar Müdürlüğü vardı. Bu Va
kıf Paralar Müdürlüğü de bugünkü Vakıflar 
Bankasının yapmak istediği şeyi, o zamanın te
lâkkilerine göre, mazbut vakıflardan hâsıl -olan 
sermayeden nevama bankacılık yapmak sure
tiyle bu işi tedvir etmekteydi. Mazbut vakıf
ların .hukukî tahliline girip Muhterem Heyeti
nizi uzun uzun tasdi etmek istemiyorum. Maz-
ıfnıt vakıflar tamamen Hususi hukuk sahasına 
dâhil müesseselerdendir. Sahir Kuruitluoğlu 
arkadaşımızın bel ittiği şekilde bugünkü Mede
ni Kanımumuzdaki tesisin daha evvelce İsla 
mi Hukukta, ifade edilmiş şekli diğeridir, di
ğer bir müessesedir. Yalnız Abbasiler, Selçuki-
ler zamanında değil, islâmiyetin başlangıcında, 
ilk iptidasında Hazret i Peygamber zamanın
dan başlayıp devam edegelen ibir müessese ol
duğunu da burada ifade etmek isterim. Hususi 
hukuk hükümlerine dâhil olan bıı paraları, Dev
let parası, Devlet malı addetmeye hukııkan 
imkân olmadığı için, Vakıflar Bankasının, bi
rinci maddenin şümulü dışında kalması iea.be-
dc;\ Buna, ait verdiğimiz bir takrir de mev
cuttur, kabulünü istirham ederiz. 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş. 

SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELİKBAŞ 
'Burdur Milletvekili 
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la i", Vakıflar Bankası hakkındaki görüşlerimizi 
dalın evvelce de arz ederken tetkiklerimiz, bu
nun da kanunun şümulü içinde olduğunu gös
termektedir. Millet Meclisinden bu böyle çık
ın ıştır. Muhterem Heyetiniz bunu aksi bir ka
rarla kabul edecek olursanız, ihtilâfları hal
leden komisyonda bu görüş tartışılır ve ona 
uygun olan şekil ne ise kanunda da bu husus
lar yer alır diye arz etmiştim. Bunun üzerin
de fazla, durmıyacağım. Fakat bâzı arkadaş
larımız bir el çabukluğu ile, vakıfların bu 
maksatla, devletleştirileceğine dair bir beyanda 
bulundular ki, bu katiyen varit değildir. Bunu 
bilhassa belirtmek isterim. 

Bizim görüşümüz üzere, memleketimizde ki, 
vakıfların tatbikatının ,ilmî içtihatlara göre 
bir hukukî mesnedi vardır. Sayın Ünaldı ar
kadaşınızın beyanını gayet iyi zaptettim. Ken
dileri diyorlar ki ; Devletin hissesi % 50 den 
aşağı olursa, kuruluşuna da işletmesine de 
karışmıyalım, murakabesine bakalım. Birinci 
fikir DU. 

ik i ; Devletin hissesi % 50 den fazla, olursa 
esasen bu bir İtamın .mevzuudur. Görüşümüzü o 
zaman tesbit ederiz; açıklarız. Bende bu görüş
lerden hareket ederek diyorum ki; Devletin 
hissesinin % 50 den aşağı okluğu ahvalde ku
rulu şirketlerde Devletin mameleki hedef edil
miştir. Arkadaşlar tatbikat böyledir. Niçin 
Bu hükümetlerin tutumuna bağlıdır. Devletin 
'hissesi % 50 den ttşağı olduğu takdirde Ano
nim Şirketler hükümlerine tabidir. Tatbikat, 
öylesine seyretmiştir ki, idare mevkiinde vazi
fe alanların kâffesi özel sermayeyi teşkil eden 
kimselerden teşekkül etmiş ve şirketin serma
yesi süratle kötü idaresizlik yüzünden azala-
bilmiştir. Özel şirketi temsil edenler bumîan 
müteessir olmamış mı? Olmaz.. Hakkı huzuru 
yüksek tutarsınız, birtakım vezifeler gördürür
sünüz, vesaire edersiniz, onlar pekâlâ vazet
tikleri sermayenin emsalini alabilirler. Beri ta
rafta Devletin mameleki süratle asgari hadde 
inebilir. Bu tatbikatta çok görülmüştrir. 

Ayrıca, «murakabeye bakalım, kuruluşuna 
ve işletmesine karışmıyalım» mütalâasına gelin
ce; bilâkis kuruluşuna da karışacağız. Niçin? 
Eğer bir iktisadi Devlet Teşekkülü kendi kanunu 
istikametinde iştirak istiyorsa bunu bir yazı ile I 
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ilgili bakanlığa bildirecek, Bakanlar Kurulu da 
karar verecek. Bu tarz mı? iktisadi Devlet Te
şekküllerini kuruluş maksatları istikâmetinde 
çalıştıran yoksa. Bakana ve Bakanlar Kuru
luna gelmeden, teşekkülün yetkili organının 
karariyle iştirake imkân vermek mi, bu teşek
küllerin artmasına kolaylıkla yol açar. Bu hu
susun takdiri gayet basittir. Arkadaşımız der
ler ki. iktisadi Devlet Teşekkülü bir iştirake 
katılmak istiyor ve yüzde 50 den aşağı giri
yorsa, kendisi bu iştirake girsin. Halbuki biz 
diyoruz ki, bu Bakanlar Kurulunun kararı ile 
olsun. 

Bir ikinci yol, bu teşekküllerin kanun mak
sadı istikametinde kurulmalarını sağlıyacak 
kuvvetli nir teminattır. Teşekküllerin kendi hal
lerine bırakılması, birçok 'ahvalde ilgili Ba
kanın da gayrikanuni; fakat bir şifahi müda
halesiyle teşekkülleri oraya sevk edebilme im
kânı, bir kolaylığı olduğu için süratle o isti
kamette bir gelişme başlar. Bu, bizzat kendi en
dişe ettikleri gelişmeye yol "açar arkadaşlar; 
bu doğru değildir. % 50 den fazla olanlar ka
nunla kurulacak, bu doğru. % 50 fazla Devle
tin veya teşekkülün iştiraki olursa, biz te
şekkül olacak diyoruz. Fakat arkadaşımızın 
dediği gibi değil. Arkadaşımız diyor ki, % 100 
Devlet tarafından sermaye kondu mu bu ikti
sadi Devlet Teşekkülü olsun. O zaman, ;% 50 
den fazla ile kurulmuş olanları d"a bir kanunla 
huzurunuza, getirmeyi, kabul ettiğimize göre 
onlar da. teşekkül olacak, demektir. Ona o işi 
vermemek, işin mahiyetini değiştirecek değil, 
bir teşkilât kanununa göre kurulacaktır. Ama 
iıtlı iktisadi Devlet Teşekkülü olsun veya 
olmasın Parlâmentoya gelecek demektir. Bu 
bakımdan bizim sevk ettiğimiz tasUrıda, 'hü
kümler bakımından bir ahenk vardır. Bu 
ahenk şuna dayanır: Karma ekonominin kar
ma ekonomi prensiplerine göre kurulan şirket
lerde bir idare tarzı .vardır. Bunu bugüne kadar-
ki mevzuatımızın, Ticaret Kanununun hüküm
leri, aynen karma ekonomi prensiplerine göre, 
anonim şirketlere bunun aksini sağlamamıştır. 
Son yapılan tadilde bir değişiklik vardır. Bir 
âmme teşekkülü her hangi bir 'İare meclisi azası
nı umumi heyet toplantısı yapılmadan değişti re-
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bilir. Bu, yeni girmiştir. Ama bıi dahi karma eko
nominin prensiplerine göre kurulması ve çalışma
sı lâzım »-elen bir şirket statüsü değildir. Anıa„ bu
rada sevk ettiğimiz hükümler; bir .sermaye or
taklığı bir tara itan Devlet, öbür tara 1*1 an özel eş
has taraf ından sağlanıyorsa bunun kuruluşu ida
resi ve murakabesinde Tiearet Kanununda derpiş 
edilmiyen birtakım teminat hükümleri sevk edil
miş bulunmaktadır . Ve bu teminat hükümleri 
öylesine isabetlidir ki, tek taraflı olarak bu sevk 
edilmemiş. Eğer, yüzde 15 ten fazla hususi ser
maye iştiraki varsa, onlar da idare meclisinde 
bir üye bulundurma, imkânına kavuşturulmuş
tur. Halbuki, anonim şirket s tatüsüne »-öre. yürü
meydi, yüzde ÎT) veya yüzde )>5 iştirak de olsa on
lar için idare meclisinde üye bulundurma imkânı 
verilmiyebilirdi. Sermaye iklisabiyatına göre ida
re incelisi toplanır, reyler ona göre toplanır, ida
re meclisi ona göre kurulurdu. Bu bakımdan bi
zim bu tasarı ile getirmek istediğimiz mühim bir 
prensip; madem ki Türkiye'de; karma işletmeler 
vardır, Devletin hissesi özel eşhasın veya şirket
lerin hisseleri vardır ve buna. göre kurulmuş şir
ketler vardır, bunların idare v murakabesi için 
Ticaret Kanunu hükümleri k â ü değildir, iki ta
raflı olarak kafi değildir. Bu kanunda ona ait bâ
zı hükümler getirmekten ibaret rir. Ticaret Kanu
nunda bu hükümler yoktur. Arkadaşımızın söz
leri doğrudur. c/r 50 den fazla Devlet hissesi olan 
bir teşekkül kurulması lâzımgeldiğinde bu bir ta
san mevzuudur; tasarı geldiğinde buna lüzum 
var mı, yok mu bu ayrıca münakaşa edilir. Tasa
rı kabul veya reddedilir. Bu kısım elbette doğru
dur. 

Sözlerim bundan ibarettir . 
Bir de Faruk Işık arkadaşımızı tatmin etmek 

için arz edeyim; Memleketimizde âmme teşebbü
sünden olup meselâ; Millî Pivango İdaresi, İl
ler Bankası, Maden Tetkik Arama Fnstitüsü ma
meleki tamemen kamuya aidolmakla beraber İk
tisadi Devlet Teşekkülü statüsünde olmıyan iş
letmelerdir, sermaye üzerinde çalışan işletmeler 
değildir bunlar. B u n l a r d a , İktisadi Devlet Teşek
külü tâbiri kullanılmak suretiyle, kamu teşebbüs
leri içinde yer almakta ve bu tasarı içinde yer 
almamaktadır . Buna da ayrıca bir imkân sağla
maktadır. Maruzatım bundan ibarettir . 

BAŞKAN - Sayın ("naldı. 
M F I I M F T ÜNALD1 (Adana) -— Muhterem 

arkadaşlar, huzurunuzu fazla ;şgal etmemin ne
ticesini müdrikim. Ancak fikrimin vuzuha ka
vuşması için de buna mceburum. 

Şimdi Sayın Bakan « . . . . sermayesinin yarı
sından fazlası Devlete aidolursa. kanunla kurula
cak... Bunun İktisadi Devlet Teşekkülü olmasiy-
le, iştirak olmasının ne farkı vardır?» buyurdu
lar, yanlış anlamadmısa... 

SANAYİ BAKANİ F F T I I Î t; KLİK BAŞ 
(Burdur Milletvekili") -— Öyle söylemedim. 

M F I I M F T ÜNALDI (Devamla) — Öyle de
diniz. Demedinizse fikrinizi öğreneyim lûl fen. 
Ben öyle anladım. 

SANAYİ BAKANI F F T I I İ ( ' F L İ K B A Ş 
(Devamla) — Öyle demedim. Sayın Başkan mü
saade ederelerse izah edeyim. 

BAŞKAN - - Buyurun Sayı a Bakan. 
SANAYİ BAKANI F E T H İ ÇELİK BAŞ 

(Burdur 'Milletvekili) — Fitlendim, Sayın Me'h-
nıet (İnaldı arkadaşımız, «sermayenin 'yarısın
dan fazlası Devlete ald'oluuca, ıbu teşekkül ol
muş, iştirak' olmuş ne fark eder» diıye 'bir be
yanda dnılunduğunıu, skiyi edil er. Bö'yle bir be
yanda 'bulunmadım. İkt isadi Dovlet 'Te^ekkü-

• lü olunca, 'İktisadi Devlet Teşekküllerinin işti
raki nislbetiyle, Devletin 'hissesi daiha fa'zla ohlu-
lu için, onun idaresi muraka'besi, iştefmesi, ve 
sairesi çok da:ha kuvvetli hükümlere ıbağlı ;bu-
lunmaktad ı r . 'Bir kere 'büyük fark 'burada. 

İkinci olarak, iş t irakte, teşekküle nis'betle, 
Devletin mamelekinin daha. az ölçüde 'bulun
ması halinde, 'buraya 'birtakım llıükümler koy
duk'. Anonim şirket ler hükümler ine 'bırakma
dık.. Fğer, iş t i rakler hakkında buraya hüküm 
koymıyacak 'olursak, Ibu Ticaret Kanununun 
Anonim şirket ler S ta tüsüne tâbi olacaktır . 
Anonim <şirke1ter Sta tüsü ise yeter.Hür garant i 
değildir. Hüküm yoktur . Halbuki İtiz rf( 50 
den aşağı bir işt iraki olsa d allı i, esasen iştirak 
diye onu ka'bııl ediyoruz; c/< 50 den fazla Dev
let hissesi olursa 'veya İktisadi Devlet Teşekkü
lünün hissesi olursa ılüz buna işt irak demiyoruz. 
O bir teşekkül olacaktp' , diyioruz. 50 den aşa
ğı Devletin veya İktisadi Devlet Teşekkülünün 
hissesi olursa 'bu hır iştirak olacak, ama 'bu ka
nun 'hükümlerinin soıvk ettiği esaslar dairesinde 
'hunim •muraka'besiude, idaresinde Devletin ve 
özel eş/hasın ınenfaatları korunmuş olacaktır , 
anonim şirketlerin hükümler ine terk olunmak-
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tad ı r . Bunu da demin arz ettim, anonim şir
ketlerimiz için karımı ekonominin prensipleri
ne yöre sevk edilmiş 'hükümler mevcudolmadı-
ğından tevel lüdetmektedir . O tamamen 'inişli
si ş i rket lere aidolan hükümler i ihtiva etmek
tedir . Son tadilde âmmenin de ;luı ş i rket lerde 
hissedarlığı d ikka te a l ınarak idare meclislerin
de Amme sermayesini temsil edenlerin umumi 
-'heyet toplantısına gitmeksizin, sermayenin sa-
'hi'bi teşekkül tara Tından yeri alınması, yerine 
hirisinin getirilmesine dai r bâ'zı 'hükümler ko
nulmuştur . Ama. bu da'hi yayri kâfidir. Karma 
ekonominin bünyesine dayanan karına .şirketle
rin -k i bunlara iştirak diyoruz b u r a d a - kurul
ması, işletilmesi ve murakabesine ait hükümler 
bu tasarı ile 'huzurunuza yelmiş bulunuyor Ti
caret Kanununun anonim şirketlere ait statü
sünde bu 'hükümler yoktur , a rkadaş lar . Mâruza-
t mı İm kadard ı r . 

BAŞKAN" — 'Buyurun Sayın Üııaldı. 
M F H M F T ÜNALDT (Adana) — Muhterem 

arkadaş lar , fikrimizin esası şu : İktisadi Devlet 
Teşekkülleri , Devlet formalitelerinden, Devle
tin .müdahalesinden mümkün olduğu k a d a r kur
tarılsın, hususi hukuk 'hükümleri çerçevesinde. 
hususi teşebbüsler yî'bi ha reke t kaıbiliyetine sa-
ihip 'bulunsun, ki hu teşekküllerden -beklenen 
fayda elde edilsin. Bu 'teşekküllerin kuru luş 
maksadı da zaten 'budur. 

Şimdi biz bundan ayrılalım, diyoruz. 'Ben di
yorum ki. esas fikir şu ; ikt isadi Devlet Teşek
külleri olması için, sermayenin tamamı Deıvlet 
t a ra f ından verilmesi bizimdir. 'Böyle okluyu 
takdi rde , kuruluşu, idaresi ve murakalbesi bu 
kanuna tabidir. Ama. yine hususi 'hukuk hü
kümleri cari. ITusıısi .hukuk .hükümlerine yöre 
idarelerini ikame edecekler, ama, o hususi 'hu
kuk hükümlerini birtakrm kayı t ve şar t lara !a-
'bi tu tuyoruz -bu kanunla. 

İş t i raklere yel ince: Ddvlet 'hissesi ister fazla 
olsun, ister eksik olsun 'buna işt irak diyelim. 
İsterse hususi eşhasın .iştirakinden fazla olsun. 
yani r/< 50 nin üstünde olsun, isterse eksik" ol
sun buna iştirak diyelim. (Tınkii bir or takl ık
tır. Devletin iş t i rakidir , iştirak olsun 

İş t i rak olmasının ne farkı vardı r? Farkı şu 
a r k a d a ş l a r : i ş t i rak okluyu t akd i rde dm tasarı
ya yöre sermayenin % ;">() den fazlası Devlet ta
rafından verilirse kanunla kurulsun. Faka t ida

resi hususi 'hukuk (hükümleri çerçevesinde cere
yan etsin. Yani Ticaret Kanununa ^övv ür
yanları v. s. kurulsun. Eğer 'bu kâfi yetmiyor
sa, 'burada, boişluk varsa, iburada verimli ve 
rasyonel çalışmasını aksa tacak hükümler olduğu 
zehabı varsa hususi kanununda hu boşluklar 
doldurulsun. 

«Murakalbesi Devlete ai't...» demekle ; yan i 
öbüründen farkı idaresini biraz seılbest bıraka
lım. içinde hususi teşeJbbüs vard ı r , d iyoruz; bu 
birinci nokta. 

Sermayenin yüzde 50 sinden azı Devlete ait 
ise, kuru luşunu , idaresini seılbest bırakalım. ııııı-
rakaıbeye ta'bi tu ta l ım. Devlet parası vardır, 
d iyonuz. Sayın Bakan diyor lar ki, kuruluşu
nu nasıl serbest bırakırsınrz. Eibet teki serbest 
'bırakmıyacağız. Kendi kendisine yerden biter 
yi'bi bitmiyecek. O sermayenin sahibi vaziye
t inde olan teşekkül veya Devlet, ister Bakan
lar Kurulunca olsun, -onda da bir şey yok. onun 
muvafakat iyle kurulacak ama bir kanunla ol-
mıyacak. O teşekkül kuruluşu teşekkülün hu
susi kanununa yöre veya hususi 'bir kanunun 
verdiği yetkiye Ü:ÖVV kurulacak. Ama. sureti 
mahsusada kanunla kurulmıya.cak. Oryanları 
hususi hükümleri çerçevesinde teşekkül ede
cek'. (Çalışması o çerçeve içerisinde cereyan 
edecektir. F a k a t Devletin yar ıdan az serma
yesi olduğu için dalha doğrusu 'bir parası Ibtı-
lunduğu için 'bunun -murakahesini Devlet ya
pacak. 

Mesele 'bundan ibaret t i r . (fıürüHıüler) 
HAYDAR TUNt /KANAT (Taıbiî Üye) 

Yasıl. yapacak? 
MHTLMFT Ü .YALDI (Devamla) --- Efen

dim, bu kanunla yapacakt ı r . Bu kanuna mu
rakabesini yapına salâhiyetini koyuyoruz. Bu 
kanunla yapacak. 

Binaenaleyh, sonra kanun tasarısının diğer 
maddesinde Devletin sermayesi % l'o i yererse 
idare meclisinde âza da bulunduracak. Bunu 
ka'bul ediyoruz. Yani büsbütün iba.şı boş. Dev
letin kontrolünden veya. 'yöziinden uzak (bir va
ziyette kurulsun, çaltşsm demiyoruz. Ama ha
yat ta muvaffak .olabilmesi için. t icar i sahada 
bir ileri hamle kaydedehilmesi için mutlak su
ret te müdahaleyi azaltmanın faydalı ola'/ağı 
fikrini savunuyoruz, hu rada . Mesele .bundan 
iba retti r. Hü rınetl erim 1 e. 

BAŞKAN" — B u v u r u n Sayın Orhion. 
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GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABA

HATTİN ORHON (Giresun) — Muhterem ar
kadaşlar, değişen eski ikinci madde, yeni birinci 
madde üzerinde komisyonunuzda da genel ve kat
ma bütçeli idareler kısmında bu kanunun şümu
lüne Vakıflar Bankasının alınması düşünül
memiştir. Bu hususta gelecek takrirlere de ko
misyonumuz iştirak edecektir, arz ederim. 

Ayrıca Sayın Mehmet Ünaldı ile Sayın Bakan 
arasındaki görüşmelerde komisyonumuz Bakanın 
görüşlerine iştirak etmektedir. Mehmet Ünaldf-
nın izhar ettiği endişeler teklif ettiği şekliyle 
kanuniyet kesbettiği takdirde bilâkis başka ihti-
1 âtların çıkarılacağına kaaniiv:. Reis Beyin top
lantıyı açarken vâki ikazına uyarak kısa kesiyo
rum , hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-
tiyeu yok. Takrirleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
1 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arz ve teklif ederim. 
Adana 

Mehmet ünaldı 

Madde 1. — İktisadi Devlet Teşekkülleri, 
sermayelerinin tamamı, ayrı ayn veya birlikte 
Devlete, (Genel ve katma bütçeli idarelere), 
İktisadi Devlet Teşekküllerine ait olup, iktisadi 
alanda ticari esaslara göve faaliyet göstermek 
üzere kurulan ve kuruluş kanunlarında bu ka
nuna tabi olacakları belirtilen teşebbüslerdir. 

Devlet ve teşekkül iştirakleri, hususi bir 
kanuna veya hususi bir kanunun verdiği yetki
ye veya hususi hukuk hükümlerine göre kurulan 
sermayesinin yarıdan azı veya yarıdan fazlası 
Devlete veya İktisadi Devlet Teşekküllerine 
aidol an o rtaklı ki ardı r. 

Bu kanunda geçen «Teşekkül» deyimi İkti
sadi Devlet Teşekküllerini, «İştirak» deyimi 
Devlet ve İktisadi Devlet Teşekkülü iştirakleri
ni, «Müessese» deyimi sermayesinin, tamamı 
Devlete aidolan teşekküllere bağlı ve tüzel kişi
liği haiz işletme ve işletmeler grapunu, «Bakan
lık» deyimi teşekküllerin kanuna göre ilgili bu
lundukları bakanlıkları, «Tüzük» deyimi, bu 
kanunun uygulanmasını gösteren tüzüğü ifade 
eder. 

BAŞKAN — Efendim takriri okutmuş bulu
nu vorum. Encümen katilivor mu? 
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HATTİN OKHON (Giresun) •— Katılmıyoruz. 
BAŞKAN •••- HükümcC? 
SANAYİ BAKANI FETHİ ÇULÎKBAŞ 

(Burdur Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Takriri reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir, ellendim. 

Diğer takrirleri okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanunun birinci mad

desine aşağıdaki şekilde bir istisna hükmü ko
nulmasını arz ve teklif ederiz. 

Konya Cumhurbaşkanınca S. İl. 
Sedat Çumralı Sahir Kurut luoğlu 

(Bu madde hükmü Türkiye Vakıflar Banka
sı hakkında uygulanmaz.) 

Sayın Başkanlığa. 
1 nci maddenin birinci fıkrasındaki ve kare 

içinde belirtilen (genel ve katına bütçeli idare
lere) tarifinin. (Genel ve Vakıflar Bankası ha
riç katma bütçeli idarelere) şeklinde tâdilcn 
kabulünü arz ve teklif ederiz. 

Kayseri Tekirdağ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu Selâmı üren 

I İt I )A Y \)T A Yi) İN EK (('u mhur başka ııııı-
ca S. Ü.) — Sahir Kurut.lu-oğlu arkadaşımızın 
teklifinde «bu madde hükmü» diyor, «bu ka
nun hükmü» demek daha doğru değil midir? 

SAHİH KURl'TEUOĞEr (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) —>- «Bu kanun hükmü» diyelim. İş
tirak ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
1 nci madde şümulünden Vakıflar Bankası

nın çıkarılmasını arz ve teklif etleriz. 
Çorum Adana 

Alâeddin Çetin Mehmet Ünaldı 

BAŞKAN -— üç takrir de aynı mahiyette... 
BAKÎ GÜZ UY (Bursa) — Takrirler hakkın

da. konuşacağını, efendim. 
B A Ş K A N - Buyurun. 
BAKİ GÜZEY (Bursa) - - Muhterem arka

daşlar, takrirlerin mahiyeti yalnız Vakıflar Ban
kasına aittir. Olabilir ki, Vakıflar İdaresinden 
böyle, başka bir teşebbüs meydana getirilebilir. 
Bugün Vakıflar Bankasını hakikaten bu m ad-
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denin istisna hükümleri dâhiline alın/, fakat 
yarın vakıflara ait bâzı paraların vakıflara, ait 
bâzı müesseselerin - ki vakıfların birçok mües
seseleri vardır - onların, her hangi bir şekilde 
iştirakleri yine aynı şekilde karşımıza gelebi
lir. Onun içindir ki, Vakıflar Bankası değil, 
Vakıflara aidolan paraların ve teşekküllerin di
ye daha şamil bir mânada, olmasını temenni ede
rim. Arkadaşlarımız takrirlerini böyle değişti-
rirlerse Vakıfların heyeti umumiyesini tasallut
tan kurtarmış 'oluruz. Zaten maksat da, Vakıf 
ve vakfa aidolan paraların bu şekilde, her han
gi bir şekilde Hazinenin muamelesi veyahut da 
Hazinenin paraları gibi, Devlet paraları gibi bir 
muameleye tabi tutulmaması arzu edilmektedir. 

Onun için «Vakfa ait paraların ve vakfa ait 
teşebbüs ve teşekküllerin» diye daha. şâmil bir 
mânada alacak olursak meseleyi kökünden hal
letmiş oluruz. Ve bir daha da böyle bir mese
leyi kanun hükümleri içerisine girmekten kur
tarmış oluruz. 

SAHİR KÜRUTLUOGLU (Cumhurbaşkanın
ca S. Ü.) — Sayın Bakanını, takrir Heyeti Ce-
lilece kabul edildiği takdirde Komisyon filhal 
benimsemektedir. Alır, redaksiyon bakımından 
ikmal eder. 

SELAMİ ÜREN (Tekirdağ) — Salıir Beyin 
takririne iştirak ederiz. 

BAŞKAN" — Takriri tekrar okutuyorum: 
(Sedat Oıımralı ve Salıir Kurutluoğlu'nıın 

önergeleri tekrar okundu.) 

(«Bu kanun hükmü» şeklinde olacak sesle
ri.) 

BAŞKAN — «Bu kanun hükmü» şeklinde 
değiştirilmiştir. 

FARUK IŞIK (Van) — Türkiye Vakıflar 
Bankası Anonim Ortaklığı şeklinde tashih edil
sin. 

BAŞKAN — Komisyonun bu madde üzerin
de değiştirme hakkı mahfuz kalmak şartiyle 
önergeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

OSMAN SAlM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 
Komisyon benimsemezse ne olacak ? 

BAŞKAN — Bidayette komisyon kabul etti. 
Efendim, birinci maddeyi bu tashihlerle tek

rar okutup oylarınıza arz edeceğim. 
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İktisadi Devlet Teşekkülleriyle Müesseseleri ve 

iştirakleri hakkında Kanun 

BÖLÜM : I. 

Genel hükümler 

Tarifler 

MADDE 1. — İktisadi Devlet Teşekkülleri; 
sermayelerinin yarısından fazlası tek başına ve
ya birlikte Devlete (Genel ve katma bütçeli ida
relere) ve İktisadi Devlet Teşekküllerine aido-
lup, iktisadi alanda ticari esaslara göre faali
yet göstermek üzere kurulan ve kuruluş ka
nunlarında bu kanuna tabi olacakları belirtilen 
teşebbüslerdir. 

Devlet ve teşekkül iştirakleri, Devlet ve ik
tisadi Devlet Teşekküllerinin sermayelerinin ya
rışma ve"ya daha azına sahip bulundukları, özel 
hukuk hükümlerine göre kurulan ortaklıklarda
ki hisselerdir. 

Bu kanunda geçen «Teşekkül» deyimi İkti
sadi Devlet Teşekküllerini, «iştirak» deyimi 
Devlet ve İktisadi Devlet Teşekkülü iştirakleri
ni, «müessese» deyimi sermayesinin tamamı Dev
lete aidolan teşekküllere bağlı ve tüzel kişiliği 
haiz işletme ve işletmeler grupunu, «Bakanlık» 
deyimi teşekküllerin kanuna göre ilgili bulun
dukları bakanlıkları, «Tüzük» deyimi, bu ka
nunun uygulanmasını gösteren tüzüğü ifade 
eder. 

Bu kanun hükümleri Türkiye Vakıflar Ban
kası Türk Anonim Ortaklığı hakkında uygulan
maz. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA AMİL AR-
TUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Maddeyi Ko
misyona istiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyonun isteği üzerine mad
de Komisyona verilmiştir. 

İkinci maddeye geçiyoruz. 

Amaç ve konu 

MADDE 2. 

A) Amaç : 
Bu kanunun amacı: İktisadi Devlet Teşek

külleriyle müesseseleri ve iştiraklerin ulusal eko
nomimize faydalı olabilmeleri için muhtar bir 
tarzda, karma ekonominin kurallarına ve eko
nomik gereklere uygun olarak yönetilmelerini, 
kârlılık ve verimlilik anlayışı içinde çalışmak 
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suretiyle daha fazla yatırım kaynağı yaratına- I 
lanın ve bu amaca ulaşmak için denetlenmeleri- I 
ui sağlamaktır. I 

B) Konu : 
iktisadi Devlet Teşekkülleriyle nıüessesele- I 

riııin kuruluş, yönetim ve denetimi ve iştirak
lerin yapılması ve yönetimi bu kanuna göre I 
düzenlenir ve yürütülür. I 

CAHİT AKYAR (Denizli) — Komisyondan 
bir sual soracağını, efendim. Burada deniliyor I 
ki «uygun olarak yöneltilmelerini» bu yöneltil- I 
melerini yöneltilmeleri mi olaca'k, yöneltilmele
ri mi olacakl 

BAŞKAN — Herhalde yöneltilmeleri olması 
lâzımdır. I 

SAHİR KURUTLUOĞLU (Cunıhurbaşka-
nıııca S. Ü.) — Nâmüsaittir, olamaz. I 

BAŞKAN — Düzeltiriz onu. 
CAHİT AKYAR (Denizli) — Yöneltilmeleri 

mi, yönetilmeleri mi1» I 

SANAYİ1 BAKANİ FETHİ ÇELİKBAŞ 
(Burdur Milletvekili) — Yönetilmeleri. 

CAHİT AKYAR (Denizli) — Yanlış .öyleyse. 
BAŞKAN — Yönetilmeleri, doğru burada. 

Yani idare edilmeleri. Yönetilmeleri şeklinde dü
zeltilmiştir. Buyurun Faruk İşık Bey. 

FARUK İŞIK (Van) — Muhterem arkadaş
lar, işbu 2 ııci madde ile İktisadi Devlet Teşekkül
leriyle müesseselerinin muhtar olduklarına işaret 
edilmiştir. 'Bendeniz bu muhtar olma keyfiyeti 
üzerinde durmak istiyorum. Gerçi bu hüküm 
o4.GÖ sayılı Kanunda var idi; fakat müdahale
lere ıııani olamamıştı. Kaldı ki, tasarının 9 ncu 
maddesiyle, «Teşekküllerin ilgili oldukları ba
kanlıkların (bunların yönetimindöki görevleri, 
teşekkül çalışmalarının kanun ve tüzük hüküm
lerine uygun olarak yürütülmesini gözetmektir. 

Bu maksatla ilgili bakanlıklar gerekli hal
lerde teşekküllerin hesaplarını ve işlemlerini 
teftişe, icabında tahkike tabi tutmaya ve bun
lar nezdinde iktisadi ve malî durum tesbitleri 
yaptırmaya yetkilidirler.» dendiği gibi 24 ncü 
madde ile de «gerektiğinde fiyat tespitini de» 
Bakanlar Kurulu Kararına bağlamaktadır. 

Bundan başka yönetim kurulunun tarzı te
şekkülü hakkındaki hükümlerle ekseriyet, dai
ma başkan olan ve Hükümetçe tâyin olunan 
Umum Müdüre tabidir. Bu itibarla bu müda
halelerin muhtariyetle nasıl kabili telif görüldü- i 
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günün ve muhtariyetten ııııaiksadm ne olduğu
nun, ve bilhassa (bakanların siyasi mesuliyeti
nin nasıl cereyan edeceğinin Komisyon tarafın
dan izah edilmesini istirham ederim. Ben bu 
son nokta hakkında bir misal vereyim. Van'da 
1957 de bir çelik silo yapılmıştı. Çeçen senu Van 
gazetelerinde «su .sızdığı için çelik silolar söküle
cektir.» diye bir havadis işitince yazılı bir 
soru ile Ticaret Bakanından sordum. Bana 
verdikleri cevap şu idi : 

«Bu vsu sızıntısının önüne geçmek için 38 0Ü0 
liraya ihtiyaç var. Hem bundan tasarruf etmek 
ve hem de ihtiyacımız olmadığı için ileride bu 
siloları sökeceğiz» diye bir cevap verdiler. Za
manın Ticaret Vekiline gittim. «Siz bunu oku
dunuz mu, yoksa doğrudan doğruya cevap mı 
verdiniz» dedim. «Ne yapalım bu hükmi şahsiyeti 
haizdir muhtardır, ben ne yapabilirimi» deidi. 
Bugün yine aynı vaziyette silonun sökülmesine 
karar verilmiştir. Ticaret Vekâletine gittim. 
Aynı şeyi ısöyledinı Vekil beni Müdürü Umumi
nin yanma gönderdi. Müdürü Umumi bana iza
hat verirken birçok teknik tâbirler kullanarak 
- teknik tabirleri ele pefk bilmem - izah ile «bu
nun sökülmesi zaruridir» dedi. Ve bu şekilde 
işin içinden çıktı. Bu şekildeki ifadelerle Ba
kanlar siyasi mesuliyetten de kurtulmuş oluyor
lar. Komisyon bu ciheti açıklarlarsa memnun 
olurum. 

BAŞKAN — Mailde haikkında başka söz is-
tiyen0?... Buyurun Sayın Mehmet Ünaldı. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) Muhterem ar
kadaşlar, maddeyi dikkatle okuyacak olursak, 
bu'kanunun amacı: İktisadi Devlet Teşekkülleri, 
müesseseleri ve iştiraklerinin ulusal ekonomi
mize faydalı olabilmeleri için muhtar bir tarz
da, karma ekanöminin kurallarına ve ekonomik 
gereklere uygun olarak yöneltilmelerini, 'kâr
lılık ve verimlilik anlayışı içinde çalışmak su
retiyle daha fazla yatırını kaynağı yaratmala
rını» diyor. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, kanun tasarı
sının tümü üzerinde yaptığım konuşmada meş
hur İngiliz Herbert Morrison'un bâzı sözlerini 
de burada zikretmiştim. Bir İktisadi Devlet 
Teşekkülleri hiçbir zaman müıîhasıran kâr 
etmek gayesiyle ortaya çıkmazlar. Böyle bir 
Devlet işletmeciliği veyahut Devlet ticareti 
görülmüş şey değildir. Devlet mutlaka kâr et
mek için ortaya çıkmaz. Bâzı âmme mülâhazala-
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riyie veyahut da memlekette teraküm etmemiş 
olan hususi sermayenin giremediği yerlere gir
mek, öğretici ve memleket iktisadiyatına örnek 
olucu bir mahiyet taşır. Şimdi kâr etmek gaye
siyle daha fazla yatırım yapmak ıııaksadiyle, 
kurulacaktı i*. Muhterem arkadaşlar, İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin esas kastı temettü ana
nasında kâr etmek kastı değildir. Binaenaleyh, 
böyle olmayınca en az aranacak şey Devletin 
iktisadi faaliyetlerinde masraflarını gelirlerine 
uydurmak, yani zarar ötmemek, esas gaye bu
dur. Ama bu gayenin üstünde iktisadi faaliyet
ler neticesinde kâr da edebilir, zarar da edebilir. 
Fakat esas gaye fbudur. O gayenin belirtilmesi 
lâzımgelirken, daha fazla yatırım yapmak mak
sadiyle kârlılık ve'kâr etmek nuıksadiyle ortaya 
çıktığını bu madde ile beyan etmek kanaatimiz
ce Devlet iktisadi faaliyetlerine uygun düşmez. 

Yine tasarının tümü üzerindeki konuşmaları
mızda şöyle bir cümle söylemiştim. Demiştim 
ki, Devlet vatandaştan aldığı, vergi namiyle al
dığı paralarla vatandaşın ticari hayatta kar
şısına kâr müesseseleri kurmamalıdır. Halbu
ki bu maddeye göre doğrudan doğruya daha 
fazla yatırım yapmak amacı ile kâr edeceğini 
ve kâr ettikçe de yatırım yapacağını ifade cdi-
yoı*. Binaenaleyh, bizim anladığımız gaye ile 
bu tasarının gayesi uygun •düşmemektedir. Ve 
tasarı bizatihi bu suretle kendi gayesine ay
kırı görülmektedir. Belki 'karma ekonominin 
kurallarına uygun olarak, Ibizim bildiğimiz karma 
ekonominin kurallarından en mühimini Devlet 
teşebbüsü ile hususi teşebbüsün yani Devlet 
sermayesiyle hususi sermayenin aynı şartlar 
içerisinde iktisadi sahalarda çalışmasını temin
dir. Karma ekonominin kurallarından en mü
himini budur. Ama bu kanunla Devlet sermaye
sine hem başka gaye vermek istiyoruz, hem 
de bâzı maddelerindeki müdahalelerimize bu 
şartlan Devlet sermayesinin aleyhine de boz
muş oluyoruz, bu gayeye aykırı olarak. Biz 
özel teşebbüsün daha fazla yer almasını arzu 
eden bir partiyiz, (iörüşümüz odur ama, sade
ce i>iz gayeden uzaklaşılmış olduğunu işaret 
bakımından bunu söylemek durumundayız. 
Binaenaleyh, arkadaşlar buradaki kârlılık bu 
maddedeki kârlılık kelimseinin çıkarılması ve 
rasyonellik ile verimlilik tabirinin kullanılma
sı lâzımdır. Rasyonellik, verimlilik yalnız ik
tisadi sahada olmaz. İçtimai rasvonellik ve 

verimlilik de olur. Meselâ öyle bir teşebbüs ka
bul edelim ki, Ağrı Dağının tepesinde olsun. 
Kârlı olarak çalışamaz, ama verimli olarak ea-
lışa'bilir. 'Böyle olunca da orada bu teşebbüsün 
kurulması, lâzımdır, zaruridir. Zaruridir fakat 
kâr etmiyeceğini de önceden bilir, Devlel. Yani 
Aği'i Dağını misal göstermemin sebebi şudur, 
öyle yerler vardır ki, oraya bir teşebbüs gi
decektir. Fakat kârın olmadığını bile bile gide
cektir. Ama bu kanuna, bu amaca göre böyle 
bir şey yapamayacaktır. Kâr etuııiyecck ama 
verimli ve rasyonel olacak. Bunlar ayrı ayrı 
şeyler. Binaenaleyh, burada bizi, biraz zorlamak
la Devlet kapitalizmine kadar götürecek olan 
bu hükmü biraz tahfif etmemiz icabet m ektedir. 
Daha fazla yatırım imkânı hazırlamak için «kâr
lılık» ibaresinin, hiçolmazsa kârlılık kısmının 
Devlet tcşelbbüslerinde yer almıyacak olan bu 
«kârlılık» kısmının maddeden kaldırılmasını 
arz ve rica 'ediyorum. Bu hususta bir takrir de 
sunuyorum. 

Hepinizi hürmetle selâmlıyorum. 
BAKİ (JÜZEY (Bursa) — Usul hakkında 

söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
BAKÎ GÜZEY (Bursa) — Muhterem ar

kadaşlar, memleketin iktisadi bünyesini tâyin 
edecek olan mühim bir kanunun müzakeresi 
sırasında dörtte bir ekseriyet dâihi mevcut de
ğildir. Dışardaki arkadaşları da çağıracak ol
sak bu ekseriyeti teinin etmek mümkün değil
dir. Bu, biraz da Senatonun toplantı günleri
nin dışında bir gündem gününün inli halledil
mesinden ileri gelmektedir. Vakıa 5 arkadaş 
«ekseriyet yoktur.» diye-ayağa kalkmak sure
tiyle bu müzakereyi durdurmak mümkünse 
de, mutad toplantı günlerinde müzakerenin 
yapılmasının daha uygun olacağını ve Riyase
tin ya celseyi tatil etmesini veyahutta reye 
müracaat etmek suretiyle; Salı gününe tehir 
etmesini rica ediyorum. Hürmetlerimle. 

SANAYİ BAKANİ FETHİ ÇEIYÎKBAŞ 
(Burdur Milletvekili) —• Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SANAYİ BAKANİ FETHİ (JttLİKBAŞ 

(Burdur Milletvekili) — Muhterem arkadaşla
rım, Sayın Üııaldı arkadaşımızın.. 

(Baki (lüzey ve beş arkadaşı ayağa kalka
rak ekseriyetin .'bulunmadığını bildirdi.) 

BAŞKAN — Savın Bakan bir dakika. 
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2. — YOKLAMA 

Yok lama ya ptı r a e a ğı in. 

(Yoklanın, yapıldı.) 

BAŞKAN —- Efendim, nisap olmadığı için 

10- Andık 1963 Salı »ünü saat 15 tc toplanıl
mak üzere Birleşimi 'kapatıyorum. 

5. — SORULAR 
B. - YAZILI SOKUL 

i. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi 
Muammer Obuz'un, büyükelçi ve elçilerimizin 
yabancı memleketlerdeki görev sürelerine dair 
yazılı soru önergesi ve Dışişleri Bakam Feri
dun Cemal Erkin'in, cevabı. (7/105) 

2 . 9 . 1963 
O. Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularınım, Dışişleri Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâlet •Duyurulmasını saygılarımla istirham ede
rim. 

Konya 
O. Senatosu, Üyesi 
Muammer Obuz 

Sorular : 
1. Büyükelçi ve elçilerimizden, yabancı 

memleket terdeki görev sürelerinin devamı-'mer
kezde görev almaksızın - beş yıldan daha faz
la olanlar var mıdır': 

Var ise, bunlar kinlilerdir ve aynı müddet 
i (ünde, biribi rini takiben, göre vlend i ril dükleri 
mahal 1er nerelerdir'?. 

2. Halen, Londra, Madrid, Atina, Paris, 
.Prag, Şili, Varşova, Yeni Delhi, Lagos, Seul, 
Jakarla, Karaçi, ve Vaşington da bulunan bü
yükelçilerimizin, Dışişleri Bakanlığına intisap
ları tarihinden itibaren, merkezdeki ve yaban
cı memleketlerdeki hizmet müddetleri, ayrı, 
ayrı, kaçar yıldır? 

3. Yabancı memleketlerde - umumiyetle 
•dışişlerine mensup memurların - görevlendirme
nin müddet Ibakımından da, kanun hükmü ve
ya teamül olarak, bir ölçüsü var mıdır6? 

4. Muayyen 'müddet dışarıda görevlendiri
len dışişleri mensuplarının, mevkileri ile mü
tenasip ve hizmetlerini değerlendirecek ölçü
lerle kayıtlı olarak memleket içinde - Dışişleri 
Bakanlığı dışında - belirli ve çeşitli görevler
de istihdamlarını, Bakanlık, faydalı ve lüzum
lu görmekte inidir? 

Kapanma saati : 17,00 

VE CEVAPLAR 
Ali VE CEVAPLARI 

5. Dışişleri Bakanlığı Teşkilât Kanunu
nun tadili veya yeniden hazırlanması düşünül-
•mekte midir? Böyle ise, yukarıda 3 neü ve 4 ncü 
maddelerdeki hususlar, bir suretle, hükme bağ
lanacak mıdır? 

T. O. 
1 hşişleri Bakanlığı 

Personel Dairesi On. Md. 
Sicil - 100004-3114-80 

f> . 12 . 1963 
Konu : Senatör Muammer Obuz'
un, Dışişleri Bakanlığı hakkın
daki önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : (ienel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü

ğü ifadeli, 5 . 9 . 1963 tarih ve 2686/7- 105 sa
yılı yazıları. 

Büyükelçi ve elçilerimizin hariçteki görev sü
releri ve Bakanlığımız Teşkilât Kanunu ile il
gili olarak Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi-
Muammer Obuz'un, önergesine hazırlanan ya
zılı cevap ilişikte sunulmuştur. 

•Saygılarımla arz ederim. 
Dışişleri Bakanı 

Eeridun Cemal Erkin 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Muammer Obuz'un 
önergesine yazılı cevap 

Soru 1. Büyükelçi ve e I çil erimizden, ya
bancı memleketlerdeki görev sürelerinin, devamı 
- merkezde görev almaksızın - beş yıldan daha 
fazla olanlar var mıdır? Var ise, bunlar kimler
dir ve aynı müddet içinde, biribirini takiben, 
görevlendirildikleri mahaller nelerdir? 

Cevap 1. Yurt dışındaki hizmetleri on se
neyi aşan ıbüyükelçi ve elçilerin, ihtisas ve bilgi
lerinden faydalanmak ve memleketimiz gerçek
lerinden uzak kalmamalarını sağlamak aımaciy-
le münavebe ile nneıkeze alınmaları hususun-
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da 'Bakanlığımızca ittihaz olunan prensip ka
rarının tatbikine 8 aydan beri başlanılmış bu
lunmaktadır. Bu karara uyularak bugüne ka
dar 6 büyükelçimiz merkeze nakil ve eelbertil
miş bulunmaktadır. 

5 yıldan fazla bir süre ile dışarıda bulunan. 
büyükelçi ve elçilerimizin bulundukları yer ve 
görev sürelerini gösterir bir numaralı liste ilişik
te sunulmuştur. 

Bu listede isimleri geçen Cakarta Büyük
elçisi M'ennan Tebelen, Eormoza Büyükelçisi 
Hikmet Hayrı Anlı ile Lagos Büyükelçisi Feh
mi Nuza yukarıda merkeze celbedildikleri kay
dedilen elçilerimizden olup nakilleri, 4 Eylül 
1963 tarihli Bakanlar Kurulu kararları ile te
kemmül etmiş bulunmaktadır. 

Diğer taraftan mezkûr listede dış hizmeti 
11 sene 3 ay 29 gün olarak görülen Prag Elcisi 
Cemil Vâfi 1955 ilâ 1957 seneleri arasında 2 se
ne 1 ay 19 gün Genel Sekreterlik Refakatinde 
merkezde istihdam olunduğundan, hakikatte 
bu süre 9 sene 2 ay 10 güne düşmektedir. 

Vaşington Büyükelçisi Turgut Menemenci-
oğlu'nun dış hizmeti 8 sene 7 ay 19 güne baliz 
olmakla beraber bunun yalnız 3 sene 6 ay 7 günü 
Büyükelçilik görevine aidolup mütebakisi maiyet
te geçen hizmeitlerine mütealliktir. 

Soru 2. Hâlen, Londra, Madrit, Atina, Pa
ris, Prag, Şili, Varşova, Yeni - Delhi, Lagos, 
Scoul, Jakarta, Karaçi ve Vaşington Yla bulunan 
büyükelçilerimizin, Dışişleri Bakanlığına intisap
ları tarihinden itibaren, merkezdeki ve yaban
cı memleketlerdeki hizmet, müddetleri, ayrı ay
rı, kaçar yıldır? 

Cevap 2. Bahse kamı büyükelçilerimizin 
Dışişleri Bakanlığına intisapları tarihinden iti
baren merkezdeki ve yabancı memleketlerdeki 
hizmet müddetleri ilişik 2 numaralı listede ayrı 
ayrı gösterilmiştir. 

Soru 3. Yabancı memleketlerde •• umumi
yetle Dışişlerine mensup 'memurların - görevlen
dirmenin müddet bakımından da, kanun hük
mü veya teamül olarak, bir ölçüsü var mıdır? 

Cevap 3. 1154 sayılı Bakanlığımız Memu
rin Kanununun 10 ucu maddesine göre «mahal
lî memuriyctleride ipkalarında vekâletçe bir 
zarureti mahsusa mevcut olmadıkça ecnebi mem
leketlerdeki memurlar nihayet 4 senede bir ke
re merkezde mertebelerine muadil bir vazife-
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ye nakil ve yerlerine merkezde en ziyade kal
mış muadil memurlar sırasiyle tâyin ve izam 
olunurlar.» Ancak dış görev müddeti, meslek 
memurları için servisin icapları dolay isiyle, 
teamülen 5 seneye çıkarılmış bulunmaktadır. 

idare memurları için, bu süre hariçte 4 yıl 
olarak kabul edilmiştir. 

Büyükelçiler ve elçiler için iç ve dış görev 
müddetleri, servisin icaplarına ve tatbikine baş
lanılmış bulunan münavebe usulünün bahşettiği 
imkânlar çerçevesinde, yukarıda bahse konu 
olan prensip kararma göre ayarlanmaktadır. 

Soru 4. Muayyen müddet dışarıda görev
lendirilen Dışişleri memurlarının, mevkileri ile 
mütenasip ve hizmetlerini değerlendirecek ölçü
lerle kayıtlı olarak memleket içinde - Dışişleri 
Bakanlığı dışında. - belirli ve çeşitli görevlerde 
istihdamlarını, Bakanlık, faideli ve lüzumlu 
görmekte midir? 

Cevap 4. Bakanlığımız mensuplarının mu
ayyen müddet dışarıda kaldıktan sonra merkeze 
avdetlerinde esas görevleri haricinde memleke
tin muhtelif yerlerinde görevlendirilmeleri hak
kında Bakanlığımca bir kanun tasarısı hazırlan
mıştır. Bu tasarıda gözetilen esas gaye, Dışişle
ri meslek memurlarının merkezde bulundukları 
müddet zarfında, memleket gerçekleriyle yakın 
temaslarım temin etmek ve aynı zamanda dış 
vazifeleri sırasında edindikleri tecrübeleri, mu
vakkaten nezdinde bulanacakları makamların 
istifadesine arz etmelerine imkân vermektir. 

Soru 5. Dışişleri Bakanlığı Teşkilât, Kanu
nunun tâdili veya yeniden hazırlanması düşünül
mekte midir? Böyle ise, yukarıda 3 ve 4 neti 
maddelerdeki hususlar, bir suretle, hükme bağ
lanacak mıdır? 

Cevap 5. Yeni hükümleri ihtiva eden, 
«Dışişleri Bakanlığının kuruluşu, görevleri ve 
memurları hakkında kanun tasarısı» hazırlan
mış olup 14 Ocak 19(i3 tarihinde Başbakanlığa, 
sevk edilmiş bulunmaktadır. Ancak bu arada 
tasarının, Devlet Personel rejimi hükümlerine 
tetabuku bakımından Bakanlığım ile Devlet, Per
sonel Dairesi arasında görüşmelere başlanıl
mış bulunduğundan, kısa zamanda intacedibne-
sine çalışılan müzakereler sonunda, Meclise inti
kali mümkün olacaktır. 

Bu kanun tasarısında meslek memurlarının. 
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görev süresi dış teşkilâtta 'beş yıl, merkez teş
kilâtında. iki yıl olarak tesbit edilmiştir. 

îdare memurlarının dış görev süreleri, 6 ay 
müddetle temdidi mümkün olmak üzere 4 yıl 
olarak tesbit olunmuştur. 

Dış teşkilâta ilk atanmaları en az 3 yıl mer
kezde çalışmalarına bağlıdır. Dış teşkilâta ye
niden tâyinleri için merkezde en az 4 yıl vazife 
görmeleri icabet inektedir. 

Büyükelçiler ve elçiler için kati bir süre tes
bit edilmemiş olup, bu hususta münavebe pren-
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«iplerine, idari, siyasi ve sıhhi zaruretlere bağlı 
kalınmaktadır. 

Bakanlığımız memurlarının teşkilâtımız dı
şında görevlendirilmesi hususu ise 4 neü mad
dede de belirtildiği gibi ayrı bir kanun mevzuu 
olmaktadır. 

Arz ederim. 

Feridun Cemal Erkin 
Dışişleri Bakanı 
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HARÎÇTE BEŞ YILDAN FAZLA GÖREV GÖREN BÜYÜKELÇİ VE ELÇİLERİM 

Adı ve soyadı 

Nedim Veysel îlkin 

Der. Unvanı 

Kemal Nijat Kavur 

Hariçte işe 
!Baş. tarih 

(Helsinki Elçisi 
((Maslahatgüzar) 
ıSofya Elçisi 
Moskova Büyükelçisi 
Tokyo Büyükelçisi 
Londra Büyükelçisi 

29 .11 . 1952 
30 . 12 . 1955 
26 . 4 .1960 
29. 9 .1ÎHJ2 

Ayrıldığı 
•tarih 

Merkez 
duğu 

Sene 

17. 7 .1946 22.10.1952 

17 . 1 1 . 1955 
18. 4 .1960 
2.1. 9 .1962 
30.11.1963 

U 

Nurettin Vergin 3 

2 
1 
1 
.1 
1 

Pa r i s Büyük elçisi 
(Orta Eki) 
Lizbon Elcisi 
Atina Büyükelçisi 
Vatikan Büyükelçisi 
Lizbon [Büyükelçisi 
Madrit Büyükelçisi 

30. 

30 . 
31 . 
31 . 
9 . 
2 . 

1 

1 
5 
o o 
6 
4 

. 1950 

. 1952 

. 1957 

.1960 

. 1961 

. 1963 

29. 1 

16. 5 
30. 3 
9 . 6 
2 . 4 

30 .11 

. 1952 

. 1957 

.1960 

. 1961 

. 1963 

.1963 

••> 
•> O 

•> 
2 
2 
9 

2 
1 
1 

Lâftı ey Elçisi 
Kât. Um. Ref. Ek i 
Brüksel Elcisi 
Talimat Al. Merkeze 
Bağdat Büyükelçisi 
Prag Elçisi 
Rabat Büyükelçisi 
Tunus Büyükelçisi 
Atina Büyükelçisi 

28. 
20. 
30. 
19. 
23. 

6. 
2 
6. 

11 

. 4 
10 
o o 

11 
4 
12 
4 
6 
8 

. 1948 

. 1948 

. 1950 

. 1952 

. 1953 

. 1953 

. 1957 

. 1960 

. 1962 

17. 
19. 
' 8 . 
20. 
13. 
4 . 
6. 

31 . 
30. 

. 9 
o 

, o .11 
4 
11 
o • > 
6 

, 7 
11 

. 1948 

.1950 

. 1952 

.1953 

. 19&3 

.1957 

. 1960 

. 1962 

. 1963 

1 

U 



Adı ve soyadı Der. Unvanı 

Bülent Uşaklıgil 3 Kopenhag Elçisi 
1 Kahire Büyükelçisi 
1 Washington Büyükelçisi 
1 Paris Büyükelçisi 

Tevfik Kâzım Kemahlı 2 Kore Ko. Delegesi 
2 Sofya Elcisi 
2 Cakarta Elçisi 
1 ' T ay pey Elcisi 
1 Rabat Büvükekisi 

Cemil Vafi 4 Atina Büyükelçisi Masl. 
4 Londra Basket. T. M. Mas. 
3 Buenes - Aires Elçisi 
2 Um. Kât. Ref. Elçi 
1 Taypey Büyükelçisi 
1 Kara kas Büyükelçisi 
1 Pra°" Büyükelçisi 

Reşat Erhan 2 Tunus Büyükelçisi O. El. 
1 Prag Büyükelçisi 
1 Tahran Büyükelçisi 

Hariçte işe 
Baş. tarih 

31.10 .1951 
28. 4 .1960 
3 1 . 10 .1960 
25 . 6 .1962 

20. 5 .1954 
28 . 2 .1956 
14.10.1957 
27. 5 .1960 
4 . 6 .1963 

28 . 11.1949 
18. 9 .1951 
23 . 12 .1952 
30 . 6 .1955 
30 . 8 .1957 
27. 9 .1960 

fi. 11 .1962 

28. 9 .1957 
14. 5 .1960 

6 .10 .1962 

Ayrıldığı 

28. 
15. 
20. 
30, 

1 

6. 
2 
o o . 
4, 

30. 

26. 
22 
2 1 . 
19. 
22 
13. 
30, 

12. 
30. 

tarih 

4 
,10 
. 6 
.11 

1 
,10 

5 
. 6 
.11 

. 8 

.10 
6 
S 

, 5 
, 9 
, 9 

, 5 
9 
9 

. 1960 

.1960 

. 1962 

.1963 

. 1956 

. 1957 

. 1960 

. 1963 

.1963 

. 1951 

.1952 

. 1955 

. 1957 

. 1960 

. 1962 

. 1963 

. 1960 

. 1962 

. 1963 

Merkeb 
duğu 

Sene A 

Um 

Um 

2 

Um 

Um 



Osman Dostel 

M. Nuri Birgi 

Orhan Eralp 

Turgut Menemencioğlu 

9 

Mennan Teflbelen 

Hikmet Hayri Anlı 

1 Kore Kom. Delage 
1 Adis - Ab aba Büyükelçisi 

1 Londra Büyükelçisi 
1 NATO D. Delegesi 

2 iStokbolm Büyükelçisi 
1 Belgrat Büyükelçisi 

UNO. Del. Müşavir 
UNO. D. Del. Yardım. 
Ottava Büyükelçisi 
UNO. Daimî Delegesi 
Vaşinıgton Büyükelçisi 

5 Don'dra 1. S. Bask. 
4 Tokyo Bask. T. M. Mas. 
3 Şikago B a # . T. M. El. 
2 Cakarta Büyükelçisi 

4 Formoza Büyükelçisi Masl. 
4 New-York Başjkon. Masl. 
3 &eul B. El. Te. Me. El. 

3 . 3 . 1 9 5 8 
31 . 3 .1960 

3 1 . 7 .1957 
25 . 8 .1960 

30. 1 .1957 
18 . 11.1959 

3 1 . 1 .195)5 
9 .11 .1956 

23 . ı3 .1960 
18 . 9 .1960 
22 . 6 .1962 

25. 9 .1950 
13 . 9 .1951 
28. 1 .1954 
20. 5 .1960 

3 . 3 . 1 9 6 0 
30 . 9 . ]963 

25 . 8 .1960 
30 . 9 .1963 

18 .11.1950 
30 . 9 . 1963 

9 .11.195(6 
23 . 3 . 1960 
18 . 9 .1960 
22 . 6 . 1962 
30 . 9 .1993 

13 . 9 .1951 
28 . 1 .1954 
20 . 5 .1960 
30. 9 .1963 

Um 

Um 

Um 

Um 

Um 

30. 3 .1954 
29 .10 .1957 
30 . 4 .1960 

28 . 9 .1957 
1.4.1960 
30 . 9 .1963 

Um 



fr 

Adı ve soyadı 

Sadi Eldem 

Burhan Işın 

Tana Canm 

Fehmi Nuza 

Unvanı 

3 -Cenevre Bask. Te. M. 
2 UNO. D. Del. Yard. 
2 Karaçi Büyükelçisi 

•3 Kıbrıs Başkonsolosu 
(Kıbrıs Temsilcisi) 

2 Budapeşte Elçisi 
2 Libya Büyükelçisi 

3 Karakas Elçisi 
2 Karaçi Büyükelçisi 
2 Ottava Büyükelçisi 

5-4 Sofya El. Müst. 
4 Vaşimgton B. El. Mas. 
4 Roma Büyükelçisi Masl. 

4-3 Marsilya Baston. Masl. 
3 Şikago Bask. (Elçi) 

3-2 Buenaos - Aires B. Elçisi 
3-2 Lagos B. El. T. M. El. 

Merkezd 
Hariçte işe Ayrıldığı duğu m 
Baş. tarih tarih Sene A 

28 . 1 .1955 14 . 6 .1960 
14. 6 .1960 1 . 8 .1962 

1 . 8 . 1 9 6 2 30 . 9 . 1963 

16. 7 .1957 27 . 9 . 1960 

27. 9 .1960 27. 6 .1963 
25 . 7 .1963 30 . 9 .1963 

30. 9 .1957 2 1 . 5 .1960 
ö. 6 .1960 24 . 5 .1961 

24. 5 .1961 30. 9 .1963 

29 . 3 .1952 1 . 2 . 1 9 5 3 
26 . 2 .1953 7 . 7 . 1954 
22 . 7 .1954 11 . 2 .1955 
11 . 2 .1955 28. 3 .1960 
4 . 5 .1960 10.10.1960 

29 .10 .1960 27 . 8 .1962 
30 . 8 .1962 30 . 9 .1963 

Umu 

Umu 

Umu 

Umu 



Beşir Balcıoğlu 4 Napoli Başkonsolosu 29. 4 .1957 26.10.1960 
. 3 Oslo Büyükelçisi 30.10.1960 30 .9 .1963 

Şemsettin Arif Mardin Hartum Büyükelçisi 
Beyrut Büyükelçisi 
Bükreş Büyükelçisi 

20 
20 
12 

8 . 1957 
10.1960 
7 .1962 

8 
22 
30. 

10.1960 
16 .1962 
.9 . 19,63 

Umum 

Umum 

Adı ve Soyadı 

A. Mennan Tebelen 
Kemâl Nizat Kavur 
Nurettin Vergin 
Nedim Veysel îlkin 
Bülent Uşaklı gil 
Cemil Vafi 
Cevdet Dülger 
Cemal Yeşil 
Seyfullah Esin 
Fehmi Nuza 
H. Hayri Anlı 
Sadi Eldem 
Turgut Menemencioğlu 

(Cakarta) 
(Londra) 
(Madrit) 

(Atina) 
(Paris) 
(Prag) 

(Santiyago) 
(Varşova) 

(Yenidelhi) 
(Lagos) 
(Seoul) 

(Karaei) 
(Washington) 

Hariçte kaldığı 

Sene 

25 
26 
20 
22 
21 
22 
30 
10 
15 
27 
21 
13 
14 

Ay 

4 
4 

— 
3 

11 
9 

11 
2 
4 
3 
8 
3 

11 

müddet 

Gün 

11 
19 
1 
3 

17 
27 
22 
13 
2 

25 
29 
10 
19 

Merkezde 

Sene 

6 
9 

10 
14 
13 
11 
8 
2 

11 
8 
9 
9 
8 

müdd 
Ay 

1 
1 

11 
10 
11 
3 
2 
3 
6 
7 
3 

10 
9 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

ONÎKlNCÎ BÎRLEŞÎM 

6 . J2 . 1963 Cuma 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri Fethi Te-

vetoğlu, Suad Hayri Ürgüplü ve Burhanettin 
Uluç'a izin verilmesi hakkında Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı tezkeresi (3/273) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 
II 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI-

RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
X I . — İktisadi Devlet Teşekkülleri ile mü

esseseleri ve iştirakleri hakkındaki kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu 
(M. Meclisi 1/317; C. Senatosu 1/282) (S. Sa
yısı : 303) [Dağıtma tarihi : 28 . 9 . 1963] 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ
ŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu İçtüzük teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzük Komisyonu 
raporu (2/15) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 

İŞLER 


