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Savf: 
— Gaçen tutanak özeti 05-1:655 

— Bu birleşim tutanak özeti 635:630 

— Gelen Kâğıtlar G5G 

— Yoklama 064,726,751 

5. — Demeçler ve söylevler 
1. — Adana üyesi MuslMttin Yılmaz 

Mete'nin, Türkiye Ziraat Odaları Birliği 
tarafından neşredilen genelgede bâzı siya
si teşekküller hedef -alınarak siyaset ya
pıldığına ve toprak reformunun bir esir
lik rejimi gibi gösterildiğine dair demeci 

030 

656: 
659 

2. — TabiîÜye Suphi Karaman'm, 
Papa VI. Paui'ün, müze haline getirilmiş 
bulunan Ayasofya'da yaptığı ibadet ve 
duaya dair demeci 659:660 

3. — Kayseri Üyesi Hüsnü Dikeçligil'-
in, Papa VI. Paui'ün Türkiye'yi ziyaretine, 
protokolün Müslüman halkmızı rencide 
etmiyecek şekilde tanzim edilmesine ve 
Papa'n m Ayasofya'ya gelişini Salı. 'günü
ne rac'olasmasının mânasına dair demeci 660: 

661 

Sayfa 
0. — Başkanlık Divanının Ganel Ku

rula sunuşları G64J40 
1. — îzmir üyesi İzzet Binand'm, 

C. II. P. sinden istifa ettiğine dair öner
gesi 664 

2. — Vazife ile yurt dışına gidecek 
olan Millî Eğitim Bakanı İlhami Ertem'e, 
dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Hüs&met-
tin Atabey-ıi'nin vekillik edeceğiîne daer 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/604) . 740 

3. — Görüşülmesi gereken müstacel 
işlerin müzakerelerinin tamamlandığını ve 
Cumhuriyet Senatosunun 31 Temmuz 1967 
Pazartesi gününe kadar ara verilmesi ve 
1 Ağustos 1967 Salı gününden itibaren 
yaz tatiline girilmesine dair önerge. 740; 

* . 741 
7. — Görüşülen işler 661,664,726,741 
.1. — Kalkınma plânının uygulanması 

emslarına dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan meni ve Cumhu
riyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu 
rapora. (Millet Meclisi 1/36.7; Cumhuriyet 
Senatosu 1/820) (S. Sayısı : 988) 661:663,664: 

726,726:740,752:753 
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2. — Vakıflar Genci Müdürlüğü görev 
ve kuruluşu hakkındaki Kanuna bir ek 
ve bir 'geçici madde -eklenmesine ve bu ka
nuna bağlı (1) sayılıı cetvelde değişiklik 
yapdmasına dadr kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu 
(Millet Meclisi 1/311; Cumhuriyet Sena-

Sayf r Sayfa 
tosu 1/812) (S. Sayısı : 998} 742:743 

3. — 444 sayılı Kanunun 1 nci1 ve 2 nci 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifinin Mil jet Meclisince kabul olursan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Ko
misyon raporu. (Millet Me ellisi 2/404; 
Cumhuriyet Senatosu 2/228) (S. Sayısı : 
1000) 744:751 

•g»î»»ı 

GEÇEN TUTAHAK ÖZETÎ 

Bu birlerimde 'iki oturum yapan Genel Ku-
rul 'da : 

Samsun Üyesi Fethi Tevetoğlu; »geçen tuta
nak hakkında söz 'alarak, dün Kalkınma Plânı-
nmın uygulanması 'esaslarına dair kanun tan arı
sının görüşülmesi esnasında C. H. P. Grup Baş-
kanvekillnin kendisine karşı yersiz ve haksız 
olarak yaptığı hakaretâmiz konuşmasını takbih 
etti. 

4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 115 sa
yılı Kanunla değişik 12 nci madderlııe bir fıkra 
eklenmesi hakkındaki kanun teklifi ile, 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülünle dair 3556 sayılı Kanuna bağlı (1) sayı
lı cetvelin Ticaret Bakanlığı kısmında değişik
lik yapılması hakkındaki 5102 sayılı Kanuna 
•ek' kanun, 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin Ticaret Bakanlığı kısmım bâzı kadrola
rın 'eklcnaıerji hakkındaki kanun ve, 

Devlet Bakanı Sadık Tekin Müftüoğlu, Doğu 
bölgesinde vukubulaa zelzele dolayısiyle duyu
lan teescüre ve gerekli yardımların yapıldığını 
bildirdi. 

Doğu bölgesinde vukubulan depremde hayat
larını kaybeden vatandaşların ruhlarını tazizen 
saygı duruşu yapıldı. 

Tasarruf bonoları ihracı hakkındaki kanun 
tasarıları üzerinde görüşüldü ve kanunlaşma
ları kabul edildi. 

Doğu bölgelerinde vukua golen deprem fe
lâketinin tesirlerini yerinde incelemek üzere 
Cumhuriyet Senatosundan bir heyet seçilmesinle 
d-rlr Ankara Üyesi Turgut Cebe'nln -önergesi 
•okundu ve heyet üyelerinin geleneklere uygun 
olarak Dekanlıkça serilmesi kabul olundu. 

Ege Üniversiteli bina ve tesisatının yapımı 
hakkındaki kanun, 

Tarihî mahiyetteki bâzı silâh ve askerî mal
zemenin Pakistan Devletine hibe >edilnıe:l hak
kındaki kanun; 

Milletlerarası Adalet Divanı Statüsünün 36 
neı maddesinin 2 nci fıkrasında derpiş clunan 
ve hukukî uyuşmazlıkların çözülmesi hulusun
da Divanın yargı hakkını önceden tanımayı ge
rektiren İhtiyari Kayda Katdmamız hakkında
ki 5047 sayılı Kanunun yeniden uzatılmasına 
dair kanun tasarıları ile; 

Gece öğrenimi yapan, yüksek dereceli 'ak
şam teknik okulları ile akşam yüksek tekniker 
okullarında görevlendirilecek 'öğretmenler ve 
öğretim üyeleri ile asistanlar ve diğer personele 
verilecek ek ücret kanun teklifi görüşüldü ve 
kanunlaşmaları kabul edildi. 

Cumhuriyet Senatosunun bugün tatille 'girme
si hakkında Cumhurbaşkanınca seçilen üye
lerden Zerin T üzün ve arkadaşlarının önergesi 
ve bu mevzuda Cumhuriyet Senatosu Danışma 
Kurulunca 'alman karar üzerinde görüşüldü ve 
konunun gelecek birleşimde nazara alınması ka
bul olundu. 
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28 Temmuz 1967 Cuma günü saat 10,30 da 

toplanılmak üzere birleşime saat 19,45 te son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Mehmet Ünal di 
Kâtip 

Tabiî Üye 
Salâhaüin Özgür 

Kâtip 
Hatay 

Enver Bahadırlı 

Başkan 
Başkanvekili 
Sırrı Atalay 

Kâtip 
Yozgat 

'Sadık Artukmaç 

2. — BU BİRLEŞİM TUTANAK ÖSSTİ 

97 NCI BİRLEŞİM 
Adana Üyesi Muslihittin Yılmaz Mete; Tür

kiye Ziraat Odaları Birliği tarafından neşredi
len genelgede bâzı siyasi teşekküller hedef alı
narak siyaset yapıldığını ve toprak reformunun 
bir csi.lik rejimi gibi gösterildiğini bidirildi. 

Tabiî Üye Suphi Karaman; Papa VI. PauP-
ün, müze haline getirilmiş bulunan Ayasofya'-
da yaptığı ibadet ve duaya temasla, Papanın bu 
hareketini yerdi. 

Kayseri Üyesi Hüsnü Dilckçigil; Papa 
VI. PauTün Türkiye'yi ziyareti üzerinde dura
rak, protokolün Müslüman halkımızı rencide 
etmiyecek şekilde tanzim edilmesini istedi ve 
Papa'nm Ayasofya'ya gelişini Salı gününe raat
latmasının mânasına dikkati çekti. 

İzmir Üyesi İzzet Birand'ın C. II. Partisin
den istifa ettiğine dair önergesi okundu, bilgi 
edinildi. 

Kalkınma Plânının uygulanması esaslarına 
dair kanun tasarısının görüşülmesi bitirildi ve 
kanunlaşması kabul olundu. 

Görüşülmesi gereken müstacel işlerin müza
kerelerinin tamamlandığını ve Cumhuriyet Se
natosunun 31 Temmuz 19G7 Pazartesi gününe 
kadar ara vermesi ve 1 Ağustos 1967 Salı 
gününden itibaren yaz tatiline girilmesine dair 
önerge okundu ve kabul olundu. 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Millî 
Eğitim Bakanı İlhami Ertem'e, dönüşüne ka
dar Devlet Bakanı Hüsamettin Atabeylimin ve-
k'iiik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezke
reci okundu, bilgi edinildi. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü görev ye kuru
luşu hakkındaki Kanuna bir ek ve bir geçici 
madde eklenmesine ve bu kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun 
tasarısı görüşüldü ve kanunlaşması kabul edil
di. . 

444 sn yılı Kanunun 1 nci ve 2 noi maddele
rinin değiştirilmesine dair kanun teklifti üzerin
de bir süre görüşüldü. 

Başkan Cumhuriyet Senatosunun bir yıllık 
çalışmaları hakkında açıklamada bulundu. 

31 . 7 . .1967 Pazartesi günü saat 19 dan ge
çerli olmak ve 1 Kanım 1967 Çarşamba günü sa
at 15 te toplanılmak üzere saat 21 de birleşume 
son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Mehmet Ünaldı 
Kâtip 

Çanakkale 
NcMt Altan 

Kâtip 
Yozgat 

Sadık Artukmaç 

Başkan 
Başkanvekili 

Fikret Turhangil 
Kâtip 
Hatay 

_Enver Bahadırlı -
Kâtip 

Kırşehir 
Ali Rıza Ulusman, 

G55 
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SORULAR 

Sözlü soru 
1, — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 

Erdoğan Adal'mn, Büyükada balı'kçı barına
ğına dair sözlü soru önergesi, Bayındırlık Ba
kanlığına gönderilmiştir. (6/451) 

Yazılı sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 

Mukadder öztekin'iıı 1963 ve 1967 yıllarında 
işten el çektirilenlere dair yazılı soru önergesi, 
içişleri Brikanlığma gönderilmiştir. (7/351) 

2 — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mukadder Öztekin'in, Yeni Adana Gazetesinde 
intihar eden ma'kalelere dair, yazılı soru öner
gesi, Başbakanlığa gönderilmiştir.- (7/352) 

3 — Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortak
lığı Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilme
sine ve bâzı maddelerine fıkralar e'klenmed'ne 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Scnaitosu Geçici 
Komisyon raporu (M. Meclisi 1/213, C. Sena
tosu 1/814) (S. Sayısı : 1001) 

4. — Ere/di Kömür Havzasındaki'! ocakların 
Devletçe işletilmesi hakkındaki 3867 sayılı Ka
nuna ek bir madde eklenmesine dair kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
vo Cumhuriyet Senatosu Geçicl'i Komisyon ra
poru (M. Meclisi 1/274, C. Senatosu 1/811) 
S. Sayısı : 999) 

GELEN KÂĞITLAR 

Paporlar 
1, — 444 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci mad

delerinin değiştirilmeline dair kanun tcklifi'fnin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum-
hu'iyet Senatosu Geçieü Komisyon raporu (M. 
Meclisi 2/404; C. Senatosu 2/228) (S. Sayısı : 
100Û) 

2 — Vakıflar Genel Müdürlüğü görev ve 
kuruluşu hakkındaki Kanuna bir ek ve bir ge
çici madde eklenmesine ve bu Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına dair 
kamın tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan meviıi ve Cumhuriyet Senatosu Geçici 
Komisyon raporu (M. Meclisi 1/311; C. Sena
tosu 1/812) (S. Sayısı : 998) 

BÎEÎHGÎ OTURUM 

Açılma cati : 10,30 

BAŞKAN — Bafiianveklli Mehmet Ünaldı 

KÂTİPLER : Nahit Altan, (Çanaldiüb) Envnor Bahadırlı (Hatay) 

BAŞKAN — 97 nci Birleşimi açıyorum. 

4. — DBMECLER VS SÖYLEVLER 

1. — Adana Üyesi Muslihittin Yılmaz Mete'- ! 
nin; Türkiye Ziraat Odaları Birliği tarafından 
neşredilen genelgede bâzı siyasi teşekküller he
def alınarak siyaset yapıldığına ve toprak re
formunun bir esirlik rejimi gibi gösterildiğine 
dair demeci. 

BAŞKAN — 20 milyon Türk çiftçisini ilgi
lendiren bir konu üzerinde, gündem dışı Sa
yın Muclihittin Yılmaz Mete, 'buyurun efccıdim. 

MUSLlHlTTlN YILMAZ METE (Adana) 
—• Sayın Bardanım, muhterem arkadaşlarını, 
bir fikrin savunulmasında veya başka bir flik-

-*-666--* 
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rirt tenkidinde "belirli durallar vardır. Bunlar
dan birisi, karşı fikri olduğu gibi boyan et
mek, ona karşı olan düşünceleri söylemektir. 
Söylcnmiyen bir sözü söylenmiş gl'bi, ileri sü-
rülmiyen bir fikri ortaya atılmış gl'bi gös
terip, söylenmemiş o sözü veya fikirleri yer
mek tenkid değildir. Hele bir tarafın ak
lının kıyısından dahi geçirmediği sakat birta
kım fikirleri söylenmiş gibi gösterip, o şalisi 
veya teşekkülü yermeye kalkmak tenkid ku
rallarının dışında olduğu gibi, ahlâk kurr.l-
lariyle da bağdaşamaz. Bu esasta anlaştık
tan sonra bir âmme teşekkülünün 18 Temmuz 
196" günlü bir bildirlsinı'n bâzı pasajlarını 
okuyacak ve bu bildirinin hangi amaçla ya
pıldığı ve nasıl menfur bir eonııç elde etme
ye çalışıldığını Muhterem Heyetinize arza ça
lışacağım. 

Yıllardan heri rhmal edilmiş, dert dilekle
rini dile getirebilmek, bunların giderilmesi 
tedbirlerini istiyehijlecek bir örgütten yoksun 
Türk çftçis-ini bir araya getiren, bir çatı al
tında toplıyan Ziraat Odalarının kurulması 
1957 yılında kabul olunun GD64 sayılı Ka
nunla mümkün olmuş, biraz gecikmeden sonra 
Zjraat Odaları 1963 yılında kurulmuştur. 

Ziraat Odaları, her yıl yaptıkları kongrelerle 
"bir Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu 
teşkil ederler. Bu birlik de, kanunen mev
cut hükmi şahsiyeti haiz bir âmme teşekkülü
dür. Türk çiftçisinin dertlerini, isteklerini or
taya koyacak, ihtiya-çlannın karşılanmasını sağ-
lıyacak, müstahsilin kalkınmasına, mahsul kali
tesinin iyileşmesine çalışacak olan odalar ve 
birlik, Devletin bu yoldaki çabalarının da des
tekçisi olacaktır. Evvelâ bu kuralı, sonra da 
birliğin teşekkülünü ve görevlerini arz ettik
ten sonra, Türkiye Ziraat Odaları Birliği ge
nelgesi : 1967/28, An'kara 18 Temmuz 1967 
günü Ziraat Odaları Başkanlıklarına gönderi
len bir genelgenin muhtevasından bahsede
ceğim. Burada Ziraat Odaları Birliğinin gö
rüşüne ilişik olarak sunuyoruz, diyor. «Mez
kûr görücün odanın çevresindeki muhtarlık
lara ve köy temsileilı7klerimiz>3 bildirilmesi
ni.» Muhtar odaya bağlı bir teşekkül olmadığı 
halde muhtara da gönderiliyor. «Ayrıca ma
halli yayın organlarımızla, keyfiyeti ilgililere 
duyurmasını, yapılacak işlem ve netice hak-

- 2 3 . - 7 . 1 0 6 7 O r l 

I kında birliğimize bilgi; verilmesini fhemmjy§$le 
rica ederiz.:> 

Muhterem arkadaşlarım, konuya girmedi-
I ğim için ilginizi çekemedim. Bildiriri'^ jna-

hiyeti şu; «Toprak ve ıjnsan münasebetleri» Bir 
teşekkülün fikirlerini, ilk konuşmama baş-
ladığımdaki kurallar dâhilinde, fikirlerînüı 
teşkilâtına yayması ve bunu savunmaya her 
zaman haklıdır. Bildiriyi okursak bu kural
ların dışma çıkıldığını görüyoruz. Diyor ki, 
«Uzun yıllardan beri topraksız çiftçiyi .toprak
landıracağız iddiasiyle meml eketimizde arazi 
bulup dağıtmak istiyen, toprağı parçalamak: is-
tiyen bâzı siyasi teşekküller.» Bunu yaymlıyan 
teşekkül âmme teşekkülüdür. Burada siyasi te
şekkülleri hedef alarak, kendisi siyaset yapmaya 
başlıyor. Ve bakınız, g'mdi toprak reformu ya
pılan memleketlerden bahsediyor ve arkasın
dan diyor ki, «Demek ki toprak reformu oralar
da tam bir başarısızlığa uğramıştır. Bunuö ify-
gulanması sırasında ise on milyonlarca köylü 
hayatını kaybetmiştir.» Toprak reformu yapa
cağımız zaman «Türk çiftçisine hitabediyör, «on 
milyonlarca köylü hayatını kaybedecektir...» Ar
kadaşlar Neye? Devam ediyor. «Biz diyoruz ki, 
memleketimiz toprak varlığı şartlarına göre top
rak reformu meselâ Ahmed'in, malının Devlet 
tarafından elinden alınıp toprak sahibi olmıyan 
Hasan, Hüseyin, Ali, Veli, Mehmed'e küçük par
çalar halinde dağıtılırsa, böyle bir reformu ya
pacak siyasi teşekküller şu neticeden başka hiç
bir şey elde edemiyeceklerdir ve meınelketimi-
zi geri dönülmez bir çıkmaza sürükliyeeeklerdir.» 
Biraz evvel arz ettim, benim bir fikrim var, bu 
fikrin karşısında değ İl, benim söylemediğim 
birtakım isnatlarda bulunuyor, bunun cevabını 
veriyorum. «Her köyde bir aileye bile toprak bu
lup veremiyeceklerdir, lüzumsuz yere. çok para 
harcıyacaklardır.» Hepsini olramıyacağım, mü
him yerine geçiyorum : «Ziraat müstahsıllannın, 
köylüler dâhil, huzur ve emniyeti ortadan kallja-
onktır. Zira, toprağı dağıttıkça toprağın yetmi-
ceğini anlıyan Hükümet, bu defa başansızlıMa-

I rmı gizlemek için Mısır'da Nâsır'm yaptığı gibi, 
reform kanunlarnda mal sahiplerine bıra&ıîaöak 
arazi miktariyle, köylülere verilecek arazi mik
tarlarım mütemadiyen küçültmek zorunda ka
lacaktır. Böylece küçük çiftçi mülkleri dahi,» 

I bakınız, «Küçük çiftçi mülkleri daM şa&plepmm 
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«lindeû alınarak daha küçük parçalara bolüne- j 
coktir.» 

Hangi toprak reformu tasarısında var bu 
acaba, «Küçük çiftçinin elindeki toprak alınacak
tır» diye? 

ORHAN AKÇA (Kütahya) — Bunun bizim
le ne ilgisi vardır? Bizi ilgilendirmez ki. 

MUSLİHÎTTİN YILMAZ METE (Devamla) 
— Muhterem arkadaşım, Yüksek Heyetinizi ilgi
lendirir. Ben toprak reformunun savunmasını 

"yapmıyorum, istirham ederim. Onun kuralları
nı da söylemiyorum, rica ederim. Ama bu ku
ralların mevcudolduğunu söylemek zorundayım. | 
İstirham edeyim, biraz sabırlı olalım. 

A. ORHAN AKÇA (Kütahya) — İşimiz var 
efendim. 

MUSLİHÎTTİN YILMAZ METE (Devamla) 
- .*-. Benim de işim var beyefendi. 

BAŞKAN — Cevap vermeyin siz, devam edin 
İfrffen. 

MUSLİHÎTTİN YILMAZ METE (Devamla) 
--— «Bankalara krodiyi Devlet verecek, mahsulle

rinin cinsini ve fiyatını Devlet tâyin edecek. Köy-
. lünün borcunu veya alacağı varsa Devlet hesap-

lıyacak ve tahsil edecok ve mahsullerinin mikta
rını da yine Devlet tâyin edecektir. Yani bu re
jimde köylünün her şeyini Devlet ayıırlıyacak-

... tır. Köylü istediği gibi ne malım, ne de mah
sulünü kullanamıy a çaktır.» Devam ediyor, ar
kadaşlarım, «Toprak reformu bir kere uygulan
dıktan sonra ondan nasıl geri dönülemezse, I 
yukarda söylediğimiz esirlik rejimi de» top
rak reformu esirlik rejimini getiriyor, iddiasına 
göre «esirlik rejimi de bir kere oturduktan sonra 
ondan geri dönülemez. Çünkü, bu rejimde Hü
kümete zebun köylü ve çiftçi ile Devlet fabrika- j 
larmdaki ameleden başka hiçbir sınıf ortada kal
maz. Bu rejimin Hükümetin karşısmdu da böy
lece başka muhalefet bırakmaz. Köylü, çiftçi ve 
amele oyunu verecek başka siyasi zümre bula
maz. Kısacası bu rejimin Hükümeti yerinden 
oynatılamaz. Çünkü, seçim yapılamaz. Ilürri-

* yetsiz, iradesiz bir kütle ile endişeye, korkuya, 
tereddüde dayanan bir rejim meydana gelir.» 

/ Muhterem arkadaşlarım, bütün şu sayfalarla. 
bunlarla dolu. Şimdi, ben nasıl menfur bir ga
ye güdüldüğünü ispat için birkaç pasaj okudum. 
©ir kere, toprak reformunu istiyenlere, Anayasa
nın kaldırılacağı fikrinde olduklarını isn-rdedi-
yor. «Hiçbir muhalif parti bırakılmaz» diyor, j 

! «Tarladaki esir çiftçi ile fabrikadaki ameleden 
başka hiç kimse kalmaz» Türkiye'de Anayasaya 
aykırı bütün bunlar. Kim bunu yapan? Bâzı si
yasi teşekküller. 

Muhterem arkadaşlarım; toprak reformu ve
ya sizlerin tâbiriniz ile ziraat reformu, bir gün 
bu Meclislere gelecek ve münakaşasını yapacağız. 
Şimdiye kadar Cumhuriyet Halk Partisinin 
programında niçin, bakınız particilikten bahset
mek için değil ama, bir siyasi teşekkül diyor bo
yuna. Bu siyasi teşekkülde defalarla toprak re
formu yapacağını ilân eden, hattâ bâzı kural-

| larını ilân eden Cumhuriyet Halk Partisidir. 
I Kasdı o. Bizim yayınladığımız, bizim progra-

.mımıza aldığımız, millete duyurduğumuz Yük
sek Heyetinizin de ıttıla kesbettiği toprak refor
mu kuralları arasında böyle bir şey yok. Türk 
çiftçisini temsil eden, 20 .milyon çiftçiyi temsil 
eden bir birlik (A.P. sıralarından aniaşıîmıyan 
müdahaleler) Maalesef bugün, Ç3k büyük toprak 
sahiplerinin elinde. (A.P. sıralarından bir ses 
«Senatonun bununla ne ilgisi var?») Yar. Şura
da toprak sahibi olmadığı halde imzasmı atan 
vicdanen satılmış şahısların idare ettiği bir te
şekkül haline gelmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, (A.P. sıralarından 
gürültüler) müsaade buyurun, yerine getiriyo
rum efend'm, (A.P. sıralarından gürültüler) 
muhterem arkadaşlarım, müsaade buyurunuz; bi
zi neden ilgilendirir, izah edeyim. Meclisten se-

I çilen Tarım Bakanının bu birliği murakabe yet
kisi vardır. Hattâ, haksız olarak, yanlış yollarda 
murakabe ettiği de vâkıdır. Meselâ teşkilâta ta
mim yapmıştır, hattâ muhtarlıklara tamim yap
mıştır : «Ziraat Odaları Birliğine olan borcunuzu 

I ödemeyiniz» diye. Haksız. Murakabe ile görevli 
olan Tarım Bakanlığı böyle bir tamim yapamaz. 
Yetkisini orada aşmış. Şurada, derhal müdahale 
etmesi ve bu bildiriyi toplattırması, müsebbip
leri, bunu imzalıyanlar hakkında kovuşturma 
açması gerekir. Ben Tarım Bakanını böyle mü
debbir bir insan olarak görmek isterim. Yoksa, 
m "İleti isnatlarla, iftiralarla birbirine düşürecek 
tâbirlerin bu yurtta cirit atmaya başladığını gö
rürüz. Bu düzen iyiye gitmez, arkadaşlarım. 
Hepimiz Anayasa düzeninin devamını istiyoruz. 
Toprak reformunu, Anayasamızda mevcudcîduğu 
için, istiyoruz ve Anayasa düzenimiz'n bozulma-
rrnı, bugünkü bu büvük çiftçi sahipleri iste-

I dikleri içindir ki, bozulmaması için tedbir ajUn-

— 658 — 
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masmı istiyoruz. (A.P. sıralarından çok güzel, 
bravo sesleri) Teşekkür ederim, sağolun; evve
lâ dinlemediğiniz için, istical gösterdiniz. Te
şekkür ederim. Ben Yüksek Heyetinize bu mâ
ruzâtta bulunuyorum ve buradan Tarım Baka
nını ikaz ediyorum. Bu şekildeki anormal bir
takım davranışlar hiçbir zaman bizi iyiye götür
mez. Bunun karşılığını ben de başka türlü verebi
lirim o zaman. Ben de basın toplantısı yaparak 
karşılığını veririm ve ben ele kendisine elindeki 
toprağın alınmaması için tanımıyaeağı hiçbir 
rejim, komünizmde dahi, elindeki toprağı almı-
yacağım, deyim, hiçbir rejim bllmiycn ve hiç
bir mukaddesatı t?.n:mıyan bu adamın aleyhinde 
birçok şeyler yapabilirim. Ama olmaz bunlar. 
Biz, vazlfomizi Yüksek Heyetinizde ikazla kâfi 
görüyoruz. Hepinize saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Gündemle ilgili bir takrir var, 
okutuyorum. 

SUPHÎ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın 
Başıkamm gündem dışı söz talebinde bulunmuş
tum. 

BAŞKAN — Bir dakika. Sayın Karaman, za-
tıâliniz gündem dışı söz istiyorsunuz. «Ayasof-
ya'da ibadet» konusunda. Bir de, Sayın Di-
keçligll Papanın gelişi gidişi hakkında söz iste
diler. Şimdi bu iki mevzu aşağı - yukarı aynıdır 
ve gündem dışı konulma mevzuunun dışında ka
lıyor. Bu bir sözlü soru mevzuu olabilir. Çünkü, 
aktualitc;" yok. Papa gelm:ş, gitm's. 

'SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Aktua-
litesi var, efend'm. iki dakikadan da fazla sür-
miyecek, Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Şimdi aktualitesi ne balamdan 
var? Onu lütfen. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Şu anda 
memlekette münakaşa konusu. 

BAŞKAN — Bu sözlü soru mevzuudur, rica 
edeyim. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sözlü so
ru üç aylar beki er, Başkanım. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Ben 
sözlü soruya çevireceğim. 

BAŞKAN — Sayın Dikcçligil de sözlü soru
ya çevirecekler. 

SUPHİ KARx\MAN (Tabiî Üye) — İstirham 
ediyorum, Başkanım. 

BAŞKAN — Direniyorsunuz oya koyayım 
beyefendi. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — İki da
kikadan fazla sürmiyecek, efendim. 

BAŞKAN — İki dakika için buyurun efen
dim. 

2. — Tabiî Üye Suphi Karaman'ın, Papa VI. 
Paul'iin, müze haline getirilmiş bulunar< Ayasof-
ye'da yaptığı ibadet ve duaya dair demeci. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; 

Türkiye Cumhuriyetinin lâik prensiplerine, 
Kemalizm in başlıca dayanaklarından biri olan 
laisizme karşı kırk yıldan beri içteki geri çevre
ler tarafından yapılan saldırılar gittikçe güc 
ve şiddetini artırırken, aynı konuda yabancı
ların da son birkaç yılda bâzı garip davranış
larda bulundukları dikkati çekmektedir Tunus 
Cumhurbaşkanının Cumhuriyet Senatosu kürsü
sünde lâiklik aleyhindeki beyanları henüz ha
tıralarda dururken, şimdi bir başka önemli du
rumla, bir emrivaki ile karşılaşmış bulunuyo
ruz. Papa VI ncı Paul'ün İstanbul'u ziyareti 
sırasında Ayasofya'da yüksek sesle dua edip 
ibadet yapması son derecede garip bir durum 
meydana getirmiştir. Biz meseleyi dinî hisler 
ve fanatik duygularla ele alacak değiliz. Böyle 
bir tutumun çağ gerisine düşmüş olduğunun 
şuur ve idraki içerisindeyiz. Konu, Devletimi
zin lâik ilkeleri bakımından, milletimizin, gelece
ği ve güvenliği bakımından ve tarih içerisinde
ki yeri bakımından önem taşımaktadır. 

Bir uzun savaş dönemi sonucunda, bir Kur
tuluş Savaşının zaferle kapanan sayfası sonunda 
yeni bir Devlet kurulurken, Devletin kurucusu 
Büyük Atatürk tarafından tarihî AyasofyîTnm 
ibadete kapatılışı, müze haline getirilişi yaban
cılara, eski düşmanlara, başka din mensuplarına 
tâviz vermek için değildi. Bu, bir geniş gö
rüşle, bir büyük toleransla dünya barışma hiz
met için yapılmış hümanist bir davranıştı. 
Yoksa, Ayasofya cami olarak yalnız müslümân-
lar için ibadete mcnedllmemişti. Böyle tek 
yönlü bir kararın gereği de yoktu. Ayasofya 
müze haline getirilirken, yapıt olarak sanat de
ğeri ile hıristiyan âlemi iç'n ve fetihten sonra 
fethin. bir sembolü olarak Türkler ve Müslüman
lar iç'n haiz olduğu tarihî değeri ile tüm insan
lığın hizmetine açılmıştır. Bu davranış, uy
garlık düzeyinin üstüne çıkmaya yönelmiş yeni 
bir Devletin lâik görüşlerinin msanlığa'bipke-
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diyeâi idi. Ayâsöfyâ yalnız Müslümanlar için 
değil, her din için, hıristiyanlık için de ibadete 
kapalıdır. Hal böyle iken Papa VI ncı Paul'ün 
Ayasofya'da dua ve ibadete kalkışması, buna im
kân ve fırsat hazırlanması garip bir durum mey
dana getirmiş, Devletimizin lâik prensiplerle 
alınmış bir kararını rencide etmiş ve memleke
timizde haklı bir tepkiye sebebolmuştur. Olay
dan sonra, bâzı gençlerin cemaat halinde namaz 
•kılmalarını ise, Papa'dan ziyade Atatürk dev
rimlerine karşı girişilmiş bir protesto niteliğin
de bulduğumuz için tasvibetmiyoruz. Ancak, bu 
duruma sebebiyet verenleri de takbih ediyoruz. 

Turizmi geliştireceği gerekçesine büründürül-
anek istenen, hıristiyanlık âleminin dinî lideri 
Pâpa'nın bu seyahatinin fanatizmi geliştirmeme
sini, Türk Milletinin geleceği için zararlı etki
leri olmamasını temenni etmek isterim. Doğu -
Röma'mn, B izansın ham hayalini Megalo İclea'da 
ifade eden ihtirasın temelinde dinî ve siyasi fa
natizm yatmaktadır. Kıbrıs için çözünı yolları
nın zorlandığı şu günlerde bu fanatizmin güc bir
liğinin çevremizde ve Türk yurdunda turizme 
hizmet kisvesine büründürürerek örgütlenmemiş 
olmasını temenni etmek isterim. Kıbrıs buhranı
nın sobebolacağı sonuçlar bakımından, bu seya
hatin ve Ayasofya'daki ibadetin Fener Patrik
hanesini takviye gayes'no matuf olmadığına 
inandırılmak isterim. Devletimizin güvenliği ve 
geleceği bakımından son derecede önem taşıyan 
bu gibi maksat ve gayeler için uyanık ve tedbirli 
bulunmak zorundayız. Kıbrıs veya diğer bir 
sorunun çözümünde doğacak ağır buhranların 
Fener Patrikhanesinin kaderinde etki yapaca
ğını ve dinî ve siyasi Irçbir çabanın bunu önli-
yemiyeceğini bütün dünyanın bilmesini isteriz. 
Türk istikbalinin, evlâdının ve Türk milliyetçisi
nin görüşü budur. 

Papa VI ncı Paul'ün Ayasofya'da ibadetine 
imkân verenler, fırsat hazırlıyanlar tarih içeri
ğinde büyük bir hatanın içine düşmüşler ve 
gafletin mümessili olmuşlardır. Yüzlerce sene 
Sonra bile tarih, İstanbul'un fethinden 514 sene 
1 ay 26 gün Sonra Ayasofya'da ilk defa bir 
Papanın ibadet edebilmek fırsat ve imkanını bul
duğunu kaydedecektir. Tarih şuurundan yok-
srın yöneticilerin, millî duvgul ardan yoksun 
zünne görevlilerin ve protokolcülerin tarih içeri-
üöâeM i&ihiinMuğü büyük olacaktır. 

Milâdi 452 yılında Akroventüm Suyu 'kıyısın
da Hun Lideri Atilâ'ya Roma'yi kurtarmak için 
yüz süren Papa Leon'dan 1514 sene sonra bir di
ğer Papa, VI ncı Paul'ün Ayasofya'da ibadet et
tiği artık tarihin sayfalarında yerini almıştır. 

Sihirbazlar ve kâhinler, bu defa da, emniyet 
ve itimadı kuvvetlendirici haberler vermişlerdir 
her halde. 

Hürmetlerimi sunarım. 

3. — Kayseri Üyesi Hüsnü DikeçligiVin; Pa
pa VI. Paul'ün Türkiye'yi ziyaretine, protokolün 
Müslüman halkımızı rencide etmiyecek şekilde 
tanzim edilmesine ve Papa'nın Ayasofya'ya geli
şini Salı gününe Taşlatmasının mânasına dair 
demeci 

BAŞKAN — Sayın Dikeçliğil, siz ısrar edi
yor musunuz? 

HÜSNÜ DİKEÇLÎGİL (Kayseri) Israr edi
yorum, arkadaşa verdiniz bana niye vermiyor
sunuz * 

BAŞKAN — Buyurun. 
HÜSNÜ DİKEÇLÎGİL (Kayseri) — Muh

terem arkadaş1 arım, ben mutaassıp bir insan 
dağiilm. Çünkü mensubolduğum yüce dinûm ta
assuba yer vermez, diğer dinleri de tanır, pey
gamberlerini de tanır, onlara hürmet eder. Türk 
Milleti, aynı zamanda Müslüman Türk Milletli 
misafirperverdir. Misafiri gelir gider, f&'kat nok
sanlıklara tahaaumül etmez. Ben nefsimle mü
cadele ettim, bu hususta konuçaymı mı, konuş-
mıyayıaı mı diye. Fakat gei'lş gidişleri isle
dim. Samimiyetle söylüyorom ki, hükümetler, 
devletler misafirleri gelirken porotokola iyi 
dikkat etmeli ve Müslüman Türk Milletinin 
kalbini rencide etmemeye gayret etmeli. («Ses 
gelmiyor, işitilmiyor» sesleri) ses gelmiyorsa 
kulağınızı biraz açarsınız kardeşlen. 

Muhterem arkadaşlarım; Papa geldi, gele
bilir. Yalnız kim için, ne için geldi? Hükümet 
ve 'bizler tarihin ışığında /meseleleri derinden 
derine tetkik etmek: mecburiyetindeyiz. Eğer, 
taıtlhin akışından ibret dersi acımazsak, (samimi
yetle söylüyorum, tarihin akışı üzerinde dur
mazsak her vakit hüsrana uğrarız. Tarih 'teker
rür eder. Tarihin tekerrürüne fırsat venmemek 
Parlâmento üyelerine ve Türk meimlefcet sever
lerine düşer. 
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Muhterem arkadaşlarım, Ayasofya kanunen ' 

«müze yapıldı. Ve hatıralarınıza sunarım, Müs
lüman Tüük genci orada bir gün ibadet yapa
yım, derken '.mahkemeye sevk edildi ve 6 ay 
mahkûmiyet giydi. Sorarım dize, idare edenlere: 
Papa Ayasofya'yi Salı gürü ziyaret etti, hem 
de Salı. Dikkât edin ıbu Salı gününe. Fatih Han'
da o »aman gjrmifti. Ve Salı günü kilisede iba
detini yaptı. Müze olan yerde ibadet yapılmaz 
ve buna dlikkat edilir. Yapılırsa o zaman bu iş 
beıiim duygr.mu renolde eder. Diğer taraftan 
gençler de gider orada übadet eder. Bu hakkı
dır onların. 

Türk hariciyesi ve protokolünü idare eden
ler ve bilhassa Adalet ParJlsi mensupları, hü
kümetleri buna hassasiyetle 'dikkat etmesi lâ
zımdır, dikkat ekmediği takdirde o hariciyenin 
protokolü suçludur. Beyefendiler, turizm diye, 
döviz gelecek = diye âyin yapılmıştır beyefendi, 
orada âyin yapmıştır. Ondan sonra gelen tu
ristler de, gazetelere bakın, yine âyin yapmış
lardır. Biz miliyetperver ve bu mcmlcket'n 
temsilcileri olarak «Bunlar küçük meselelerdir» 
deyip 'geçmemeliyiz. Bu noktalarda haasus ol
malıyız. Ve bu gidi hataların tekrarına fırsat 
ve:memeliyiz. Olmaması lâzımdır. Bu Hükümet 
severiJlvtir, parti severektir, vatan severliktir. 
Ama her hâd'senin üzerine sünger çektiğiniz 
takdirda, ciddiyetle eğikn ediğimiz takdirde, 
vazifeorizi yapmıyoruz, demektir. 

Muhterem arkadaş1 ar, samimiyetle söylüyo
rum ki, İslâm Dininde ımisafirperverli'k vardır^ 
falkat aynı zamanda taassup yoktur, olmamıştır. 
Ama, buna mukabil diğerlerinde vardır. Dik
kat nazarınızı celbederim, ileride ımestil ö-lân-
lar bunu düşünmelidirler. Bu da tarüı boyunca 
iki kilisenin anlaşma 'keyfiyetidir. Ben can ve 
gönülden bütün dinlerin anlaşarak komünizmin 
karşısında durmalarını istiyen insanım. Çünkü 
ehli kitap sahipleri, din dürimanlannın karşısına 
dikilmelidir. Fakat bununla 'beraber bizim du-
r"i:üumuza temas eden hususlarda hassas olmak 
icatbeder ve dâzım.ı 

Sözümü şöyle bağlıyorum arkadaşlar: Evet. 
tırJistler bize para getirir. Ama o dolarlar hiç 
bir zaman bizim yükselmemize medar olamaz. 
Para için ve dolar için Türk Milleti izzeti nef-
ainden hiçbir şey kırdırmak iâtemez ve kırdır
maz. 

Bundan böyle protokolü idare edenlerin, sa
mimiyetle söylüyorum ki, protokole tam mâ-
nasiyle riayet etmesi lâzımdır, gerekir. Nite
kim bâzı vatanperver yazarlarımız ve gazetele
rimiz bu mcselonlın üzeninde ciddiyetle durmuş, 
makaleler yazmışlardır ve onla*? da bunu hoş 
karşılamam ıştır. Matbuatımızın bu hususta 
hassas olan ve gerçeği ortaya koya-nlarına da 
teşekkürlerimi sunarım. Hürmetle rimJe. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz efendim. 

G. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Kalkınma plânınin uygulanması esas
larına dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
'Bütçe ve Plân Komisyonu raporu. (Millet Mec
lisi İ/367; Cumhuriyet Senatosu î/820) (S. Sa
yısı : 983) (1) 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Usul 
hakkında söz is-tiyorum. 

BAŞKAN — Neyin usulü hakkında efen
dim, daha müzakereye başlamadık. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) •— Gün
demin usulü hakkında. 

(1) 988 S. sayılı basmayazı 21 . 7 . 1967 ta-
HMi 92 nci Birleşim tutûnak dergisine bağlıdır. 

BAŞKAN — Gündemuı usulü (hakkında 
•buyurun. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Muh
terem Başkan, çok kıymetli arkadaşlarım; gö
rülüyor ki, bugün bundan 4 gün önee görüşül
mesini Kasım dönemine bıraktığımız plân uy
gulaması hakkındaki... 

BAŞKAN — Saym Gündoğan; her halde 
hafızanızda yanlış kalmış olacak, ben hatırlata
yım müsaade ederseniz: 

Bir takrir verilmişti. Bu takrirde: 
«Umumi efkârın beklediği çok mühim bir 

kanun olarak vasıflandırdığı tasarruf bonola
rı hakkındaki kanun tasımının görüşülmesine, 
biran evvel görüşülmesine fırsat vermek için 
müzakeresi devam eden Kalkınma PiâJHüin- öy~ 

wt<-* 
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gulanmasma dair kanunun müzakeresinin ge-
ıi-.ye bırakılmasına»' dair bir teki t t i . Bu te-kiıf 
(kabul edilmişti. Kasım ayına bırakıldığına da
ir Heyeti Umumıyenm aimış olduğu b.r kaçar 
yoktur, hatırlatırım. 

h'ı&±i,Uı' U I L N D O Ö A N (Devamla) — Ta
mam, bendeniz de Heyeti Umumiyenin bu ka
nunun görüşülmesini Kasım dönemine bıraktı
ğına dair bir karardan bahsedecek deği-lmı. 
Ancak, çek: kıymetli arkadaşlarım iyice natır-
larlar ki, başnıdan beri bu kanunun üz cem e 
-eğilmek için kâfi zaman bulamamanın ıstırabı 
içimde kıvrandığımızı ve Türk.ye ekonomisi 
üzerine çek derm etkiler yapacağını umduğu
muz bu kanunun, geniş fırsatlar içinde ve im
kânlar içinde, zaman içinde görüşülmesindeki 
büyük faydaları sırası geldikçe, münasebeti 
düştükçe burada dile getirmiştik. 

ORHAN AKÇA (Kütahya) — 3 gün konuş-
:tu kendisi. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim, 
lütfen. Devanı ediniz Sayın Glmdoğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Ve 
•Meclis çalışmalarının son günü olan bugün de 
bu kanunun bütün maddeleri üzerinde derinli
ğine ve genişliğine görüşme yapmanın imkân
sızlığı izahtan varestedir. İyice hatırlıyorum ve 
Danışma Kurulunda da konuşulduğunu orada 
bulunan arkadaşlarım hatırlarlar. 28 . 7 . 1967 
Cuma günü yani bugün, tatile girmemiz de 
mukarrer dür. Danışma Kurulu resmen böyle bir 
•karar vermiştir-.. 

Bu kanunun ehemmiyeti ve üzerinde gere
ği kadar çalışı İm asını temin için Yiğit Köker 
ve arkadaşlarının verdiği takrir, aramızda da 
konuştuğumuz gibi ve herkesin bildiği gibi, bu 
ıkanunun acele bir mevadı ihtiva etmediği ci
hetle Kasım dönemine bırakılmasını amaç tu
tuyordu. Binaenaleyh, lütfedin; istirham ede-
ırim, tatlı tatlı çalıştığımız bu senenin sonun
da, üzerinde kâfi miktarda çalışma imkânını 
(bulamadığımız ve kendisi de acelelik mahiye
ti taşımıyan bu kanunun burada tekrar müza
keresine başlamıyalım. Teklif ediyorum, istir
ham ediyorum arkadaşlar, dün de bir önerge 
• verdim, tatil kararı alalım, ama Kasımdan son-
ıra bütün elimizden gelen yardımları da yap
mak kaydiyle bu kanunun ve bundan sonra 
gelecek kanunların çıkarılmasını arz ve istir-
lıam. ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, aksi takdirde bi
zim parti olarak bu kanun üzerinde hassasiye
timizi biliyorsunuz. Bizi parti olarak bu kanun 
üzerinde uzun uzun görüşmek için çok: daha 
fazla çalışmaya sevk edeceksiniz. Bu ise tati
le beraber girmemize mâni alacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; istirham ediyorum, 
bu kanunun acele tarafı yoktur. Ve bu kanu
nun Kasıma bırakılmasında hiçbir sakınca 
yoktur. Çok rica ediyorum, Allah aşkınıza bu 

Kasıma bırakalım. 

EGE (Aydın) — 

Sayın Ege, ne usulü hakkın-

kanunun görüşülmesini 
(A. P. don, gürültüler) 

İSKENDER CENAP 
Usul hakkında. 

BAŞKAN 
da? 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — 
Efendim, arkadaşımızın konuştuğu usul hak
kında. Buna cevap vermek için. 

BAŞKAN — Müzakerenin ne tarzda cere
yan edeceğine, etmesi icabedeceğlne dair usul 
hakkında söz verdim. Böyle bir talepte bulun
du, kabul edip etmemek Heyeti Umumiyenin 
arzusuna bağlı. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — 
Tutumunuz da var işin içinde. 

BAŞKAN — Buyurun tutumum hakkında 
konuşun. Yalnız tutumum hakkında konuşa
caksınız. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — 
Muhterem arkadaşlarım, Sayın Başkanın gün
demin daha maddesine geçmeden söz vermesi, 
bir defa usule uygun değildir. Müzakere.neyin 
üzerinde olacaktır, hangi kanun tekliflerinin 
üzerinde olacaktır, evvelâ bu ortaya konmadan 
bir hatibin, hele bir grup sözcüsünün çıkıp bu
rada konuşması usuıle uygun değil ve Başka
nın başkanlık tutumu da bu mevzuda yerind-e 
değildir, yanlış bir hareket olmuştur. 

Yalnız bir noktayı hatırlatmak isterim, muh
terem arkadaşlar; Sayın Glmdoğan konuşmaları 
cinasında, eğer müzakeresi yapılacak olan kanun 
ta'iarısı, plân uygulaması kanunu tasarısı ise 
onun üzerindeki müzakerenin yapılamıyacağını, 
yapılmamalı lâzımgeldiğini, âdeta bunu burada 
çıkarmamak için gayret carf ede eklerini, çıkma
masını temin için gerekli teşebbüıe girişecekle
rini açıkça ifade etmiştir. Bu, doğrudan doğruya 
Yüksek Senatonun çalışmalarını sabote etmek, 
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hattâ bir çeşit tehdidetmek bâbmdadır. Çünkü, ] 
Sayın C. H. P. Grupu görüldüğü gibi... 

BAŞKAN — Sayın E^e, çok istirham ede
rim, cevap vermek zorunda değilsiniz. Benim tu
tumum hakkında size söz verdim, tutumumu yer
diniz. Ben de cevabımı vereceğim, kapanacak 
mesele efendim. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Sa
yın Başkan, üç kişi ile teşekkül etmiş ve diğer 
üyeleri bulunmayan bir grupun burada çalışmak 
istiyen ve son günü de verimli bir şekilde bitir
mek istiyen Senatoya karşı bu şekilde görüşmesi 
ve bunu bir grup adına konuşur gibi konuşması
nı yersiz bulduğumu da ayrıca sözlerime ilâve et
mek isterim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Efendim, benim tutumumun 
doğru olup olmadığına İçtüzüğün 58 nci madde
sini okuyarak cevap veriyorum : 

«Usul hakkında konuşma istekleri, usul me
selesi hakkında konuşma isteklerinden önceye 
alınır. Usul hakkındaki konuşmalar bir konunun 
görüşülmesine yeri olmadığına, gündeme veya j 
bu tüzük hükümlerine uyulması gerektiğince 
gündem hakkında... (A. P. den, «tamam, tamam» 
sesleri) 

Sayın üyeler; Kalkınma plânının uygulan
ması esaslarına dair kanunun tümü üzerindeki 
müzakerelerde gruplar adına, komisyon adına ve 
Hükümet adına konuşmalar yapıldıktan sonra, 
5 sayın üye arkadaşımız konuşmuş, daha geride 
14 sayın üye arkadaşımız söz istemiştir. Söz sıra
sına göre sayın arkadaşlarımızın isimlerini oku
yorum; Sayın Ucuzal, Sayın Koçaş, Sayın Kara-
öz, Sayın Atalay, Sayın Hikmet İsmen, Sayın 
Melen, Sayın Özgür, Sayın Boscalı, Sayın Öz-
güneş, Sayın Batur, Sayın Yılmaz Mete, Sayın 
İskender Cenap Ege, Sayın Alâeddin Çetin. 

Şimdi, bu konuşmaları lehte, aleyhte ve üze-
rn-ı~ oıarak tasnife tabi tutmuş bulunmaktayız. 
Şimdi sıra Sayın Ucuzal'mdır. Buyurunuz efen
dim. 

ÖMER UCUZ AL (Eskişehir) —Vakt in dar
lığı sebebiyle vaagıaçtim efencliim. 

BAŞKAN — Saym Koçaş?.. Yok. | 

Sayın Karaözi. 
İLYAS KARAÖZ (Muğla) — Vaktin darlığı 

sebebiyle ben de vazgeçiyorum. 
ÖMER UCUZ AL (Eskişehir) — Efendim 

kimse yokmuş, o halde müsaade ederseniz konu
şayım. 

BAŞKAN — Efendin vazgeçtiniz.... Müsaa
de edemem. Saym Atalay?.. Yok. Saym Melen?.. 
Yok. Sayın İsmen?.. Yok. Saym Özgüneş?.. Yok. 

Saym Bozcalı, buyurunuz. 
(İstanbul Üyesi Fikret Gündoğan ve beş ar

kadaşı ayağa kalkarak, çoğunluk olmadığını be
yan ettiler.) 

Henüz oylama safhasında değiliz, efendim. 
Hatip sözünü bitirsin. Ondan sonra yoklama ya
pacağım, şimdi söz verdim, efendim. 

ÖMER LÜTFİ BOZCALI (îsmir) — Söz 
verildi, kürsüye geldim, iki kelime konuşayım, 
ondan sonra. 

Muhterem Başkan, çok kıymetli arkadaşla
rım, benden önce konuşmuş olan bir kısım arka
daşlarım- ve bilhassa muhalefette bulunan bâzı 
arkadaşlarımız bu kanunu yerdiler. Halbuki, bu 
kanun Anayasanın 129 ncu maddesinin âmir bir 
hükmünün yerine getirilmesi ve diğer plân1 ama 
ile ilgili kanunlarla birlikte plânlamanın hakkı 
ile tatbik edilebilmelini temin için Hükümete, 
yine mevzuatımızda, Anayasamızda sarahaten 
yerini bulmuş olan mevzuat dairesinde ve ancak 
bir kısım formaliteleri ortadın kaldırmak, mü
teşebbise, iş yapacaklara fırsatlar vermek, refahı 
sağlamak, bütçeyi geliştirmek, d:ş ticaret rejimi
mizi ayarlamak ve döviz gelirlerini tanzim etmek, 
ihraç mallarımızın pazarlanmasmda zaruri olan 
hususları temin maksadiyle bu kanun getirilmiş 
bulunuyor. Hükümet, böyle bir salâhiyetle bu 
vazifeyi yapm:ş olmasiylc, evvelce kabul buyur
muş olduğunuz plân tatbik sahası bulmuş ola
caktır. Bu itibarla, bu kanunun üzerinde tenkid 
mahiyetinde söylenen sözlerin bir kısmını iyi ni
yetin dışında gördüm. Bu kanun cidden iyi ha
zırlanmıştır, getirilmekte geç bile kalınmıştır 
hattâ. Hükümeti tebrik ve takdir, ederim. Teşek
kürlerimi arz ile bu kanunun bir an evvel çıka
rılması zaruretine bir defa daha işaret ederek siz
leri hürmetle selâmlarım. 

r*ri m 
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4. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılmasını istiycn beş 
kişi nerede efendim? (Fikret Gündoğan ve beş 
arkadaşı ayağa kalktı) Sayın Tunekanat, Sayın 
Ural, Sayın Gandoğan, Sayın Mumcuoğlıı, Sayın 
özden. Beş kişi tamam efendim, yoklama yaptı
racağım. 

OSMAN ALİ HOCAGİL (Erzurum)— 5 kişi 
olarak ayağa kalkmışlar... 40 - 50 kişilik grup
ları vardır. Diğer arkadaşları nerede? 

BAŞKAN — Biz onu soramayız efendim. 
Yoklama yapıyoruz. 

(Yoklama yapıldı.) 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 

Başkanım tesbit edilemiyor, yavaş okunsun... 
BAŞKAN — Sayın Gündoğan Riyaset gere

ken kontrolü yapıyor. Sîz müsterih olunuz. 
Efendim, arkadaşlar yerlerinden ayrılmasın

lar, ayrıca sayacağız.... 
Efendim, her hangi bir şüpheye mâruz kal

mamak için milletvekili arkadaşlarımın lütfen 
şöyle ayrı bir yere oturmalarını istirham edece
ğim, efendim. 

Efendim, Heyeti Umumiyede 92 arkadaşımız 
mevcuttur, ekseriyetimiz vardır. (A. P. sırala-
larından, alkışlar) 

SAFFET URAL (Bursa) — 91 kişi var, 
efendim. 

BAŞKAN — 92 kişidir. Beyefendi, Riyasete 
itimadetmek zorundasınız, çünkü Riyaset Diva-

6. — BAŞKANLIK DÎVANININ C 

1. — İzmir Üyesi îzzet BirancTın, C. II. Par
tisinden istifa ettiğine dair önergesi 

BAŞKAN — Takriri okutuyorum : 

Cumhuriyet SenatoTU Başkanlığına 
C. H. P. den istifa etmiş bulunuyorum. Ge-

1. — Kalkınma plânının uynulanmısı esas
larına dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan motni ve Cumhuriyet Senatosu 
B'ltçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/367; Cumhuriyet Senatosu 1/820) (S. Sa
yısı : 988) 

nı yalnız bir partiden müteşkkil değildir. Riya
set Divanında muhtelif partileri temsil eden ar
kadaşlarımız da mevcuttur. Hepsi ayrı ayrı say
mıştır, 92 kişi movcuttur. 91 kişi, bir de Erdoğan 
Adalı var, 92 efendim. 

HAYDAR TUNKANAT (Tabiî üye) — Sa
yın Başkan, lütfen ismen yapılan yoklama so
nucunu ilân eder misiniz? 

BAŞKAN — İlân ettim, Heyeti Umumiyede 
92 kişi vardır. Nasıl istiyorsunuz yani efendim! 
Kimlerin olup olmadığı şeklinde mi? 

HAYDAR TÜNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Okunan listenin bir daha tetkik edilerek, burada 
bulunanların tesbitini istiyorum. (A. P. sırala
rından, gürültüler) 

BAŞKAN — Peki, öğrenmek hakkıdır efen
dim. Lütfen müdahale etmeyin. Çok rica ede
rim işimiz güçleşmesin. Yoklama neticesini de 
beyan edeceğiz efendim. Ben beyan ederim 
beyefendi, resmî beyan olur o, sizin beyanınızın 
hükmü kalmaz. Şimdi neticeyi alınca, Heyeti 
Umumiyeye resmen tefhim edeceğim. 

Resmen memur arkadaşların işaretlerini gös
teren yoklama cetvelinde 92 mevcut görülmekte
dir. Ve savım da 92 yi tutmaktadır. Binaenaleyh, 
şu anda Heyeti Umumiyede ekesriyet vardır. 
Müzakerelere devam ediyoruz. (A. P. sıraların
dan, «Bravo Başkan» sesleri ve sürekli alkışlar) 

2-BN3L KURULA SUNUŞLARI 

reğine emirlerinizi saygı ile rica ederim. 
İzmir 

izzet Birand 
(Alkışlar) 
BAŞKAN — Yüksek Heyetin ıttılaına arz 

olunur. 

BAŞKAN — Kifayet takriri var, okutuyo
rum efendim. 

Cumhuriyet Senatom Başkanlığına 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının uygu

lanması esaslarına dair kanun tasarısının tümü 
üzerinde yeter sayıda üye konuşmuştur. 

7. — GÖRÜŞÜLEN IŞLSE (Devam) 
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* Tasarının tümü üzerindeki müzakerelerin ki

fayetini ve maddelere geçilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Muğla Samsun 
llyas Karaöz Fethi Tevetoğlu 

BAŞKAN — Müzakerelerin kifayeti takriri 
okundu. Oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

İvedilikle görüşülmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

iki önerge var. Efendim, önergenin bir ta
nesi, madelere geçilmesinin açık oylama ile oy
lanmasını istemektedir. Bu takrirde Tüzüğümü
ze göre 10 imza bulunması lâzımdır, mevcuttur. 
Yalnız bu imza sahiplerinin burada olması ve 10 
kişinin burada bulunması iktiza eder. Okuyo
rum takrir sahiplerinin isimlerini : 

Sayın Gündoğan?.. Burada. 
Haydar Tunekanat?.. Yok. 
Zihni Betili . Yok. 
Hayri Mumcuoğlu?.. Yok. 
Naci Arı?.. Yok. 
Zeki Kumrulu?.. Yok. 
Saffet Ural?.. Yok. 
Yılmaz Mete?.. Yok. 
Mukadder öztekin?.. Yok. 
Suphi Batur?.. Yok. 
Akif Eyidoğan?.. Yok. 
Sadık Artukmaç?.. Yok. 
Hikmet îşmen?.. Yok. 
Ahmet Yıldız?.. Yok. 
Suphi Gürsoytrak?.. Yok. 
Salih Türkmen?.. Yok. 
Suphi Karaman?.. Yok. 
Şükran özkava?.. Yok. 
îhsan Tor>aloğlu?.. Yok. 
O^man Koksal?.. Yok. 
Mehmet Tolunay?.. Yok. 
Nüvit Yetkin?.. Yok. 
Muzaffer Yurdakuler?.. Yok. 
Takrir sahipleri burada olmadığı için takriri 

okutup oya koymuyorum. 

Cumhuriyet Sonatosu Başkanlığına 
Kanunun metninden ve konuşmacıların ifa

delerinden anlaşıldığına göre, Plân uygulama 

^ 1 

kanunu, yasama yetkisini kısmen yönetime dev
reden genel tutumu ile olduğu kadar, özellikle 
vergi kaldırma sonucuna varan vergiye ait hü
kümleri ve memur hak ve tem'.natım kaldırma 
sonucuna varan memur tâyin etme hükümleriyle 

, Anayasaya aykırılık göstermektedir. 
Millet Meclisi Anayasa Komisyonunda bâzı 

hususlar değiştirilmiş olsa bile, Cumhuriyet Se
natosunca Anayasa bakımından ciddî bir tetki
ke tabi tutulması gerekmektedir. 

Bu gereklerle kanunun Anayasa Komisyo
nunda incelenmesini arz ve teklif ederim. 

Tabiî Üye 
Kadri Kaplan 

BAŞKAN — Takriri dinlediniz, takriri oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Takrir kabul edilmemiştir. 

Takrirler vardır, okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının tümü üzerinde kâfi miktarda gö

rüşmeler cereyan etmiş olduğundan, söz istiyen 
arkadaşların konuşmalarının 10 ar dakika ile 
tahdidini arz ve teklif ederim. 

Eıkişehir 
ömel Ucuzal 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 983 sıra sayılı Kalkınma 

plânının esaslarına dair kanun tasarısı hakkın
da veteri kadar konuşma yapılmış olup, mevzu 
vuzuha kavuşmuştur. Bu itibarla, bundan son
raki konuşmaların 10 ar dakikaya indirilmesini 
arz ve teldif ederim. 

Afyon Karahisar 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Grupların 15 er dakika, şahıslar adına olan 

konuşmaların da 10 ar dakika ile tahdidini arz 
ve teklif ederim. 

Muş 
îsa nisan Bingöl 

BAŞKAN — Efendim, grupların tahdidi 
mümkün değildir, Tüzüğümüze göre. Bu bakım
dan oya koymuyorum. 

Şimdi şahısları adına konuşacak olan arka
daşların müddetlerinin onar dakika ile tahdidine 
dair iki önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Kanunun mâdelerini okutuyorum efendim. I 

Kalkınma Plânının uygulanması esaslarına 
dair Kanun 

Finansman : 
Madde 1. — A) Kalkınma Plânı hedefle-

rino uygun olarak geliştirilme?! öngörülen ikti
sadi faaliyet sektörlerine Plânın bölgelerarası 
dengeli kalkınma ilkesi de göz önünde tutularak, 
genel ve katma bütçelerden ödünç verme şeklin
de transferler yapmak amacı ile fonlar tesis edi
lebilir. | 

Bıı fonların ve dış kaynaklardan aynı amaçla 
yapılacak tahsislerin kullanılış esasları ve şart
ları yıllık programlarda gösterilir. 

Maliye Bakanlığı bütçesinde her yıl «Gelişme 
ve teşvik fonları» isimli bir bölüm açılır. Fon
lar bu bölümün maddelerinde gösterilir. 

Bu transferler, Bakanlar Kurulu kararname- | 
siyle tesbit edilecek millî bankalar, kamu kuru- I 
nr.ı niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların 
birlikleri, istihsal ve satış (ezelimle ihracat) 
kooperatifleri ile bunların birlikleri aracılığı ile 
yapılır. 

B) Plânın uygulanmasına ilişkin yıllık 
programlarda, sermaye ve idare hâkimiyeti mah
dut sayıda özel kiş'lere aido'mamak kaydı ile 
Devlet ve kamu iktisadi teşebbüsleri sermayesi
nin iştiraki ile kurulması öngörülen karnı?, te
şebbüslerin sermayelerindeki Devlet hisseleri iç'n 
gerekli ödenekler, Genel Bütçe Kanununun Ma
liye Bakanlığı kısmında açılacak bir bölümün 
maddelerinde gösterilir. 

Bu karma teşebbüslerin nitelikleri, yukardaki 
fıkradan faydalanma şartları ve bunlar üzerin
deki Devlet denetim nin nasıl yapılacağı yıllık 
programlarda gösterilir. 

BARKAN — Savın Gürdoğan. buyurmaz. 
C. II. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-

ĞAN (İstanbul) — Muhterem Başkan, muhte
rem arkadaşlarım, Hükümet tarafından İkinci' 
Beş Yıllık Kalkınma Plânının uygulanması 
maksadiyie Meclislere sunulup, Meclis .komis
yonlarınca .adı İkinci Beş Yıllık Plânın uygu
lanması kanunu olmaktan çıkarılıp, Türkiye'de 
normal ve geleneksel icra organlarımın üstünde 
ve Türk hukuk rejimiyle bağdaşmaz, Türk Ana
yasası -hükümleriyle çelişkim ve Türk demokra- | 
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sisini, Türk halkının saadetini Z'edeHyecek ma
hiyette, fevkalâde yetkilerle... 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, tümü üzerin
de görüşme yaptınız efendim, lütfen madde üze
rinde görüşünüz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Cnun 
üzerinde konuşuyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN -— Dikkatle ta.kibediyorum zaten. 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Dik

katle takibediniz lütfen. 
Adına ecnebi lisanda «decret loi ordonnance» 

Türkç'cde, «kanun kuvvetinde ve niteliğinde ka
rarname» denilmesi pek mümkün olan ve halk 
arasında adı «Yetki Kanunu» olarak bilinen bir 
kanunun 1 nci maddecinin müzakeresine başla
mış bulunuyoruz. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz. 
Vazifemiz güçleşiyor. 

FİKRET GÜNDOİAN (Devem-a) — Bu ka
nunun biraz evvel S erat o kürsüsünden okunan 
•maddeci metni iyice tetkik edildiği takdirde gö
rülecektir' ki, bu bilinci madde ile kanrnlaıa, 
Anayasaya ve bizzat Plâna aykırı bir tutumun 
sağlanması istenmektedir. Ve Türkiye kanun 
külliyatı içinde böylesine Türkçeden dahi mah
rum, kanun tekniğinden yoksun, kanunlarla çe
lişir ve Türkiye'de eşi şimdiye kadar görülme
miş bir madde kaleme alınmamıştır. Evvelâ bu 
maddenin nasıl kanunlara aykırı olduğunu hu
zurunuzda tümü üzerinde yaptığım konuşmamı 
bir kere daha hatırlamanızı istirham 'ederim. O 
konuşmamı burada tekrar etmek istemiyorum. 
Ama, bizzat maddenin (A) bendinin 'bininci satı
rındaki Türkçe za'fı ve aynı zamanda plânın 
espirisiyle, hedefleriyle ve metotlariyle çelişen 
ifadesi hakikaten calibi dikkattir. Ve Türkiye'
de kanun yapılmaya başlandığı tarihten bu ya
na, bu derece anlamsız, bu derece ifade kudre
tinden yoksun, bu derece maksada ve hedefe 
ulaşmaya gitmemeyi sağlıyacak nitelikte bir 
madde tedvin edilmemiştir. Bakınız ne diyor 
maddenin birinci cümlesi : «Kalkınma Plânı he
def lenlne uygun olarak •geliştirilmesi öngörülen 
iktisadi faaliyet sektörlerine...» Muhterem ar
kadaşlarım, bu cümle hakikaten ya plânı bilme
mek, yahut da plânı bir tarafa itip bâtını t i r 
plânın, yani yazılı oimıyam, herkesin bilmediği, 
istiye.nlerin karınlarında sakladıkları bir plânın 
varlığını ifade 'etmektedir. Çünkü bilindiği gibi; 
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bizim'İkinci Beş Yıllık Plânımızda geliştirilmesi 
'öngörülen iktisadi faaliyet sektörleri, mnavven, 
ımahdııt, sınırlı clerildir. İkinci Beş Yıllık Plân
da gellştirilmosi öngörülen iktisadi faaliyet sek
törleri tüm -ülkenin iktisadi kavatanı kapsıyan 
sektörlerdir. Demek ki, bu maddenin (A) ben
dinin bininci cümlesi, sanki plânda yalnız bir kı
sım iktisadi faaliyet sektörlerinin gelişmesi ön
görülmüş de şimdi bu maddenin ve bundan son
raki maddelerin getirdiği hükümlerle geliştiril
mesi öngörülen- İbaliyet sektörlerine şu veya bu 
şekilde Hükümetçe müdahale 'edilmek isteniyor. 

Muhterem 'arkadaşlarım, bu yanlış bir ifade
dir. Çünkü, tekrar ediyorum, İkinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânında bütün iktisadi faaliyet sek
törlerinin geliştlrilmcsi öngörülmüş, bütün rek
törlere al1!; hedefler tâyin edilmiş ve binacralejdı 
böylece plânda renk! yalnız bizim iktisadi 'f.Ta
liye t s e k t ö rl e aürln geliş t i rllm e si ön gör1111 üy o ı mu ş 
gibi İfade edilen bu kanunun birinci «maddecini 
tedvin 'etmoye kalkmak, doğrudan doğruya plâ
na, Anayasa ve saire o başka, doğrudan doğru
ya plân stratejisine, hedeflerine, plân fikrine, 
plân esprisine aykırı bir ifadedir. 

Muhterem arkadaşlarım, hiç şüphe yok ki, 
bu birinci maddenin (A) bendinde maddenin 
maksadı ifade edilmek istenirken kullanfan ke
limelerin, biraz 'Ovvel arz ettiğim gibi. plânın bü
tün soktörlü faaliyetleri a gelişmesini öngördü
ğüne aykırı olduğundan başka, plânrn gsliştlrll-
m esin i öngördüğü faaliyet rektörleri aracında 
en müh'imml ve belki de en -mlibremi olan sana
yileşme 'hedefine yönelmiş bir madde olmadığı 
bakımından da yanlış bir ifadeye ve yanlış bir 
man. tali t ey e ve zihniyete büründürülmüş bir 
maddedir. Bh, faaliyet sektörlerin'n hepsinin 
geliştirilmesini kabul 'ettmâşlz, -ama birinci dere
cede ve birinci sırada ve birinci plânda bu ilke
nin geleneksel tarım ekonomisinden, modern en
düstri ekonomisine dönüştürülmesini sağlıyaeak 
sanayi devrinin başarılmasını 'cvleviyetle ve ön
celikle öngörmüşüzdür. Şimdi bu maddede böy
lesine ehemmiyetli bir hedefin göz önünde tutu
larak gereken tedbii'lerin alınması dile getiril
memiştir. Diyeceksiniz ki, «getirilemezdi» Ben 
de aynı şeyleri söylüyorum. Çünkü Türkiye İrin 
eri mübrem ihtiyacı olan, Türkiye'nin bekam, 
yani hayatta kalması veya kalmaması, fukara
lıktan kurtarılması veya kurtarıLmaması, geliş

mesi veya gelişmemesi sadece ve yalnızca sana* 
vi devriminin başarıknasıra bağlıdır. Ama, bu 
maddede ranayi devrimlr/n başarılması için ge
rekli tedbirler, gerekli politikalar ifade 'edilme
miştir, edilemezdi. Çünkü Türkiye'de bir nana-
vllsşmo programı, tüm ekonnmiyi kaplıyan, Tür
kiye gerçeklerine ve isteklerine uygun bll'.nrsel 
ve deneysel verilere dayandırılmış bir ranaylleş-
r.ıc programı, bir sanayileşme plânı, bir 'Sana
yileşme etüdü mevcut değildir. («Sadedin dışı
na çıkıvor» sesleri) 

BAŞKAN — Takibe diyorum dikkatle sadede 
davet edeceğim. Çıktığı takdirde. Beyefendi bu 
madde, transferler için bütçelerden yardım fon
ları kurulması ve kurula erik muhtelif teşebbüs
ler irin no şekilde sermaye temin 'cdl'lmssl ge
rekti ğl.re cV.lr bir maddedir. Bu ölçüler içinde 
gttelr" çeksiniz ef'md'm. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Ve 
Türkiye'de bir sanayileşme... 

BAŞKAN — Efendim, sanayileşme cok 'ge
niş bir mevzudur. Buradan bu hususta bir gün 
konuşulabilir, beyefendi, bu da bir hakkın suiis
timalidir. Bca Bel"; olarak size bu hakksı suiis
timaline müsaade edemem. Beni her halde ma
zur görürsünüz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devama) — Sana
yileşme programının mevcudolmayrşlyle bu 
maddenin ilglslal her s a t ı m d a belirtmek sure
tiyle bir gün değil, ioabederse beş gün burada 
konursak hakkını bara kanunlar vermiştir. 

BAŞKAN — O kadar değil Beyefendi. . 

FİKRET GÜNDOİAN (Devamla) — Muh
terem Reisim, hürmetim zatıâlinize karşı mılnel-a 
kadim derûnidir. Ama kanunlarla iktlcabettlğim 
hakkı bu sevgime feda edemem. Bu sevgimi size 
hususi hayatımızda izhar 'ederim, fakat vazife 
görürken bara verilen haklardan feragat ede-
miyecoğimi üzülerek arz ederim. Hakkımı sonu
na kadar knllaracağsn. Bu son, eğer müsaade 
ederseniz kanunların değişmesi veya benim ne
fesimin tükenmesiyle biber. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan burada Ri
yasette olan arkadaşınızın da her türlü hisle
rin üzerinde tüzük hükümlerini ve müzakere-' 
berin selâmetini dikkatle izllyeceğine inanma
nız lâzımdır. Bu müzakerelerin düzeni bozul
duğu anda, müdahale etmekte, riyaset mazur
dur, sadede .davet edecektir. İki defa sadet.di-
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§ı konuşma yaptığınız takdirde de sadede da- I 
vet hususunuz oylanacaktjr. Bunu bilineniz 
lâzımdır efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Yal
nız Sayın Başkanım ben şayet her satırımda 
«Kalkınma Plânının uygulanması esaslarına 
dair kanım tasarısının bininci maddesi der ki;» 
diye başlarım. Sonunda da «Bu maddenin ya
zılış tarzı veyahut da ifadesi şu noktalardan 
şu hususa aykırıdır» derim. Binaenaleyh, iliş
kisini siz cümlemin bittiği zaman ararsınız. 

BAŞKAN — Tabii efendim. Devam edin 
Jûtfen. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Şim
di Türkiye'de bir sanayileşme etüdü plânı, 
programı mevcudolmadığı, deneysel ve bilim
sel bir plânın mevcudolmadığı pek aşikârdır. 
Buraya gelip de Hükümet adına değil, bir par
ti adına veya her hangi bir müessese adına 
böyle bir plânın mevcudiyetinden bahsetmek 
mümkün değildir. Plânı olmıyan bir sanayi
leşmenin ülkeye getireceği iyilikler yanında, 
büyük fenalıkları dahi dile getirmek suretiyle 
burada ifade etmek çok mümkündür ve bunu 
burçaklarımızın bildiğini zannedenim ve kabul 
ederim. Peki, tüm ülkeyi kapsıyan ve sanayi 
devriminin başarılmasını öngören, tercihleri 
bilimsel ve deneysel gerçeklere dayandırıla
rak yapılmış bir sanayileşme plânı olmadan 
o sektöre, sanayi sektörüne nasıl para tahsis 
©dersiniz, nasıl ödünç verirsiniz, nasıl kaynak 
transfer edersiniz? I 

Şimdi bir plân, bir program dâhilinde ça
lışmayı anayasa bize emrediyor. Ama plânın 
anayasa maddelerimde, kalkınmanın iktisadi, 
sosyal ve kültürel alanda plânın şart koştuğu 
Anayasa maddesinde, ya sadece bir plân doku
mamı getirip birtakım isteklerde birtakım ar
zularda bulunmak, birtakım hedefler, birta
kım usuller koymakla bir memleketi sanayileş
tirmek mümkün olmadığı gibi, sanayileşmenin 
bir plânı dahi olmazsa, o plânın tatbik imkâ
nı dahi yoktur. Onun için, bu madde ile bir 
fon teşkil edilerek geliştirilmesi öngörülen ik
tisadi faaliyet sektörlerine kaynak transferi
ni düşünmek mevema plansızlığın kanunlaştı
rılması anlamını taşır. «Plân» sözünden bura
daki kasdım İkinci Beş Yıllık Plân değildir. 
Titekiye'aio, .sanayi torJLmiai başarması için 

I tutulması gereken yolun, izlenmesi gereken sü
reçlerin ne olduğuna dair bilimsel ve deney* 
sel bir sanayileşme programının, •mevcudiyeti
ne bağlıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, sanayi devrimi 
Türkiye'de nas:l yapılmalıdır ? Bu soru çözül
memiştir. Bu somya ışık tutacak her hangi 
bir bilimsel etüt mevcut değildir. Bilimsel 
etüt mevcut dahi olsa, bu şayet Türk Devle
tinin ve Türk Devletini temsil eden Hüküme
tin veya parlâmentoların eseri değilse, onlara 
malolmamışsa, onlar tarafından benimsenmemiş-
se, o takdirde böyle bir etüdün mevcudiyetinden 
bahsedilemez. Öyleyse, bu kaynakların programı 
olmıyan, etüdü olmıyan tercihleri belli olmı-
yan bir sanayileşme programına göre transfe
ri mümkün olmıyacaktır, demektir. Yani plân 
dokümanının, arzularının tahakkuk otmesd 
için, belki transferler, bu kaynaklardan transfc-
ferler bâzı faydalar, yahut bâzı kişilere bâzı 
faydalar sağlamak için sarf edilecektir ve ben, 
çok ih b: m al veriyorum ki, bu fonlar, çok de
fa, özel girişimci, eski tabiriyle hususi teşeb
büs sahiplerinin Devlet kaynaklarından iç ve 
dış devlet kaynaklarından artık hangi yolda, 
hangi yolu kendileri için en verimli ve çıkar-
lı görürse onları tercih ederek faydalanması 
anlamını taşıyacaktır ve aslında bir sanayi 
prograıbı olmıyan bir ülkenin, «özel girişimci» 
diye adlandırdığımız müteşebbislerin nerede, 
vakit, nasıl, niçin yatırım yapmaya kalkacak
larını kcndileriniln dahi bilmelerine imkân yok
tur. O takdirde böylesine bir kaos içinde sa* 
nayi programından, plânından mahrum bir ge
lişme düşünülerek, tam bir kaos içinde hare
ket etmeyi öngören tasarı, daha doğrusu o ha
reketi beslemeyi öngören tasarının 1 nei mad
desinin bu ilk bendi, hakikaten Devlet kaynak
larının hedefsiz, istikametsiz israfından başka 
hiçbir netice vermîyecektir. Kaldı ki, Türkiye'
de bir sanayileşme programı olmadığından baş
ka, plânı eğer bir takım hedefleri ihtiva eden, 
bu itibarla, sanayileşmeyi hangi istikametlerde 
geliştirilmesi istenen bir doküman olarak tak
dime kalkarlarsa, o zaman derim ki, siz bunu 
da yapamazsınız. Çünkü, bizim İkinci Beş Yıl
lık Kalkınma Plânımız özel sektör için ihtlya-

İ r î bir plândır, yol gösterici bir plândır. Asla 
ona ŞH veya bu sahada faaliyet göstermesini sşı* 
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(reden, yatırım yapmasını zorlıyan bir plân de
ğildir. Bir anlamda, özel sektöre plânımız he
def verememek durumundadır. Özel sektör, han-
ıgi dalda faaliyet göstereceğinin kararını biz
zat kendisi alacaktır. Özel sektör hangi sahada 
yatırım yapmasının gerekliliğine, lüzumuna o 
ülkenin ihtiyaçlarını düşünerek değil; kendi 
öz. çıkarlarını düşünerek karar vermek duru
mundadır. Siz, kendi öz çıkarlarının saiki ile 
•hareket edecek bir sektöre, emredemcdiğiniz 
ibiır sektöre, yatırımlarını muayyen sahalara 
sevk etmesini kendisine cebredemediğiniz bir 
sektöre nasaJ olur da, sanayi plânlamanız da 
olmadığı halde, nasıl olur da Devletin j ç ve dış 
kaynaklarından birtakım paralar ayırıp da 
transferler yaparsınız? Devletin iç ve dış kay
naklardan transfer yapmayı bir mânada anla
rım. Devletin hakikaten kendi hizmetlerini gör
meye yeter kaynaklan olur, ondan sonra elin
de marjinal bir kaynak oluır, eik bir kaynak 
olur, ondan sonra devlet hızlı ve dengeli bir 
kalkınmayı 'öngörecek bir sanayileşme plânı 
yapar, ondan sonra bütün sektörleri kapsıyan 
bir plân yapar, orada, o plânda özel sektöre 
de hedefler verir. Kendisinin yaptığı sanayi
leşme programı ve Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nında gösterilen yatırımları yapması için onu 
zorlar ve kendi kaynaklarından varsa fazlası
nı ona ödünç verebilir. Buraya kadarına aklım 
erer. Ama Türkiye Devletinin iç ve dış kay
naklarının kendine yeter ve kendi faaliyetleri
ni besler ve finanse eder durumda olduğunu 
kabul etmek, Türkiye ekonomisini bilmemek 
mânasını taşır. Diyeceksiniz, Türk Devletinin 
iç ve dış kaynakları neden kendine yetmiyor 
muş? Tamam cevabını vereyim. Türkiye Dev
leti başka devletlere benzemez. Türkiye Devle
ti yatırımcı bir devlettir. Türkiye Devleti ikti
sadi alanda teşebbüs sahibi bir devlettir ve 35 
yılı mütecaviz bir zamandan beri de sanayi ala
nında yatırımcı olarak, işletmeci olarak bâzı 
müdahalelerle düzenleyici olarak rol oynıyan 
bir devlettir. 

Şimdi, realist olduğumuz takdirde böyle
sine bir devletin yatırımcı, işletmeci ve ekono
miyi düzenleyicıi faaliyetleri olan bir devletin 
iç ve dış kaynaklarının kendi yatırımlarına, 
kendi teşebbüslerine yettiği ve artanının bir 
fon halinde özel sektöre devredilmesi gibi 

bir ekonomik zorunlulukla karşı karşıya bulun
duğunu isbacledecek, bir ferdi vahit var mı bu
gün bu Türkiye'de. Siz bugün bu Türk Devleti
nin eline milyonları değil milyarları verd'ğiniz 
takdirde, kendisinin teşebbüseü, iktisadi alanda 
yatırımcı bir devlet olması hasebiyle, bu kay
naklara yatırım yeri bulamaması gibi bir du
rumla karşı karşıya bulunduğunu mu iddia edi
yorsunuz? Siz verin Türkiye Devletine milyar
ları, iç ve dış kaynakları. Hemen size istediğiniz
den âlâ yatırımları yapsın, istediğinizden mü
kemmel işletmeler kursun ve Türk ekonomisini 
kendi anlayışı içinde 35 yıllık tecrübesine daya
narak yürütsün. Demek ki, bu madde de devlet 
kaynaklarından, iktisadi faaliyet sektörlerinde 
geliştirme amacı ile hareket etmek istiyenlere fon 
transferleri düşüncesi Türkiye Devletinin ken
disine yettiğinden çok daha fazla kaynaklara sa-
hibolduğu iddiasının bir başka türlü ifadesidir. 
Ama biz biliyoruz ki; Türk Devleti yatırımcı 
olarak, müteşebbis olarak ve tanzim edici bir 
Devlet olarak iktisadi alanda kendisi kaynak 
sıkıntısı çekmektedir ve maalesef büyük teşeb
büslerin bir kısmını finanse edemediği için za
manında işletmeye açamamak gibi bir durum ile 
karşı karşıya kalmıştır. Azot Sanayiinin seneler
den beri kurul anlamasının büyük sebebi, başlı
ca sebebi Türk Devletinin kendisine dahi iç ve 
dış kaynak bulamamak durumu ile karşı karşıya 
olduğunu göstermeye yeterli en kesin bir kanıt
tır. Daha birçok faaliyet sektörlerinde Türk 
Devletinin yatırımcı olarak, işletmeci olarak, kay
nak sıkıntısı çektiği İkinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânında, ondan önce de Birinci Beş Yıllık Kal
kınma Plânında ve onun tatbikatında açıkça gö
rülmüştür. Demek ki, siz 35 yıldır yatırımcılık 
yapan, işletmecilik yapan ve tecrübesi bulundu
ğu tarihen sabit bulunan bir devletin kendine 
dahi yeter finansman kaynağı bulamadığı bir 
hengâmede, kendisinin finansman kaynağı sıkın
tısı çektiği bir devrede, onun elinden iç ve dış 
kaynakları alarak, hedef veremediğimiz, istika
met veremediğimiz yatırım yapması için, işlet
me açması için emredemediğimiz bir sektöre, 
onun kaynaklarını tahsis etmeye kalkmanız, Tür-
kiyenin ekonomik hayatını ya bilmediğinize ve
ya bu çelişikliği... 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, efendim şim
di diyorsunuz ki. Devlet kendi yatırımlarına 
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kaynak bulamakken, özel teşebbüse kaymasını 
yeriyorsunuz. Evet, fakat Devlet özel teşebbüse 
iştirak etmek istediği zaman onu istediği istika
mete sevikettiği takdirde böyle bir şeye girer. 
Binaenaleyh, bunun aksi burada konuşulamaz, 
yani, sadet dışı oluyor, demek istiyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Sayın 
Başkanım, ben konuşmalarımda kaynak trans-
feslerinden her sözümde bir defa bahsediyorum. 
Türk Devletinin yeterli kaynaklara mâlikolmadı-
ğmdan her sözümde bahsediyorum. Türk Devle
tinin yatırımcı ve işletmeci olarak kaynak bula
mazken, kendi kaynaklarını, kendisi kaynak si
lkintisi çektiği bir sırada başka bir sektöre dev
retmek iein zorlanma yoluna götüren bu kanu
nun 1 nci maddesini yeriyorum. Bunun saded 
dışı ile ne alâkası vardır müsaade buyurur mu
sunuz Sayın Başkanım? 

BAŞKAN — Sadet dışı oluyor efendim. Lüt
fen sadet içinde devam ediniz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Sa
yın Başkanım, benim sözümün sadet dışında ve
ya içinde olduğunu takdir mutlak olarak sizin 
yetkiniz içinde ise hemen söyleyeyim, izahata 
hiç lüzum yok, ispata da hiç lüzum yok... 

BAŞKAN — O zaman riyasete de lüzum kal
maz efendim. Elbette bizim takdirimize bırakıl
mıştır. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — öyle ise 
Sayın Başkanım, eğer takdirinizi ben tamamen 
bu maddenin kelimelerini tekraretmiş olsam da
hi sadet dışına çıkıyorum şeklinde, yani meşhur 
tabiriyle kurt kuzu raisalince tatbik edeceksiniz, 
o zaman hemen tatbik ediniz. 

BAŞKAN — Çok istirham ederim, riyasete 
böyle bir ithamda bulunamazsınız. Lütfen devam 
ediniz, efendim. 

EMİN AÇAR (Manisa) — Bir hakkı suiisti
mal ediyorlar. 

BAŞKAN — Riyaset dikkatle takibediyor. 
Lütfen müsaade buyurun. Devam edin Sayın 
Gündoğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — «Ya 
Emin'i avdeti, bekle kısmetini alacaksın, dur. 

BAŞKAN — Efendim devam edin. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım kendisi kaynak bulmakta 
güçlük çeken bir devletin, kaynaklarını başka 
sektörlere transfer etmek durumunda olduğu-

; nu sanmak ve bu devleti bir buhran içinde iken, 
bir başka buhranın içine atmak ne hükümetin 
hakkıdır, ne de Plânlama Dairesinin yahut ona 
benzer dairelerin hakkıdır ve ne de Yüksek He
yetinizin böylesine bir kanun maddesine rey ver
meye gönlünüzün yatacağını sanmam. 

Şimdi, bu Maliye Bakanlığı Bütçesinde her 
yıl Gelişme ve Teşvik Fonları isimli bir bölüm 
açılır. Fonlar bu bölümün maddelerinde gösteri
lir, diye 1 nci maddenin (A) bendinin 3 ncü fık
rasına değinmek istiyorum. 

Muhterem efendiler, bu Maliye Bakanlığının 
Bütçesinde Gelişme ve Teşvik Fonları isimli bir 
bölümün unsurlarını iç ve dış kaynakların teş
kil edeceği şu okuduğum fıkradan bir evvelki fık
rada yazılıyor. Şimdi, iç kaynak deyince elbet
te ki Devlet •gelirlerinden bir kısmının işte bu 
ödünç vermek suretiyle özel sektöre transfer 
yapmak için ayrılması anlamım taşıdığını gö
rüyoruz. Demek ki, Devlet her yıl ilelebet, ilâ-
niihaye, çünkü bildiğiniz gibi bu kanun Beş Yıl
lık Plânın uygulaması kanunu değildir, Türki
ye'de Türkiye Cumhuriyeti baki kaldıkça uy
gulanacak bir kanundur, daimi bir kanundur. 
Plân ne beş yılla, ne de 15 yılla hudutlu bir 
kanun değildir. Yani demek ki, Türkiye Dev
letinde her yıl Bütçeden bir miktar para ayrıla
caktır, bu paranın da konacağı yer Maliye Ba
kanlığı Bütçesinde bir bölüm olacaktır. Peki, 
evvelâ bu paranın miktarının ne olduğunu bu
rada yazmak gerekmez mi idi acaba? Denecek
tir ki, İkinci Beş Yıllık Plânda kamu kesimin
den ne miktar kaynağın özel sektör kesimine 
aktarılacağı gösterilmiştir? Ha, ama bu mad
denin sonuna baktığınız zaman, bu bölümlerin 
nasıl kullanılacağı ve ne şekle dönüştürüleceği, 
hattâ miktarların azaltılıp çoğaltılması husus
larını da yıllık programlarda göstereceksiniz, 
üstelik denetimi dahi yıllık programlara bıraka
caksınız. Binaenaleyh, gelişme ve teşvik fon
larının Türkiye bütçelerinin Maliye Bakanlığı 
kısmında bir bölüme konduğu takdirde koya
cağınız Türk Parasının burada gösterilmemiş 
olması plân dokümanında gösterilmiş olması, 
âdeta plân dokümanında ne miktar ka
mu kaynağının özel sektöre transfer edileceğine 
dair maddenin bu kanunla kanunlaştırılması 
anlamını taşır. Halbuki bildiğiniz gibi, bizim 
plânımızın mahiyeti ve hudutlarını gösteren 
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dokümanlar, bu meclislerde tetkik edilmekle. 
beraber, bir kanun halinde çıkmaz. Kararla çı
kar. 2 nci 5 Yıllık Kalkınma Plânı doküma
nında müzakeresi buradan çıkar, gider ama ka
nun değildir. Şimdi fon teşkil edeceksiniz, geliş
me ve teşvik için. Maliye Bakanlığı Bütçesinde 
de bir bölüm açacaksınız. Pekâlâ, bu bölüme 
iç kaynaklardan, kamu kesiminin iç kaynak
larından ne miktar para koyacaksınız? Burada 
(belirtmeniz gerekir. Plân dokümanında bunun 
miktarının belirtilmiş olması, bu kanunda gös
terilmemesini ieabettirmez.Eğer, plân dokuma-
nındaki iç kaynaklardan bu fona konacak mik
tarın gösterilmiş olmasının bu kanunla kanun
laştırılmasını istiyorsanız o zaman kanun tek
niğine aykırı hareket ediyorsunuz, plâna ay
kırı hareket ediyorsunuz, demektir. Binaena
leyh mutlaka bu fonun iç kaynak kısmının bu 
maddede miktar olarak ve kaynağın hangi kı
sım gelirlerden de hattâ teşekkül edeceğini gös
termek şarttır. Plândaki miktarı burada miktar 
olarak zikretmek lâzımdır en aşağı; yoksa ol
maz bu. Felsefesine girmiyeceğim, böyle bir kay
nak transferinin lüzumlu olup olmadığı husu
su: Bunun ne kadar güçlükler doğuracağı, 
ödünç vermenin ne demek olduğu, ödünç ver
diğiniz zaman hangi şartları kime. nasıl kabul 
ettireceğiniz; değişen ekeononıik ihtiyaçları bu 
lödünç verme yoliyle nasıl temin edeceğiniz, 
bunların hepsi teknik meselelerdir, diye bir ta
rafa koyuyorum. Elden geldiği kadar, bu mad
de içindeki esasa değinmek istiyorum. Şimdi iç 
kaynaklardan kamu kesiminin iç kaynakların
dan alacağınız bir kısım parayı, ki o da plânda 
gösterilmiştir diyorsunuz, burada gösterilmiyor, 
olmaz, koydunuz bu fona. Peki dış kaynaklar
dan elde edeceğiniz, dıştan elde edeceğiniz 
kaynakları nasıl bu fona koyacaksınız'? Bu ge
lişme ve teşvik fonuna dış kaynakları nasıl ithal 

edeceksiniz1? Bildiğiniz gibi bütçelerde borçlan
mak suretiyle, vesaire suretiyle alacağımız dış 
kaynakların gösterilmesi mümkün değildir. Ne
den mi? Çünkü kimin, ne zaman, bize ne mik
tar para vereceğini tahmin etmek mümkün de
ğildir. Öylesine ki, uzun uzun müzakerelerden 
sonra konsorsiyumdan veya diğer başka ülke
lerden birtakım borçlar aldığımız zaman neme-
ne fedakârlıklarda bulunduğumuzu bâzı tahki
kat dolayısiyle öğrenmiştim, sonradan üzerine 

eğildim ve hakikaten bizim dış kaynaklardan 
hiç sabidolmıyan ve tamamen tesadüfe kalmış, 
hattâ veren devletlerin insafına kalmış bir mu
ameleye tabi tutulduğumuza da şahidoldum. 
Şimdi dış kaynakların miktarını biliniyorsunuz, 
menbamı bilmiyorsunuz, ne zaman verileceğini 
bilmiyorsunuz, niçin verileceğini bilmiyorsu
nuz. 

Çünkü hatırımda kaldığına göre, bâzı dış 
yardımlar bize muayyen faaliyet sektörlerinde 
kullanılmak kayıt ve şartiyle verilir. O, o faali
yet sektörlerinin dışında bir kullanmaya git
tiğiniz zaman, dış kaynağı size vermek istiyen-
ler dcıhal size mâni olurlar. Yardımların, borç
lanmalarını ve birl'aîkım dış kaymak .membaları
nın bir değişkenlik arz ettiği ve belirsizlik arz 
ettiği zamanının, membamm, menşelinin ve mik
tarının belli olmadığı gibi, tahsis istikameti
nin de belli olmadığı bir vakıadır. Tahsis is
tikametinin belli olmadığını demekten kasdım 
o kaynağı verenlerin size o kaynağı muayyen 
bir istikamette kullanmanızı 'emretmesi yü
zündendir. Öyle ise siz, bu fonu teşkil ederken, 
dış kaynaklardan tahsis yapmayacaksınız, hiç 
değilse bütçeye koymıyacaksımz. Bütçeye ko
yamadığınız zaman da burada yazdığınız mad
denin bu fıkrası doğru olmıyacakıtır. Neden? 
Çünkü siz Maliye Bakanlığı bütçesinde her 
yıl gelişme ve teşvik fonları isimli bir bölüm 
açılır, diye bir madde tedvin etmek istiyorsu
nuz. Peki ama, bu bölümü dediğim gibi, iç 
kaynaktan sonra ne ile, bir de dış kaynaklar 
tennıiye ötmek, beslemek istiyorsunuz? «Bu 
fonların ve dış kaynaklardan aynı amaca yapı
lacak tahsislerin kullanış esasları.» Ha, o tak
dirde şu geliyor akla. Siz belki bu gelişme ve 
teşvik fonuna yalnız iç kaynaklardan, kamu 
kesiminin iç kaynaklarından tahsisler yapacak
sınız, ama dış kaynakları bütçe dışı bırakacak
sınız. Peki, siz Türk Devletinin borcu, Türk 
ekonomisinin borcu olan bu dış kaynakları 
bütçeye koyamadığınıza ve koyamıyacağmıza 
göre, o borçları Türk ekonomisinin yüklendiği 
o külfetleri, yani dış kaynakları nasıl, hangi 
kanunla kime aktarabilirsiniz ? Buna hiç kim
senin hakkı yoktur. Hele o dış kaynakların mu
ayyen maksatlara harcanması ve sarf edilmesi, 
o dış kaynağı temin eden ülkenin âmir bir em-
pozisyonu olarak (Gülüşmeler) Pardon. 
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BAŞKAN — Devam ©din efendim. Şiirçii 
lisan olabiHr. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Ha
yır, beyefendi bilirler. «Ordonex» vardır, bir 
de «Imposer» etmek vardır. Ben onu demek is
tedim. 

BAŞKAN — Yanı, sıra arif olan anlasın. 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Bey

efendinin ikazına teşekkür ederim. Peki bir 
şey öğrendim .kendisinden, teşekkür ederim. 
Ama halbuki, «Ordone» ile (İmposer) etmek 
aynı şeylerdir. 

Evet, bir enıpozisyoıı karşısındayız. Ve bu 
empozisyon da böyle kolayca geçiştirebileceği-
niz bir biçimde değildir, mecburidir, empera-
tiftir. 

Şimdi demek ki siz dış kaynakları bütçe dı
şında ve. dilediğiniz gibi tahsis etme, özel sek
töre ödünç verme suretiyle aktarma yetkisi isti
yorsunuz, bu kanunla. Hükümete sesleniyorum, 
Hükümet olarak böylesine bir parayı harcama 
tekniğine salâhiyeti yoktur. Yüksek Heyetini
zin bir kanun yaparak bunu bir fonda toplamak 
ve o fondan da sektöre transferini sağlamaya 
yetkisi yok mudur? Vardır. O zaman, bu maddeyi 
yeni baştan ele alırsınız, gayet açık seçik ve 
Türkçe ifadelerle yeniden tedvin edersiniz. Der
siniz ki, yıl içinde dışardan temin edilecek kay
nakların miktarları, kaynakların membaı ve bu 
kaynakların sarf şeklini gösteren kanundur» di
ye bir kanun getirseniz. O kanunu madde mad
de tetkik ederiz. O kaynakların mümkünse eğer, 
diğer mevzuatla çelişmezse o kaynakların nasıl 
verilmesi hususunda burada, bir kanun çıkarı
rız. O zaman amenna ve saddakna.. Ama burada 
gayet müphem bir ifade ile, alaca ve müphem 
bir ifade ile, dış kaynakların dahi gelişme ve 
teşvik fonlarına katılacağını ifade eden maddeye 
hukukilik izafe etmek, maddeye kanunilik izafe 
etmek, maddeye kanuniyet kazandırmak müm
kün değildir. Buna kanunlarımız müsait değil
dir. 

Kalkınma Plânının uygulanma esaslarına da
ir olan kanun tasarısının 1 nei maddesinin (A) 
bendinin 4 ncü fıkrasında «Bu transferlerin 
Bakanlar Kurulu kararnamesiyle tesbit edileceği 
millî bankalar, kamu kurumu niteliğindeki mes
lek kuruluşları ve bunların birlikleri, istihsal ve 
satış ezcümle ihracat kooperatifleriyle bunların 

j birlikleri, aracılığiyle yapılır» denmesi, fevka
lâde büyük masrafları badi olacak bir tekniğin 
geliştirilmesini ifade etmektedir. Dernek ki, Ba
kanlar Kurulu bir kararname ısdar edecek İd, 
her zaman söylüyoruz Bakanlar Kurulunun ka
rarname ısdarı ile Türkiye'de kanun mahiyetin
de hükümler koyması mümkün değildir. Diye
lim ki, «bir kararname Bakanlar Kurulu tesbit 
edecek ve bu gelişme ve teşvik fonları, ki mahi
yetini anlattım, fonların ödünç verme şeklinde, 
transferlerini hangi müesseselerin yapacağını 
tesbit edecek, büyük bir kırtasiyecilik başlıya-
caktır. Kaynaklar, burada yazılı millî banka
ların her birine, onların talepleri yüzünden ci
hetteki en az hiç değilse güçleri nisbetinde, veya 
müsavatan taksim edilecek, kooperatiflere gön
derilecek. Şimdi bu kaynaklar orada duracak, 
ondan sonra... Ondan sonra ne olacak? İşte bu
rası meçhul. Neden mi meçhul? Yıllık prog
ramlarla bu tahsislerin kullanış esasları ve şart
ları tâyin edilecektir, diyen bu maddenin 3 ncü 
bendi, demek ki yıllık programları bütün millî 
bankaların, kooperatiflerin birer birer takibet-
mesi, kendisine ne miktar para verilmişse, kimin 
nereye, ne miktar ödünç verilmesini emrettiğini 
takibetmek suretiyle, o paraları, o kaynakları 
kime transfer edeceğini araştırması gerekecek. 
Düşününüz fon var, dıştan ve içten elde ettiği
niz kaynaklardan teşekkül etmiş bir gelişme ve 
teşvik fonu var. Bu fonu ödünç vermek sure
tiyle transfer edeceksiniz. Aracısı ise, millî ban
kalar ve kooperatiflerdir. Ne demek bu? İnsa
nın hakikaten kolay takibedeceği bir üslûp için
de değil, hattâ usul içinde değil bu madde. Ne 
olacak sonra millî bankaya verdiniz 500 mil
yon lira, bir kooperatife de 200 milyon lira ver
diniz peki ne olacak? Bunların kullanış esas
ları ve şartları yıllık programlarla gösterilecek. 
Yıllık program ne? Hükümetlerin o yılda ya
pacakları ve o yılın günü adedine kadar her za
man değiştirebilecek, değiştirdikleri geçmiş 
tatbikatla sabit olan programlarla bu transfer
lerin kullanılış esasları gösterilecek. Demek ki, 
o kaynaylan dağıtmak için aracı olarak kullan
dığınız müesseseler bu yıllık programları her gün 
araştıracaklar. İşlerini, güçlerini bir tarafa bı
rakacaklar. Hükümet nereye ne kadar para ve
rilmesini istiyor mu veya istemiyor mu; yıllık 
programda ne gösteriyor? Bana bir şey düşÜ3ror 
mu, vazife düşüyor mu, düşmüyor mu.» diye 
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mütemadiyen bir kırtasi faaliyetin içine gire
cek; içine girecek ve öylesine bir külfetin içe
risinde boğulacaktır. Acaba bu transferlerin, 
bu kaynakların kullanılış esas ve şartlarını yı
lık programlarla tesbit ve tâyin etmek kanun
larımız muvacehesinde mümkün müdür? 

o programı tahakkuk ettirmek için kanun de
diğimiz, tüzük dediğiniz, talimatname dediği
niz hukuk müesseselerine dayanırsanız, hiçbir 
itirazımız olmaz. Ama, siz ne iyi bir yöntem 
getiriyorsunuz, ne de hukukun kabul edece
ği bir usul getiriyorsunuz. Aksine, hukuk dışı 
usullerle yanlış bir kalkınma tercihi içerisinde, 
kamu kesim kaynaklarını heder etme yoluna 
gidiyoruz. İşte, buna razı değiliz, işte kanuna 
bundan dolayı aleyhtarız. 

EMİN AÇAR (Manisa) — Sayın Başkan, 
Sayın Başkan... 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Bu 
kanuna, yalnız tümü olarak değil, 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Gündoğan... 
EMİN AÇAR (Manisa) — Şu hususun bizzat 

tesbitini istirham ediyorum Sayın Başkan, her 
ne kadar İçtüzüğün 61 nci maddesinin son fık
rası hükmü bu hakkı sayın grup Ibaşkanlarına 
vermişse de bu hakkı sırf ızrar eden bir suiis
timal halini almış bulunmaktadır. Farzumuhal 
olarak Rusya bugün Türkiye'ye taarruz etti
ğini kabul etsek. Meclis bir karar almak için 
toplansa, bir harb kararı almak için toplans'a, 
bu gibi arkadaşlar bu hakkı suiistimal ede
ceklerdir. Binaenaleyh yüksek başkanlıktan is
tirham ediyorum. Salâhiyetlerini kullansınlar, 
Senatoyu ızrar edecek mahiyetteki konuşmala
rı kessinler veya grupa oylamak suretiyle in
tikal ettirsinler. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Bir... 
BAŞKAN — Bir dakika, efendim, size hi

tabetim edi, bendenizle hitabetti. Evet efendim, 
bana hitabediyor, size hitalbedemez. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Ben 
yine söyliyeceğim. 

BAŞKAN — Efendim, Riyaset, İçtüzük hü
kümlerine göre harekat eder. Hisleriyle hare
ket etmez. Onun için müsaade buyurun Riyaset 
vazifesini yapıyor, dikkatle takiıbediyor. Bu
nun bir suiistimal olup, olmadığı hususu bir 
takdir meselesidir. O takdirin hudutlarına gir
diğimiz dakikada elbette müdahale edilecektir. 
Rica ederim. 

EMİN AÇAR (Manisa) — Sağolun.. 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Zem

zem kuyusunu kirletmekle .meşhur olmak eski 
bir âdettir. Yapanlar vardır, olabilir efen
dim. 

Muhterem arkadaşlarım, ben, bu kanunun 
tümü üzerinde konuşurken anlattım. Türk Dev
letinin parası dış kaynaklardan da olsa, 
iç kaynaklarla da olsa nasıl sarf edilecektir? 
Bunun mutlaka bir kanunla düzenlenmesi ica-
ıbeder. Çünkü kamu kaynaklarından ve dış kay
naklardan teşkil edeceğiniz bir gelişme ve teş
vik fonlarının ne yolda, ne için, ne maksatla 
kullanılmasını istediğinizi böylesine bir tutum 
içinde yıllık programlar diye yazdığınız, sözde 
Türk hukuku âlemmlde ittibaı meöburi bir hu-
ikuk düzeni, bir hukuk belgesi anlaşılmaz. Yıl
lık programın hiçbir hukukî niteliği yoktur. 
İsmi üstündedir. Birtakım işlerin yapılması mâ
nasını tazamımun eder. E... siz bir kaynağın, 
bir fon transferi esaslarını kanuna bağlamı
yorsunuz; tüzüğe bağlamıyorsunuz hat
tâ, çok bildiğiniz; hattâ çok iyi bil
diğiniz, çok geçen, çok iyi bir şekilde kul
lanmasını istediğiniz kararnameye de bağlamı
yorsunuz, talimatnameye bağlıyorsunuz, talim
nameye bağlamıyorsunuz; hiçbir hukukî nite
liği olmıyan, hukuk mevzuatında, hukuk hü
kümleri taşımıyan yıllık programlara bırakı
yorsunuz. Bunu yapamayız, bu olur iş değil
dir. Türk hukukunda değil, dünya hukukunda 
görülmüş iş değildir. Milyarlarca lira paranın 
her gün değişmesi, tecrübeyle sabit her an de
ğişmesi mümkün olan yıllık programların sarf 
ve tahsisine imkân vermenize kanunlar müsa
it değildir sevgili arkadaşlarım. Biz kanuna mu
halefet ediyoruz, evet açıkça ve seçikçe ifade 
«diyorum, muhalefet ediyoruz. İki yönden mu-
thalefet ediyoruz. Türk ekonomisinin kalkınma
sının bu yoldan ıbaşarılamıyacağMia inandığı
mız için, bir; iki, Türkiye'de hukuk nizamı 
içinde bu kanunda öne sürülen usullerle para 
harcama, kaynak transferleri, fon tahsisinin 
ımümkün olamıyacağı noktasından bu kanuna 
[karşıyız. Eğer siz Türk ekonomisinin kalkın-
ıması için gerekli tecrübe, deneyden ve bilim
den alınmış esaslara dayanarak bir sanayileşme 
programı ile huzurunuza gelmiş olsaydınız ve 
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BAŞKAN — Siz cevap vermeyiniz efendini, 
lütfen devam edin, maddeye... 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Mad
de ile ilgili konuşuyorum, vazife düşebilir. 

Şimdi bu maddenin 4 neü bendinde söyle
necek sözlere başka bir şey ilâve etmeyi ge
rekli bulmuyorum. Cidden büyük bir keşme
keş içine girecektir Devlet yönetimi ve bu kay
nakların bu kadar banka ve kooperatifler ara-
eılığiyle yıllık programlar takibetmek suretiy
le, transferlinin, usullerinin tesbiti kanunsuz
dur. Türkiye'de kanunsuz olarak hiçbir sarfi
yat yapılamaz, hiçbir transfer yapılamaz. Yıl
lık program kanun değildir sevgili arkadaşla
rım. Şimdi bu maddenin (B) bendine intikal 
etmeden bir hususu daha dile getirmek isti
yorum. 

Şimdi bildiğiniz gibi Türkiye'de mevzuat 
anasında 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teş
vik Kanunu adiyle anılan bir kanun vardır. 
Bu kanun... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Biliyoruz. 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Bu 

kanun... Bildiğiniz gibi, dedik Beyefendi... 

BAŞKAN — Efendim, lütfen cevap verme
yiniz, devam ediniz, efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Bu 
kanunun 10 ncu maddesi, her halde bunu da bi
liyorsunuzdur, mutlaka, Sayın Ucuzal. 10 ncu 
'maddesi, Türkiye'de yabancı yatırımlarda bu
lunan kişilerin veya topluluklarının her tür
lü ekonomik imkânlardan tıpkı yerli teşebbüs
ler gibi faydalanmasını ve bir müsavaat düze
ni, sistemi içerisinde yararlanmasını öngörür. 
Yani yabancı sermaye yatırımcı şahıs veya 
topluluklar bu 10 ncu maddeye göre Türkiye'de 
Türkler, yani yerliler öyle diyelim burada ya
bancının karşılığı olarak, yerlilerin teşebbüs
lerinde mâlik oldukları serbest le mâliktirler. 
Bütün ödünç alma ve vermek kredi imkânların
dan faydalanma yeteneğine ve yetkisine sahip
tirler. Yani yerli teşebbüslerle yabancı teşeb
büsler alannrıda ekonomik alanda ve ekonomik 
imkânlardan istifade babında hiçbir tefrik ya
pılmamıştır. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, 'affedersiniz 
bu yabancı sermayenin bu izahatınızı birinci 
maddenin neresiyle irtibatlandırıyorsunuz ? Onu 
anlıyamadım efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Şim
di, 10 ncu maddenin böylesine bir imkân ya
ratıldığı bir memlekette demek ki, bu 1 nci 
maddede teşkil edilecek gelişme ve teşvik fan
larından ödünç almak suretiyle istifade etme
leri mümkündür. Buna mâni bir hüküm yok
tur. Çünkü, Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanu
nunun 10 ncu maddesi bu hakkı yabancı yatı
rımcıya veya onun ortaklarına bu sarahaten 
tanınmıştır. E... gelişme ve teşAok fonlarından 
yabancı yatırımcının faydalanması imkânı ka
bul edildiği takdirde bu gelişme ve teşvik fon
larının yabancı yatırımcıya da tahsisi halinde 
yerli yatırımcının hali ne olacaktır, yerli ser
mayedarın hali ne olacaktır? Ve yabancı ser
mayeden umulan yarar nerede kalacaktır? Za
ten, birkaç sene içinde cereyan eden hâdiselere 
göz attığımız takdirde görülüyor ki, yabancı 
yatırımcılar kenclıi öz kaynaklarını çok az mik
tarda ülkemize taşımaktadırlar ve bu öz 
kaynaklarının içine cari para, o memlekette 
cari para dolar, sterlin, mark ve saire yerine 
çok defa patent hakkı gibi gayrimaddi hakları 
da kullanırlar ve fiilen efektif olarak bu ülke 
iç/ine çok az ecnebi parası sokarlar. Bu tecrü
beyle sabittir. Devlet istatistiklerinden bu iş
lerle meşgul büroların yayınlarından anlamak 
çok mümkündür, bunları. Ama, bu yabancı ya
tırımcıların Türkiye kajmaklarmdan geniş nis-
nispette yararlandığı da yine Devletin resmî 
bültenlerinde, resmî dokümanlarında' yazılı
dır ve nispetleri bile bellidir. 

Dernek ki, şimdi yerli yaptırımcı, yerli ser
mayedar aleyhine; yabancı yatırımcı, yabancı 
sermayedarın bu gelişme ve teşvik fonlarından 
faydalanması pek mümkündür; kabildir ve 
hiçbir kimse yabancı yatırımcının bu kaynak
lardan istifadesine mâni olacak bir kanun hük
mü gösteremezler ve getiremezler de. Çünkü, 
iki ucu tutulması gayet güç sıcak bir değnek 
gibidir. Eğer, böyle bir, bu kaynaklardan ya
bancı yatırımcının istifadesine mâni olursanız, 
gelmemeye çalışır, gelmemek arzusunu izhar 
eder, gelmek istemez. Yok bundan istifade et
tirmeye kalkarsanız, bu sefer öbür yatırımcı 
öbür uçtan zarar görür, yerli sermaye zarar 
görür. Bu itibarla gelişme ve teşvik fonların
dan 6224 sayılı Kanunun 10 ncu maddesine 
dayanarak yabancı sermaye yatırımcılarının is-

— 674 - , 



O. Senatosu B : 97 28 . 7 . 1967 O : 1 

tlfade -edeceği pek aşikâr idi, aşikârdır. Bu 
Türk ekonomisinin yerli sermaye aleyhine ec
nebi sermayenin istilâsına mâruz kalmasına 
-dahi müncer olaibilir, bir riisbet dâhilinde. Bu 
ise Anayasamızın kalkınma, çabalarımıza sos
yal adalet ilkeleri içinde geliştirmeye mecbur 
olduğumuza dair mevzuat maddelerine aykırı 
bir tutum olur. Sosyal adaletin teşekkül ve 
taazzuv edebilmesi, uygulanabilmesi için Tür
kiye'de yatırımların büyük. çapta sosyal bün
yeyi geliştirmeye matuf olması ve herkesin ya
tırımlardan elden geldikçe çok yararlanması 
kapitalist bir ekonomik sistem usulleri yerine, 
karma bir ekonomi sisteminin bu memlekette' 
teşekkül etmesi Anayasamızca öngörülmüştür. 
Kapitalist ekonomik sisteme bağlı ülkelerin 
sosyal adaleti sağlaması tbüyük mikyasta sö
mürü düzenini yürütmelerine ve büyük mik
yasta sanayi devrimlerini başarmış olmalarına 
bağlıdır.. Bizim gibi az gelişmiş bir ülkede, sa
nayi devrimini başaramamış bir ülkede, yaban
cı ekonomilerin bağımlılığına düşme tehlikesi 
ıgösteren ülkeder, sosyal adaleti sağlamak için 
yerli sermayeyi, hattâ kamu sermayesini, ka
mu yatırımlarını daha yeğ saymanız, daha im
kân dâhiline sokmanız ve •ekonomik alanda 
sanayi devriminin kamu kesimi eliyle başa
rılmasınla yönelmeniz zaruridir, şarttır. Bu, 
tarih içinde bulunduğumuz, tarih için de eko
nomik gelişmenin zorunluğu icabıdır. Biz, özel 
teşöbbüsün fisebilillıah, hissî olarak karşısında 
bulunan insan da değiliz, parti de değiliz. 
Ama hedefleri tâyin edilmiş bir özel te
şebbüsün gideceği yer 'gösterilmiş ve o yola 
gitmesi için birtakım vazifeler verilmiş özel 
teşebbüsün her zaman beraberindeyiz. Yoksa 
kendisini serbest bıraktığınız, hedef vermedi
ğiniz ve hiçbir alanda kendisine şu işi yapma
ya gitmiye mecbursunuz demiyeyim, ıgidiniz 
demiye bile takatiniz olmıyan bir sistem için
de yabancı sermayeyi dış ve iç kaynaklardan 
•temin ettiğiniz bir fonla beslemek hatayıazîm-
dir. Onun için ben söylemiş olayım, siz ina
nın veya inanmayın, ama çok zordur. Bir ül
kede sanayi devrimini yaparken o ülkenin kay
naklarının boş yere israfını önlemek çok zor
dur, güç şeydir. Bir tek cümle söylememe mü
saade eder misiniz? «Kararnamelerle ekonomi 
idare edilmez» derler. Bunu söyliyenler hak

lıdırlar. Efendim, bâzılarının aklına totaliter 
sistemler filân onlar kararnameler... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sa
yın Başkan, ne alâkası var? Çok rica ederim. 

BAŞKAN — Efendim, her kelime takibedil-
mez. Çok rica ederim. Cümlesini (bitirmesini 
bekliyorum. Her kelime sadet içi mi, sadet dışı 
mı; bunu nasıl tâyin edeyim? O halde siz idare 
edin. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sa
yın Başkan, bir hak bu kadar suiistimal edil
mez. 

BAŞKAN — Beyefendi, suiistimal edilip 
edilmediği noktası takdir işidir. Bu takdirin 
'kullanılacağını söyledim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Bey
efendi, beş saattir aynı şeyleri konuşuyor. 

BAŞKAN — Beyefendi sizinle münakaşa 
edecek, zamanım yok siz buyurunuz devam edi
niz efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Eko
nomiler sistemlerle idare edilir. Sistem
leri bozucu her türlü kanun, tedbir, 
ekonomiye zarar verir. İşite bu birin
ci maddedeki gelişme ve teşvik fonlarının 6224 
sayılı Kanunun 10 ncu maddesi gereğince ec
nebi yatırımcılara dahi aynı imkânı sağlayıcı 
nitelik taşıması Türk ekonomisinin aleyhinde
dir. (A. P. sıralarından, «kaç kere dinledik» 
sesleri) Anlamamışınız demek ki, tekrar ediyo
rum. 

BAŞKAN — Beyefendi, ben tüzüğe göre 
hareket etmek mecburiyetindeyim. Tüzüğü bir 
kenara atamam. Çok istirhamı ederim. 

Buyurunuz efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, 10 defa bu maddeyi tekrar etti. 

BAŞKAN — Maddeyi tekrar eder. Tüzüğün 
içinde «tekrarlanamaz» diye bir hüküm var mı 
efendim ? 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Bir 
üye bir hakkı bu kadar suiistimal ederse, mü
saade ediniz, biz de biraz suiistimal edelim. 

BAŞKAN — Beyefendi, bunu riyaset tak
dir eder. Muayyen bir müddet konuşur. Muay
yen bir müddet konuşur, o taMbediliyor. Bir 
karara varılacak elbet efendim. Sizin baskınız
la mı idare edeceğiz çok rica ederim. Elimde 
bir tüzük var, o tüzüğe göre hareket etmeye 
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ımecburum. («Tüzükte hakkın suiistimali diye 
ıbir madde var mı» sesleri) Onu riyaset takdir 
edecek müsaade ederseniz. Buyurunuz efendim, 
devam ediniz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Geliş
me ve teşvik fonlarımdan yabancı yatırıcılarm 
istifade etmemesine çalışınız. Ve bu maddenin 
ıbu bendine rey vermeyiniz. Aksi takdirde ya
bancı yatırımcıyı yıkarsınız, Türk ekonomisini 
kanma olmaiktan çıkarır, karmakarışık olmaya 
yöneltirsiniz. Bu maddeye teşvik ve gelişme 
fonlarından istifade ettireceğiniz insanları, ku
rulları, kurumları teker teker göstermeniz ve 
ikime ne miktar parayı nasıl vereceğinizi ka
nun maddesd halinde getirmeniz lâzımdır. (A. 
P. «sıralarından iki saat evvel bunları söyle
din» sesleri) Binaenaleyh bu birinci maddenin 
(A) bendinin 4 ncü fıkrası üzerinde böylesine 
bir görüşümü arz etmiş oluyorum. 

Şimdi, bu maddenin (B) bendine geçmek is
tiyorum. Bu (B) bendinde karmakarışık eko
nomi, başka tâbir bulamıyoruz öz Türkçe, çün
kü burada nasıl bir kurum kurulacağını anla
tıcı tek kelime var. «Karma teşebbüsler.» De
mek ki, karma ekonomi ondan sonra karma te
şebbüsler. Şimdi, demek ki, karma teşebbüs, 
Devletle özel teşebüsün sermayelerini bir ara
ya getirip kurmaya çalışacakları teşebbüs ola
caktır. Bir defa karma teşebbüsün bu memle
kette geçirdiğimiz senelerden elde ettiğimiz 
tecrübelere bakarak tamamen Devlet aleyhine, 
dolaylı olarak da halk aleyhine işlediği bir 
gerçektir. Bendenizin bu karma teşebbüsler 
yüzünden Devletin ne miktar zarar gördüğüne 
dair elimde rakamlar var, çok iyi ve faydalı 
bilgiler var. Ama karma teşebbüslerin bu Türk 
ekonomisine yaptığı zararları en veciz bir şe
kilde dile getiren kimse bizzat bu memleketin 
ekonomistleri ve bu memleketin ekonomi po-
litiğiyle uğraşanlarıdır. (A. P. sıralarından, 
«bravo» sesleri, alkışlar) O ekonomistlerin ve 
ekonomi... 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, bir dakika 
efendim. 

Biliyorsunuz ki, daha evvelce kabul edilen 
esaslara göre saat 13,00 te mesaimiz dolmak
tadır. 13,00 e kadar görüşmeniz bitecek mi 
devam edecek mi? Eğer devam edecekse sö
zünüzü öğleden semra, yani biraz sonra devam 

etmek üzere çalışmaların şeklinin değiştiriİBO&e-
sine dair takrirler var. Bu takrirleri oyladık
tan sonra sözünüze devam etmenize müsaade 
edeceğim efendim. 

Müsaade ederseniz takrirleri okutayım: 
Efendim, takrirleri okutuyorum, lütfen dik

katle dimliyelim. 

Sayın Başkanlığa 
Milletin bitmiyen dertlerine deva bulnıa 

gayreti içinde bulunan arkadaşlarımm kanat
larını teyiden bu yaz tatile girilmeden devamlı 
çalışılmasını arz ve teklif ederim. 

Eskişehir 
Ömer Ucuza! 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Aralıksız, devamlı çalışılması hususunun 

oya konulmasını arz ve teklif ederim. 
Manisa 

Emin Açar 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Eldeki ve gündemdeki Kanunların müzake

relerinin hitamına kadar Senatonun devamlı 
olarak sabahları saat 10 dan 13 ve öğleden son
ra 15 den 19 a kadar devamını arz ve teklif-ede
rim. 

Bolu 
Rahmi Arıkan 

RAHMİ ARIKAN (Bolu) — Geri aldım. 
BAŞKAN — Rahmi Arıkan arkadaşımla 

takririni geri aldı. 
Şu halde her hususu içerisine alan bir takrir 

var, aralıksız görüşmelerin devamına dair bir 
takrir var. O takriri oyluyorum efendim. (Gürül
tüler) (Sarih değil sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, biliyorsunuz ki, bun
dan evvel alman karara göre 10,30 dan 13,00 e, 
15,00 ten 19,30 a kadar idi. 

Bu takrir her gün aralıksız 24 saat çalışma
yı tazammun etmektedir. (Gürültüler) 

Kanun bitinceye kadar değil mi efendim? 
(Gürültüler) 

Takrir sahibi, neyi kasdediyorsunuz bu tak
ririnizden 1 

EMİN AÇAR (Manisa) — Kanun bitinceye 
kadar aralıksız devamlı çalışmayı. 

BAŞKAN —• Yani hiç ara verilmiyeeek, yani 
24 saat, 48 saat hiç ara verihniyecek. 
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SIRRI ATALAY (Kars) — Takririn aley
hinde. 

BAŞKAN —• Efendim, önerge aynı zamanda 
bir usulü de tazammun etmektedir. Binaenaleyh 
takrir hakkında söz istiyen? (Gürültüler) 

Arkadaşımız belki de bir usul noktasına te
mas edecektir, hatalı bir iş yapmıyalım diye söz 
veriyorum. Buyurun efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem arka
daşlarım, çalışma hakkında Yüksek Heyet ka
rar vermekte şüphesiz ki, büyük ve sınırsız bir 
yetkiye sahiptir. Fakat bunun, üyelerin taham
mülü ile çalışma güçleriyle de bir sınırı vardır. 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen dinliye-
lim, karar vereceksiniz efendim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Şimdi öner
ge devamlı görüşmeleri istemektedir. Bu devam
lılığın insan gücünü aşan bir hudutsuzluk ifade 
etmesi şüphesiz ki, objektif değildir. Muayyen 
bir saat gösterilmeden kanunu arkadaşımızın 
ifade ettiği üzere gerekirse 24, gerekirse 48 sa
at görüşülmesi şekli şimdiye kadar olmıyan bir 
husustur. İstirhamım şudur ki, önergede muay
yen bir zaman belirtilsin. Çalışmanın insan ta
katini ifade eden ve salim bir çalışmayı temin 
edecek meselâ saat 24 e kadar, meselâ gecenin 
şu saatine kadar, ama hudutsuz bir devam, hu
dutsuz bir çalışma mümkün değildir ve usule 
uygun değildir. Arkadaşımızdan istirhamım, 
bunu bir zamanla, Yüksek Heyetin çalışma im
kânlarını ve takatini tesbit edecek bir zamanla 
sınırlandırsın. Rahatlıkla bir oy verme imkânı 
hâsıl olsun. Yoksa bizi, basını ve memurları sı
nırsız bir müddet içerisinde çalışmayı icbar ede
cek bir önerge objektif değildir ve oylanması 
mümkün değildir, arz ederim. (A. P. sıraların
dan gürültüler) 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Ben de lehinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Muhterem arkadaşlar, ben diğer kısma temas 
etmiyeceğim. Arkadaşım tasarının aleyhinde bu
lundu. Doğru. Fakat Yüksek Heyetiniz her za
man karar almaya muktedir. Sayın Atalay'm 
dediği, çalışamaz hale geldiğimiz zaman bir tak
rirle talik eder, ertesi sabah başlarız. Onun için 
kanun 8, 10 maddelik bir kanundur. Bitmesi 

mümkündür. Süresiz devam kararı verilmesini 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Takriri okuttum efendim. Ara
lıksız devamlı çalışılması hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Tak
rir kabul edilmiştir. Aralıksız müzakerelere de
vam olunacaktır. 

Sayın Gündoğan buyurun efendim. 
HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Sayın Baş

kan, hepsi dışarıya gidiyor, niçin müsaade edi
yorsunuz. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, lütfen gürültü etme
yiniz. 

Sayın İsmen, üyeler talebe değildir, üyeler 
dışarıya çıkar girer buna biz karışamayız, hiç
bir üye de müdahale edemez. (Adalet Partisi sı
ralarından gürültüler, «Sana ne.» sesleri) Mü
saade edin efendim. 

Buyurun Sayın Gündoğan. 
C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO

ĞAN (İstanbul) — Çoğunluğun tahakkümüne 
boyun eğmek mecburiyetinde kalmış bir insan 
olarak sözlerime devam ediyorum. 

BAŞKAN — Rica ederim, Beyefendi. Saym 
Gündoğan size ihtar ediyorum. (Gürültüler) Bir 
dakika efendim, çok rica ederim. 

Beyefendiler, eğer vazife göreceksek rahat 
bırakın bir usulsüzlük yapıldığı zaman müda
hale edin. 

Çok istirham ederim. Saym Gündoğan, de
min Riyaset makamını işgal eden arkadaşınıza 
kurt, kuzu tâbirini kullanmakla hakaret ettiği
niz halde 155 nci maddeyi dikkatle tatbik et
medim siz, 155 nci maddeyi belki biliyorsunuz, 
belki bilmiyorsunuz ezbere. 155 nci maddeye 
göre sizi birleşimin dışına çıkarabilir idim, ha
karet karşısında. Bunu yapmadım. Çünkü âza
mi derecede bitaraflılığa ve tüzük hükümlerine 
riayet etmeye dikkat ediyorum. Sadet dışına 
çıktığınız zaman muhtelif defalar, ihtarlarımı 
yapmadım. Fakat, bu defa Umumi Heyete bir 
taanda bulunduğunuz için sadet dışı bu beyanı
nızdan size birinci ihtarı veriyorum. İkinci ih
tardan sonra oylamaya geçeceğim, haber veri
yorum. Buyurun efendim. («Ha, şimdi oldu» 
sesleri) 

Tabiî işinize gelince hah, işinize gelmeyince 
itiraz, olmaz beyler. Dovam edin efendim. 
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FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Sayın 
Başkanım, sayın arkadaşlarım; insan takati 
üzerine çıkan bir çalışma tarzı çalışma hürriye
tine aykırıdır. («Ne alâkası var» sesleri). 

BAŞKAN — Beyefendi, Sayın Gündoğan 
lütfen havayı elektriklendirmeyin, çok istirham 
ediyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Sayın 
Başkanım, hava atomlu, elektrik ne kelime1? Bi
ran evvel tatile gitmek için tabi. Haklısınız ta
tile gireceksiniz, giriniz. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Sizinki-
lere baksana hepsi yok. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Karma 
teşebbüslerin bu memlekete büyük zararlar iras 
ettiğine dair Devletin resmi istatistikleri ile sa-
•bidolmuş hakikatler gözlerinizin önündedir, 
mutlaka tetkikiniz içinde olmuştur. Türkiye'de 
ıkamu iktisadi teşebbüsleri 440 sayılı Kanunla 
ne suretle düzenleneceği, düzenlenmiş müessese
lerdir. Burada bizzat kendilerine gereken fi
nansman kaynaklarının yaratılması için ne tarz
da çalışmaları gerektiği de önerilmiştir, madde-
leştirilıniştir. Bu maksatla bu teşebbüslerin 
özerkliği kabul edilmiş, bu kârlılık ve verimlilik 
mutlaka öngörülmüştür. Özerk olan müessesele
rin, muhtar olan müesseselerin kendilerini biz
zat kaynak sahibi kılmalarını öngören bir ka
nunu ihlâl edercesine, bu birinci maddenin 
ibirinci bendinde onları karma teşebbüse itmek 
ve bunlar için de kamu kaynaklarından tahsis
ler yapmak çok hatalı bir ekonomik görüştür, 
bir sistemdir. Bir taraftan Devlet teşebbüsle
rini kendi başlarına yaratmaya sevk için ka
nun yaparsınız, diğer taraftan teşebbüsleri mut
laka birtakım kimselerle, özel kişilerle karma 
teşebbüs kurmaya itersiniz. Bunun için de ka
mu kaynağı transfer edersiniz. Böyle çelişkin, 
böyle ekonomik alanda hakiki bir kaos içinde 
yüzdüğü belli bir iktidarın tutumunu bu mad-
çok veciz bir şekilde dile getiriyor. 

Muhterem arkadaşlarım, Karma teşebbüsle
rin kurulması tecrübe ile sabidolduğuna güre 
memlekete zarar verdiğinden başka, iktisadi te
şebbüslerinin karma teşebbüslere itilmesi 440 
sayılı Kanunun esaslarına da aykırıdır. Kamu 
iktisadi teşebbüsleri ne zaman iştiraklerde bu
lunacaklardır. Ne zaman müesseseler kura
caklardır, onlar 440 sayılı Kanunda açıkça ya

zılıdır, gösterilmiştir. Şimdi buna 440 sayılı Ka
nunun esaslarının dışına çıkarak bir de karma 
teşebbüs kurma mecburiyeti verirseniz zaten 
zarar ettiğinden ve rantabl çalışmadığından, 
memleket ekonomisini zarardide ettiğinden 
uzun uzun yakındığınız ve bu suretle kamu te
şebbüslerinin aleyeihine yarattığınız muazzam 
propagandayı bir kere daha dile getirmiş olu
yorsunuz. Daha doğrusu o propagandayı yap
manın esaslarını bu Kanunun, bu maddesinin 
ıbu fıkrası ile hazırlamış olacaksınız. Çünkü 
karma teşebbüsler kurmaya itilen Devlet teşeb
büsleri bu karma teşebbüslerle, bu karma te
şebbüs sistemi içinde bir kat daha zarar ve zi
yana mâruz kalacaklar, özerklikleri ihlâl edile
cek, verimlilikleri ve kârlılık içinde çalışmala
rı ihlâl edilecek. Ama mutlaka birkaç kişinin 
Devlet sırtından zengin olmasını illâ tahakkuk 
ettireceğiz iddiasını siz kanunlaştıracaksınız. 
Türk ekonomisine reva görülmesi icaıbeden bir 
düşünüş tarzı değildir. Reva değildir, Zarar 
ediyor hu teşebbüsler diye bangır ban'gır ba
ğıran bir parti ve onun iktidarı olarak zarar 
etmelerinden kurtulmaları için kanun düzenli
yorsunuz. Devlete yük olmalarını önlemek için 
kendi kendilerine finansman kaynağı yaratma
yı emrediyorsunuz. Kaç çeşit teşebbüs kuraca
ğınızı kaleme alıp kanun maddesi halinde ted
vin ediyorsunuz. Ama şimdi getiriyorsunuz. Bu 
zarar ettiğinden bahsettiğiniz teşebbüsleri su
nunla, bununla iştirak edeceksin, mutlaka bir 
karma teşebbüs kuracaksın, oradan da zarara 
gireceksin orada da mahvolacaksın, ama ben 
seni Devlet kaynakları ile besliyeceğinı diye ik-
tisadilikle, hukukilikle, ekonomik politikle alâ
kası olmıyan bir duruma düşüyorsunuz. Hele 
bu karma teşebbüslerinin nitelikleri, yani vasıf
ları, yukarıki fıkrada, faydalanma şartları ve 
bunlar üzerindeki Devlet denetiminin nasıl ya
pılacağı yıllık programlarda gösterilir şeklinde 
birinci maddenin (B) bendinin son fıkrası büs
bütün bizim iddialarımızı cloğrulıyan açık bir 
kanıttır. Demek ki, karma teşebbüslerinin nite
likleri yani, vasıflarının ne olacağını ve yu
karıdaki fıkrada, yani fonlarda faydalanma 
şartları ve bunlar üzerindeki Devlet denetimini 
yıllık programlarda 'gıöstermek suretiyle yapa
caksınız. Bu olmaz arkadaşlarım, yıllık program 
hukukî bir vesika değildir. Yıllık program Dev-
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letin denetim usulü değildir. Yıllık programlar 
Devletin parasının ne suretle sarfedildiği batıp 
çıktığı, kâr edip etmediği, yanlış yere tahsis 
edilip edilmediğini denetlemeye yararlı ve 
yeterli bir teknik değildir, yıllık programlar. 
Biraz evvel de anlattığım giM yıllık program
lar daima değişen, Hükümetin idari tasarruf
larına benzer, ne bileyim, günlük mektebin ye
rini şuradan şuraya mı getirelim, gibi hani pek 
artık alâlade bir şey, çalışma faaliyetinde alâ-
lade mevzuları ihtiva eden bir güncedir, bir 
ruznamedir. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Gün
ce de ne demek? 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Ruz-
name dedim beyefendi. Sizi zaten bir mektebe 
gönderip, Türkçe kelimeler öğretmek lâzım. 
Şimdi kendileri yıllık programları denetlemek 
istedikleri bu teşob'büslerin kendileri dahi ka-
ibul ederler ki, bu yıllık programlar bir denet
leme mekanizması, denetleme organı değildir. 
Denetlemeye yetmez, bunlar, günlük işlerin ne 
olduğunu gösteren ve çok kısa zamanlarda, çok 
kolay değiştirilmesi mümkün olan şeylerdir, 
birtakım ruznanıelerdir. Bunlarla milyarlarca 
liralık kamu teşebbüs hisselerinin denetlenmesi 
yoluna gidilemez. Bu paraların oralara tahsisi, 
sarfı ve denetlenmesi için kanun gerekir. Yıllık 
pragramlar bunları denetliyemez. Demek ki, 
siz ekonomik alanda karma teşebbüs namı al
tında kurulacak ne i düğü - mahiyeti pek iyi 
tarif edilemiyen, edilnıiyen ve hangi maks&ia 
hizmet edeceği belli olmıyan bir teşebbüs tarzı 
ve ekonomik teşebbüsü yıllık programlarla de
netlemek gibi bir sakim yola gireceksiniz. Bunu 
yapamazsınız. Neden? Bu paraların sarfı, tah
sisi denetlenmesi kanun içinde olur. O iti
barla baştan aşağı hatalı, kanuna aykırı Ana
yasa hükümleri ile çelişir ve Türk ekonomisine 
fayda değil, zarar getirir mahiyette olduğu pek 
aşikâr olan, bu maddenin birkaç saattir arzı
na çalıştığım mütalâa ve mülâhazalarla ka
bul edilmemesi gerekir. Eğer şayet böyle bir 
ihtiyaç hissediliyorsa, bu ihtiyacın böylesine 
yıllık program ismi ile anılan, hukuk alanında, 
hüküm ifade etmiyen bir teknikle uygulanması 
büsbütün bu memlekete zarar vericidir ve bu 
memleket ekonomisini harabedicidir. İstedi
ğiniz şeyi yapmak, ancak bu istediklerimizi ka

nun maddesi haline getirmekle mümkündür. 
Kanun maddesi haline getiriniz hakikaten ge
rekiyorsa, ki gerekecekse, gerekecek tarafları 
olabilir. O takdirde biz de gönül rahatlığı ile 
yasama yetkisini haiz meclisler olarak, biz de 
gönül rahatlığı ile bu kanuna oy da verebiliriz. 
Ama, böylesine denetimi, tahsisi şekli, yönetimi 
mesul olmıyan, mesul olmıyacağını bu madde 
ile ifade eden bir tekniğe işi bırakırsanız o tak
dirde sizin hareketinize, bu memleket ekonomi
si bakımından yararlı hareket denmez. Denmi-
yeeeğini de zannediyorum, çok yakın zamanda 
ispat etmek mümkün olacaktır. O zaman ah, 
keşke rahat bir zaman içinde bu kanunu tetkik 
etseydik, bâzı hatalar yapmışız, buna düşmesey-
clik, ekonomide bu kadar zarar görmeseydi di
yeceksiniz. Bana hangi mütehassıs diyebilir ki, 
şu önümüzdeki kanundan daha mükemmel bir 
kanun yoktur. Bana hangi Devlet Plânlama 
teşkilâtının uzmanı diyebilir ki, bizim getirdi
ğimiz en mükemmelidir. Getirdiğimiz teknik 
kadar mükemmel bir teknik daha dünyada gel
memiştir. Biz bunun müddeisiyiz, dehamızın 
eseridir, bu. Ve Türk Ekonomisinin hakiki ihti
yacı bunun içindedir diyorlarsa itimadederim. 
Benim kendilerine bundan çok daha ileri tek
nikler tavsiye edebilecek zamanı bana verin. 
Ben bu kanunu, bu maddeyi tedvin edenlerin, 
bu kanunu hazırlıyanlarm, bu maddede öngörü
len istekleri şöylece dile getirenlerin çok yan
lış esaslara dayandıklarını, bu isteklerin başka 
usullerle ve tekniklerle çok daha iyi ifade edile
ceğini ve bu maddenin başka suretle tedvini 
sartiyle bu ekonomiye faydalı olacağını ispat 
etmek istiyorum, ama bana vakit bırakmıyor
sunuz. Ben, plâncıların getirdikleri, Hükümetin 
de benimsediği, Millet Meclisi komisyonların
dan çıkıp, bizim de komisyonumuzdan geçip 
şimdi kanunlaşmak için huzurunuzda bulunan 
bu maddenin tanziminde plâncıların büyük ha
taya düştüğünü ispat etmek için vakit istiyo
rum. Kasımda Komisyona bunun tekniklerini 
getireyim. O zaman siz de diyeceksiniz ki, 
plâncılar ve mütehassıslar bu maddeyi yanlış 
tanzim etmişler. Çok iyi oldu. Birtakım hata
lara düşüyorduk. Yok böyle demiyeeeksiniz, 
plâncılara deha sahibi insanlardır en verimlisi
ni bulmuşlardır, işte bu, bu dehanın mahsûlü
dür diyorsanız vebali benim değil, böyle diyen
lerin boynuna olsun. Bakınız saat biri çeyrek 
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geçiyor. Tatil miyiz, değil miyiz bilemiyorum. 
(BAŞKAN — Devam ediyoruz, efendim, bir

leşim devam ediyor. 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Şim

di herkes lokantada yemek yiyor, pekâlâ karın
ları tok olarak gelecekler. Ben karnım aç ola
rak burada devam edeceğim. 

HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Bir şey so
rabilir miyim? 

BAŞKAN — Hatip konuşurken sorulmaz 
inanım efendi, lütfen. Söz vermiyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Bi
naenaleyh, 1 nci maddenin her fıkrası tama
men yanlıştır, hatalıdır. Tekniğe aykırıdır. 
Ekonomiye zarar vericidir. Kanunlara muha
liftir ve Türk Ekonomisini bir daha düzelemi-
yecek kadar ağır -güçlüklere ve zararlara mâ
ruz bırakacaktır. Ağır zararlara mâruz bırak
mıştı.' Bu madde hakkında takrirlerim vardır. 
Bu takrirlerimi Sayın Başkanlığa arz ediyorum. 
Oylamaya hemen imkân varsa, istiyeceğim, fa
kat oylarsa, lütfen çok rica ederim, kaç kişi 
olduğunu, benim Başkanımdan kaç kişi olduğu
na buradan söylesin. Namuslu insandır, kendi
sine itimadım vardır. Bu bakımdan işte takri
rimi veriyorum. 

BAŞKAN — İçtüzük hükümlerini hatırlatı
rım. Birleşimler salt çoğunlukla açılır. Mevcu
dun salt çoğunluğu ile karar verilir. Üyeleri 
devamlı surette içerde tutmak mümkün de
ğildir. Usulü dairesinde yoklama talebinde bu
lunduğumuz zaman Riyaset her zaman bu tale
be riayet eder. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Şu 
anda usulü dairesinde yoklama talebinde bulun
duğum pek aşikâr. Çünkü biliyorsunuz, tüzükte 
'bir üye kalkıp Başkana derse ki, ,başkanım şu 
anda çoğunluk yoktur, derse. 

BAŞKAN — «Beş üye der», tüzük. 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Ben 

size söylüyorum, bugün şu anda burada 17 kişi 
var. 17 kişi olmadığını sanıyorsanız, öyle bir 
kanaatiniz varsa, 18 kişi var deyin, kas bul edi
yorum. 

BAŞKAN — Çok istirham ederim, Tüzük 
münakaşası yapacak değiliz. Tüzüğü iyi biliyo
ruz ve tüzüğü yerinde tatbik ediyoruz. Bundan 
bir şüpheniz olmasın. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Sev--
ıgili Başkanım, bundan hiç şüphem yok, elbette-
ki tüzüğü yerinde tatbik edeceksiniz. 

BAŞKAN — Mecburum. 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Vazi

feniz ancak şu anda 17 kişi olduğumuzu, tak
ririmi... 

BAŞKAN — 17 kişi olabilir. Ama bir oyla
ma mevzuubahsolduğu zaman zile basar, riyaset 
arkadaşları davet eder. Siz her halükârda ve 
her seferde müzakerelere müdahale hakkını 
haiz değilsiniz. Bunu da bilmeniz lâzımdır. 
Lütfen münakaşa etmiyelim. Sözünüzü kese
rim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Tak
dim ediyorum. 17 kişi olduğuna inanmıyorsa
nız lütfen yoklama yapmayın. 

BAŞKAN — Beyefendi münakaşa yapacak 
değilim, lütfen. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Davamla) — Mü
nakaşa yapacaksınız. Çünkü ben bir talepte 
bulunuyorum, ben Senato üyesiyim. 

BAŞKAN — Talep tüzüğe göre olur. 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Eğer 

Başkanım, oturum.. 
BAŞKAN — Çok rica ederim; sözünüzü ke

siyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Sözü
mü kesmekle hakkımı elimden alamazsınız. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz is-
tiyen başka üye var mıl? 

SIRRI ATALAY (Kars) — 1 nci madde 
üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
(Başkanlığa, Başkanvekili Fikret Turhangil 

geldi). 
SIRRI xlTALAY (Kars) — Mâruzâtımı çok 

kısa olacaktır, 1 nc'a maddenin esas esprisi 
transferlerin yapıkaası amıacı ile fonların tesisi
dir. Bu fonların tesisinde 1 nci maddede, ikti
sadi faaliyet sektörlerine plânın böl gelerarası 
dengeli kalkınma ilkesi de, bölgelerarası 'kalkm-
ıma ilkesi de göz önünde tutularak - şimdi böl
gelerarası dengesizlik aşikâr. - Bunun üzerin
de durmıyaeağifm. Bu Uygulatma Kanunu ile 
transfer ve kurulacak fonlarda bölgele'rarası 
dengesizlik ilkesi esas alarak almımıyaealk, an
cak bu ilkede «de» kelimesi ile alınıp alınma-
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ması yine takdire kalacak ve esas olmıyacak, 
tâli bir derecede olacaktır, esas olmayacağı da 
ayrıca göz önünde tutularak, yani bu transfer 
ve fonlar tesisinde bölgelerarası dengesizlik, 
an'cak göz önünde tutulacaktır. Bu dengesiz
liğin giderilmesi ve bölgelerarasmda farklılığın 
önlenmesi için transferler ve fonların kurulması 
esas olacağı fikri birinci plânda kendisini gös
teriyor. Ancak ,göz önünde tutulacağı ve «de» 
ile de diğer hususlar mey anında bölgelerarası 
dengesizlÜk ilkesi de göz önünde tutulacak şek
lindedir. Halbuki Beş Yıllık Plân üzerindeki1 

görüşmelerimiz arasında ifade etımliştik ve Hü
kümet de kurulacak fonlarda bunlarım göz önün
de tutulacağını ve 'bölg-elerarasındaki dengesiz
liğin ilerideki çalışmalarla bertaraf edilebilece
ğini ifade etmişti. Gelen bu 1 ncü ımaddenin 
1 nci fıkrası ile bunun teimini ımümkün değil
dir. Bunun liçin şöyle bir değiştirme teklifinde 
bulunuyorum; «Kalkınma plânları hedeflerine 
uygun olarak geliştirilmesi öngörülen iktisadi 
faaliyet sektörlerine plânın bölgelerarası dengeli 
kalkınması ilkesi, kalkınma ilkesi, hayvancılı
ğın geliştirilmesi, gelir dağılımının sosyal ada
letin sağlanması da esas tutularak genel ve 
katmalı 'bütçelerden önceElk vermek şeklinde 
transferler yapılmak 'amacı ile fonlar tesis edi
lir.» 

Yani Burada bölgelerarası dengesizliğin 
esas tutulması hayvancılığın ımemleketJmiz eko
nomisindeki öneım'i, bu önem karşısında hayvan
cılığın her türlü Devlet garantisinden ve hima
yesinden uzak tutulmaması, gelir dağılımındaki 
sosyal adaletsizliğin giderilmesi için bu Uygula
ma Kanununun 1 ncli maddesinin 1 nci fıkrasın
da- bunların esas olarak göz önüne alınması, 
böylelikle bu kalkınma içerisinde en iyi bir şek
lin temini için 1 ncü fıkranın bu şekilde değiş
tirilmesi için bir önerge takdum edeceğim. 

Ayrıca 2 nci bendde, yani (B) bendinde 
2 nci ve 3 n'cü fıkralarının değiştirilmesi tekli
finde 'bulunacağıım. Burada esas espri de yıllık 
programda gösterilmesi keyfiyeti, çeşitli har
camalar ve imkânların kullanılmasının hukuk
ta ve ekonomide (mesuliyeti ve hukukî mesnet
leri henüz bugün bir esasa bağlanlmıyan ve ob
jektif kaideler içerisinde mütalâası mümkün 
oîiinıyan yıllık programların teşriî .murakabeden 
uzaklığı göz önünde tutularak - bunun yıllık 

prokraımlara değil beş yıllık program içerisinde 
mütalâası mümkündür. Beş yıllık program, içe
risinde alınmayıp da çeşitli imkânları ve har
camaları yasama organlarının murakabesinden 
uzak olarak yıllık programlar içerisinde gös
terilmesi zorunludur. Bu sebeple ben İkinci 
bendin şu şekilde değiştirilmesini istiyorum: 

«Bu karma teşebbüslerin nitelikleri ve yu-
kardaki fıkradan faydalanma şartları, bunlar 
üzerindeki Devlet denetiıminfin nasıl yapılacağı 
yıllık programlarda tesbit edilir.» hükmü bir 
mecburiyettir, ^geliyor. Yalnız bu karma teşeb
büs için beş yıllık programlarda tesbit edilen 
şartlar, ama bu santiarını bu programlarda de
ğil beş yıllık programda tesbit edelim. Bu tes
bit edilmemiştir. Yıllık programlara bıraktığı
mız takdirde hükümetler güçlük çekerler ve 
ileride hükümetlerden, teşriî organlar en kü
çük meselelerden en büyük (meselelere kadar çe
şitli ithamlarda bulunulabilir. Bu sebeple bu 
karma teşebbüs için beş yıllık programlarda tes
pit edilen şartlar bu karma teşebbüsün özel 
teşebbüs kesimi lehline değiştirilemez ve hafif-
letilemez. Ayrıca şu hususun da yer alması lâ
zımdır; yarli bu kanma teşebbüsler bir tarafta 
Devlet sektöründeki kesimleri, bir tarafta özel 
teşebbüs ve kanma teşebbüs olacak, bu karma 
teşebbüs içinde bulunan, yanli yeralan özel te
şebbüs de yıllık programlarla daimi değiştinil-
meler, çeşjtli şüphelere, tereddütlere, ben hü
kümetleri tenzih ederllıı, 'asla peşiiı bir hüküm
le ifade etımiyey'im, çeşitli yolsuzluklara, yol 
açabilir, bu imkânlar sağlanaibilir. Bugün prog
ramla şu karıma teşebbüsün özel kesimine şu 
imkânı ve şu haklar tanınabilir, aıına yarın bu
nu hafifletebilir, bunu gelişt'ire'bilir. Bunlar 
yıllık programlara bırakıldığı takdirde bu yıllık 
programlar özel kesiım için karma teşebbüs 
içinde şu şu hususlar gelecek. Bunu değiştir
mek içim de çeşitli imkânlar çeşitli 'özel teşeb
büslere sağlanabilirler nimetler bahşedilebilıir 
ve bunlar haksızlıklara yol açabilir. Hal
buki 5 yıllık bir devre içinde objektif şartlar 
tesbit edilirse, hem özel teşebbüs burada ra
hatlar, hem de tereddütler ve ileride çeşitli ih
timal ve 'gölgeler kalkmış olabilir. Bu itibarla 
beş yıllık programlarda tesbiti kaydım koy
mak zarureti vardır. Ayrıca karma teşebbüs
te yer akın !özel kişilere ait teşebbüslerin koo-
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peratif olarak düzenlenmeleri iktisaden geri 
kalmış bölgelerde öncelik alırlar. Bu karma te
şebbüslerin çeşitli kesimlerde önceliğinin bil
hassa geri kalmış, iktisaden geri kalmış bölgele
re, bu iktisaden geri kalmış bölgeler içinde mu
ayyen bir bölge değil; Doğu - Anadolu bölge
si değil, iktisaden geri kalmış Kastamonu da 
dâhil, Yozgat da dâhildir. Yani gerçekten biz 
iktisaden geri kalmış bölgeleri kalkındırmak 
istiyorsak, imkânları oraya götürmek istiyor
sak öncelik vermeye mecburuz. Bu öncelik, bu 
imkân gelmiştir. Bu imkânı fonlar kurulduğu 
takdirde, bu fanlar, bu transferler yine ikti
saden gelişmiş bölgeler için, projeler yapıla
cak, iktisaden gelişmiş bölgelerin çeşitli plân
ları olacaktır, imkânları olacaktır. Özel teşeb-
fbüs burada harekete geçecektir ve yine muay
yen bölgelerde; Marmara bölgesinde, Ege böl
gesinde, Ankara, İstanbul gibi büyük şehir böl-
igelerâı&e bu teşebbüsler harekete geçecek, yi
ne bu teşebbüsler yapacaktır ve ben bunu 
yıllar önce de sö}d emiştim, Yatırını Bankası 

kurulduğu zaman da burada Maliye Balkanı 
Ferid Melen ile aynı partinin mensupları ola
rak didiştim ve bir fıkra eklemiştik. Yatırım 
Bankasında da, projelerde geri kalmış bölgele-
ıre öncelik tanınır diye bir fıkra konmuştu. 
Bundan da istifade edilmedi. Fakat bu fonlar 
daha çok imkân getiren hususlardır, fonlardır. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, müddetiniz bit
miştir, bağlamanızı rica ederim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bağlıyorum 
efendim. Mümkünse bu fıkrayı kabul 'edel'im 
ve karma teşebbüste yer alan özel kişilere ait 
teşebbüslerin kooperatif olarak düzenlenmeleri 
ile iktisaden geri kalmış bölgelerde kurulanlara 
öncelik verilir, diye bir fıkra koyabilirsek, ikti
saden geri kalmış bölgelerde bu fonlardan istifa
de etmek imkânı olacaktır. Aksi takdirde olmı-
yacaktır. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde başka 
görüşmek istiyen sayın üye? Yok. Takrirler 
vardır efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Uygulama Kanununun 1 nci maddesine bir 

fıkra eklenmesini arz ve teklif ederim. 
İstanbul 

Fikret Gündoğan 

Ek fıkra : 
Bu maddedeki fonlardan 6224 sayılı Kanu

num 10 ncu maddesinde yazılı kişi ve ortak
lıklar istifade edemezler. 

Yüksek Başkanlığa 
Uygulama Kanunu 1 nci maddesinin tasa

rıdan çıkarılmasını arz ve teklif edeırim. 
İstanbul 

Fikret Gündoğan 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 1 nci maddesinde teşkili uygun 

görülen fonların yalnız iç kaynaklardan terti
bini, dış kaynaklar istisna edilmek suretiyle 
teşkilini arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Fikret Gündoğanı 

Bu maksatla : 1 nci maddenin 2 nci fıkra
sının bu fonların kelimesinden sonraki ve (dış 
kaynaklardan ayrı amaçla yapılacak tahsisle
rin) tasarıdan çıkarılmasını arz ve teklif ede
rim. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkaırulığına 
Her iki bendi de Özel Yatırım Bankası Ka

nunu tasarısı sırasında dikkatle alınması ge
rekli bir konuya aidolduğu cihetle ve (B) ben
dinde yer alan husus da, aynı banka eliyle yü
rütülmesi gereken ve sermaye piyasasının ku
rulması, halka açık anonim şirketler ve koo
peratifler konularındaki mevzuatın çıkarılma
sının gerektirdiğinden ötürü, 1 nci maddenin 
çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Güven Partisi Senato Grapu 
Başkan vekili 

Artvin 
Fehmi Alpaslan 

Yüksek Başkanlığa 
1 nci maddenin 2 nci bendine 2 nci ve 3 ncü 

fıkra olarak aşağıdaki fıkraların eklenmesini 
saygı ile arz ve teklif ederiz. 

Kara 
ıSırrı Atalay 

Bu karma teşebbüslerin nitelikleri ve yuka-
r'daki fıkradan faydalanma şartları ve bunlar 
üzerindeki Devlet denetiminin nasıl yapılacağı 
yjllık programlarda tesbit edilir. Bu karma 
teşebbüs için beş yıllık programlarda tesbit 
edilen şartlar bu karma teşebbüsün özel teşeb-
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büs kesimi lehinde değiştirilemez ve hafiflett
ir, nı ez. 

Karma teşebbüste yer alan özel kişilere ait 
teşebbüslerin koperatif olarak düzenlenenleri 
ile iktisaden geri kalmış bölgelerde kurulanları 
öncelik alırlar. 

Yüksek Başkanlığa! 
1 nci maddenin (A) bendimin 1 nci fıkra-

B'iıın aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştiril
in esini saygı ile arz ve talebederim. 

Kara 
Sum Ataılay 

A) Kalkınma plânı "hedeflerine uygun ola
rak geliştirmesi öngörülen iktisadi faaliyet sek
törlerine plânın bölgeler arası dengeli kalkın
ma ilkesi, hayvancılığın geliştirilmesi, gelir 
dağılımında sosyal adaletin sağlanması da esas 
tutularak genel ve katma bütçelerden ödünç 
verme şeklinde transferler yapmak amaciyle 
tonlar tesis edilebilir. 

Yüksek Başkanlığa 
Kalkınma plânımın uygulanması esaslarına 

dair Kamunun 1 nci maddesinin aşağıdaki şe
kilde tadilini arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Fikret Gündoğan 

•Madde 1. — A} Plân dokümanınım 296 nci 
sayfasındaki tablo 5 ile gösterilen imalât sa
nayii yatırımlarının ışığı altında bu sanayiin 
kalkınma plânı hedeflerine uygun olarak geliş
tirilmesi için kâğıt, plâstik, ilâç aktif madde
leri, kimyasal maddeler, demir - çelıik, petrol 
ürünleri, tarım, makina ve alet edevatı, motorlu 
mıakinalar, elektrik makinaları, motorlu kara, 
•demiz ve demiryolu taşıtları sanayii ile turizm 
sektörüne bölgeleırarası dengeli kalkınma ilke
leri de göz önünde tutularak özellikle tesbit 
sermayeyi artırma amaciyle genel bütçeden 
ödünç verme suretiyle transferler amacı ile 
fonlar tesis edilebilir. 

Maliye Bakanlığı bütçesinde her yıl (-geliş
me ve teşvik fanları) adiyle bir bölüm açılır. 
Fonlar bu bölümün maddelerinde gösterilir. 

Bu fonların kullanış esasları yıllık prog
ramlar göz önünde bulundurularak tüzüklerle 
düzenlenir, 

Bu transferler 440 sayılı Kanuna tabi ban
kalar, üretim ve satış ve özellikle ihracat koo
peratifleri veya bunların birlikleri aracılığı ile 
yapılır. 

Üretim ve satış kooperatiflerine özellikle 
İhracat kooperatiflerine ve bunların birlikleri
ne yapılacak transferler bu fıkrada belirtilen 
bankalar aracılığı ile olur. 

B)' Yabancı sermaye ve ortaklıklarına ait 
özel teşebbüslere bu maddeye göre transfer ve 
tahsis yapılamaz. 

BAŞKAN — Takrirleri tekrar okumak su
retiyle Hükümet ve Komisyonun mütalâasını 
aldıktan sonra oylarınıza arz edeceğim. 

iSayın Fehmi Alpaslan'ın bir fıkranın çıka-
iiılmasıına mütedair takrir en aykırı olduğu 
için onu okutuyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkanım, tümünün çıkarılması hakkında tak
rir verdim. 

BAŞKAN — Lütfen tümünün çıkarılması 
hakkımdaki takriri okur musunuz? Tümünün 
çıkarılması, öyle mi efendim î 

FİKRET GÜNDO&AN (İstanbul) — Evet 
efendim. 

Sayım Fehmi Alpaslan'ım da 1 nci madde
nin çıkarılması hakkındadır efendim. 

Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan'ın 1 nci mad
denin- çıkarılmasına ait önergesi tekrar okun
du. 

BAŞKAN — Birinci maddenin çıkarılma
sı isteniyor. Komisyon ve Hükümet katılıyor 
mu efendim... 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Katılmı
yoruz. 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞLU (Zonguldak Milletvekili) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılmıyor, Komis
yon katılmıyor; dikkate alınması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayım Gündoğan'ın aynı mealdeki takriri
ni tekrar okutuyorum. 

(İstanbul Üyesi Fikret Gündoğan'ın 1 nci 
maddenin çıkarılmasına ait takriri tekrar okun
da.) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor mu? 



O. Senatosu B : 97 28 . 7 . 1967 O : 1 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
Nİ' ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Katılmı
yoruz. 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF
TÜ OĞLU (Zonguldak Milletvekili) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyorlar; takririn dikkate almma hususunu 
(oylarınıza arz ediyorum. Kabul buyuranlar... 
Kabul etmiy enler... Kabul edilmemiştir. 

(İstanbul Üyesi Fikret Gündoğan'm 1 nei 
maddeye bir fıkra, eklenmesine dair önergesi 
.tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon? 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA

NI ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-

TÜOĞLU (Zonguldak Milletvekili) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Dikkate alınması hususunu oy-
0arınıza arz ediyorum. Kabul ©demler,.. Kabul 
•etmiy enler... Kabul edilmemiştir. 

(İstanbul Üyesi Fikret Gündoğan'ın fonla
rın 'yalnız iç kaynaklardan teminine dair öner
gesi tekrar oikundu) 

BAŞKAN — Komisyon?' 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA

NI ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-

TÜOĞLU (Zonguldak Milletvekili) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. Dikkate alınması hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir efendim. 

(Kars Üyesi Sırrı Atalay'ın 2 nci bende 
iki fıkra eklenmesine dair önergesi tekrar okun
du) 

BAŞKAN — Komisyon? 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA

NI ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-

TÜOĞLU (Zonguldak Milletvekili ) — Katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. Dikkate alınması hususunu oylarınıza 
•arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etnıiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 

(Kars Üyesi Sırrı Atalay'ın 1 nei maddenin 
(A) bendinin değiştirilmesine ait önergesi tek
rar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon? 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA

NI ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Efen
dim Komisyonumuz burada bir cümle ile izahat 
vermek istiyor. Şu bakımdan ki, biz de bölge
ler arası dengeli kalkınmayı arzu ediyoruz, 
bendeniz Komisyon .Başkanı olarak. Bu (A) 
fıkrası kalkınma plânının hedeflerine uygun 
olarak tanzim edilmiştir. Kalkınma plânınnı 
hedeflerinde ise bölgelerarası dengeli kalkın
ma da yer almıştır, öngörülmüştür. Bu siebep-
ten katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Kalkınma plânında da öngö
rülmüştür dengeli kalkınma, bunu da madde 
muhtevidir, diyorsunuz; bu sebeple katılmıyor-ı 
sunuz. 

Hükümet? 
DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-

TÜOĞLU (Zonguldak Milletvekili) — Katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor, dikkate alınması hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul efimiyeaı-
ler... Kabul edilmemiştir. 

(İstanbul Üyesi Fikret Gündoğan'ın biırin-
ci maddenin değiştirilmesi hakkındaki önerjge-
si tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon? 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA

NI ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Efendim, 
Sayın Gündoğan'm ilk maddenin tümünün kal
dırılması hakkında verdiği takriri ile bu tak
rir arasında fikrî bir çelişme görüyoruz. Şim
di maddeyi bu takrir daha genişletmektedir. 

BAŞKAN — Katılıyor muşunu, katılmıyor 
musunuz ? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI ERDOĞAN EDALI (İstanbul) — Katılmı
yor az. 

BAŞKAN — Hükümet? 
DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-

TÜOĞLU (Zonguldak Milletvekili) — Katıl
mıyoruz. 
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FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Afe-
derşaniz, bendenizin verdiğim bu takrir ile bi
rinci takrir arasında çok fark vardır, bir çe
lişme yoktur. 

BAŞKAN — Çok fark vardır, çelişme yok
tur diyor Sayın Gündoğan. Oylama sırasında
yız, çok rica ederim. Komisyon ve Hükümet 
katılmıyorlar. Dikkate alınması hususunu ka
bul buyuranlar... Kabul etımiyenler... Kabul edil
memiştir. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Teşvik ve tanzim : 
Madde 2. — Kalkınma plânı ve yıllık pro

gramlara uygun olarak yatırımların teşvik ve 
tan/imi maksadiyle : 

A) 6 Ocak 1961 tarihli ve 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununa 28 Şubat 1963 tarihli ve 202 
sayılı Kanunla eklenen 3 ncü maddenin 3 ncü 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Yatırım indiriminin nisbeti yukardaki fık
raya göre indirimden istifade edecek yatırım 
miktarının âzami % 80 nidir. Bölgelere ve ikti
sadi faaliyet sektörlerine göre uygulanacak 
nisbetler, bu haddi aşmamak üzere yıllık pro
gramlarda belirtilir. 

B) Yatırım mallarında ve hammaddelerde 
Gümrük Vergi ve Resimleri ile ithalden alman 
diğer vergi ve resimler toplamında iktisadi fa
aliyet sektörlerine göre kısmi veya tam muaf
lıklar ihdası veya bu vergiler ve resimler top
lamının kısmen veya tamamen iadesi konuları, 
Bakan1 ar Kurulu kararnameleri ile düzenlenir. 

C) Sanayi bölgeleri ve turistik bölgeler te
sis ve tanzimi ve bu maksatla, gerektiğinde 
arazi istimlâki, Bakanlar Kurulu kararnaıme-
leri ile yapılır. 

Bu bölgelerde icabında kanalizasyon, elek
trik, su ve yol gibi alt - yapı tesisleri yaptırıl
dıktan sonra gayrimenkul, buralarda plân ve 
program hedeflerine uygun olarak tesis kura
caklara tâyin edilecek vâde ve faiz nispetlerin
de ilgili bakanlıklarca devredilir. Bu fıkranın 
uygulanmasındaki esaslar Bakanlar Kurulu 
karam amesi ile düzenlenir. 

D) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, İş kanun
ları, Mahallî idareler kanunları ile diğer mev
zuatta her türlü yatırımlara, (Ezcümle sanayi 
kuruluş ve işletmesine) ait ruhsat formalitele

rini ahenkleştirmek, çabuklaştırmak ve yetki
li Mercileri bir arada çalıştırmak içki Bakan
lar Kurulu gerekli tedbirleri, icabında karar
nameler çıkararak alır. 

E)' Bakanlar Kurulu standart ve kalite 
kontrolü konularında tatbikatı geliştirici ted
birler almaya yetkilidir. Bu kontrolların hizme
tin icaplarına göre sıhhatli ve süratli bir tarz
da yapılabilmesini sağlamak amaciyle, mesai 
saatleri dışında ve ek mesai ücreti ödenmek 
şartiyle veya mukaveleli personel çalıştırmak 
hususunda kararname çıkarmaya Bakanlar 
Kurulu yeitkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzeninde Sayın Ata-
lay, buyurunuz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkanını, bendeniz grup adına sıöz istemiş
tim. 

BAŞKAN — Grup adına ma efendim? 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Evet. 
DAŞKAN — İsterken beyan etmediğiniz 

için şahsımız adına istediğinizi sandım Sayın 
Atalay, daha evvel istediği için, Sayın Atalay'a 
söz verdim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Peki 
efendim, sonra konuşurum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem ar

kadaşlarım, 2 ne i maddenin (b) bendinde «Ya
tırım mallarında ve hammaddelerd:e Gümrük 
Vergisi ve Resimleri ile ithalden alınan diğer 
vergi ve resimler toplamında iktisadi faaliyet 
sektörlerine göre kısmî veya tam muaflıklar 
ihdası...» Yanıi muafiyetler tanınması. Doğru, 
bu yetki mümkündür ve kullanılabilir. Ama 
dikkat buyurun şurada başlıyor. «Veya bu ver
giler ve resimler toplamının kısmen veya taıma-
men iadesi konuları.» Yani resim alınacak, çe
şitli şeylerden alıınacaık, bunların tamamı veya 
kısmı üç ay sonra, altı ay sonra veya bir sene 
sonra iadesi konusunda yetki Hükümete veri
lecek. Bunlar çeşitli şüphelere, gölgelere yol 
açacak hükümlerdir ve kararnamelerle olacak
tır. Bir kararname ile muayyen bir düzen için
de ihale şu bu, şu, şu, şu mallar gelecek, ama 
ondan sonra ihale muayyen şeyler içinde yapa-

I caik, mütaahhit veya iş sahipleri muayyen gö-
li rüşler içinde katılacak, şu veya bu işler olacak, 
' ama ondan sonra bir sene sonra, altı ay sonra 
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bir muafiyetle bütün bu düzenler ortadan kal
kacak. Bunlarla milyonlar temini edilebilir fir
malara, özel teşebbüse, milyonlar mahrum edi
lebilir. Bunlar hükümetleri yaralar, bunlar ze-
deıliyen hükümlerdir. Lütfedin bu hükmü kal
dıralım. Yani yıllar geçecek, iade. Birimci evet, 
önceden belli, ithalde Damga Resminde 'şu mu
afiyetleri şu şu hususları tanıyacağım. Doğru
dur, objektiftir, mümkündür. Bir Hükümet 
bu yetkilerini kullanır. Ama bilâhara ne diyor? 
Veya vergiler ve resimler toplamının kısmen 
veya tamamen iadesi konuları Bakanlar Kuru
lu kararnamesi ile düzenlenir. Buna geldiniz 
mi, çeşitli ihtimallere yol açar. Çeşitli şüphe
leri davet eder ve bir hukuk düzeni içerisinde 
bunlar, yaralayıcı hükümlerdir. Lütfedin, ke
rem buyurun bunu çıkaralım. Bu doğru bir 
hüküm değildir. 

Ayrıca, bende de «Bakanlar Kurulu stan
dart ve kalite kontrolü konularında tatbikatı 
geliştirici tedbirler almaya yetkilidir.» Müm
kündür doğrudur. Bu kontrollerin hizmetin 
icaplarına göre sıhhatli ve süratli bir tarzda 
yapılabilmelerini sağlamak amaciyle mesai sa
atleri dışında ve mesai ücreti ödemek şartiyle 
ve mukaveleli personel çalışma konusunda ka
rarname çıkarmaya Bakanlar Kurulu...» 

Muhterem arkadaşlarım, dar imkânları olan 
iktisaden geri kalmış bir milletiz. Devlet hiz
metlerinde memur muayyen hizmetleri yap
makla yükümlü, iş çıkarmakla yükümlüdür. 
Şimdi bu işi bir saat fazla, mesai saatinin dı
şında yapacaksın, dediğiniz takdirde bekliye-
oektir mesai saati dışında yapmayı göz önüne 
alacaktır, çeşitli hizmetler taşıyacaktır ve Dev
let bütçesinden çeşitli fasıllardan memurlara, 
çeşitli memurlara hizmet gücü içinde ve objek
tif kaideler içinde zaten görevidir, bunları yap
ması, ama bu imkânı verdiğiniz takdirde me
sai saatleri içinde yapmıyacak mesai saatleri
nim dışına taşacaktır. Ve böylelikle kayırma
lar imkânı olacaktır. Çalışmasını muayyen gün
de, saatler içinde yapmakla görevli olan kim
selere tazminatlar verilecektir. Ve bütçeler şi
şer, tasarruflar önlenir, çeşitli imkânlar harca
nır. Lütfedin bu son fıkrayı çıkar alımı. Dev
let memurlarının vazifesidir. 

Ayrıca, bunları mesai saatleri dışında ya
parsa kendilerine imkân hepsi mesai dışına ta

şacaktır ve yeni yeni harcamalar, yeni yeni 
külfetler... Hep biliyoruz, fakir millet, ayağı-
mızıa göre bilmem ne ama bir de Devlet me
murları çeşitli hizmetleri yapmaya mecbur. 
Ben bunu sana vereceğim ama kararname ile 
bu imkânları tanıyacağım. Bunum için 2 öner
ge veriyorum bu (E) fıkrasının çıkarılması ile 
demin arz ettiğim veya bilâhara, sonradan ge-
riverme kısmen veya tamamen çok mahzurlu
dur. Tüketilmiş bunlar; Meclise gidip bir saat 
içinde çıkacak hükümlerdir. Sadece gelecektir, 
Meclise gidecektir, mülâhazası ile kusurlu olan 
şüpheyi davet edecek, gölge getirecek hususlar 
kanunda kalsın şeklinde bir- rıza göstermeme
nizi, meseleler üzerinde objektif olarak eğil
menizi istirham edeceğim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Say m 

Fikret Gündoğan. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
ftAN (İstanbul) — Muhterem arkadaşlarım, 
Muhterem Başkan; Kalkınma Plânının uygu
lama esaslarına dair kanun tasarısının 2 nci 
maddesi üzerinde benden evvel konuşan muh
terem Sırrı Atalay arakadaşımm sözlerine ek
lenmesi gereken, gerektiği kanısında olduğum-
bâzı hususları dile getireceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, görüldüğü gibi, bu 
madde teşvik ve tanzim matlaplı maddedir. 
Simdi neyi teşvik ve tanzim edeceğiz? Bu mat-
laptan anlamak mümkün değildir; ama, diye
lim ki, 1 nci maddeye bir atıf anlamı taşır ve 
kalkınma plânının hedeflerine uygun olarak 
geliştirilmesi öngörülen iktisadi faaliyet sek
törlerinin teşvik ve tanzimi anlamını taşısın 
diye böyle bir tefsir yapalım. Filhakika 1 nci 
maddede ifade ettiğim gibi bizim plânımızda 
geliştirilmesi öngörülmiyen hiçbir sektör yok, 
her sektör geliştirilecektir. Binaenaleyh bu 
teşvik ve tanzim matlabmı taşıyan bu 2 nci 
madde yatırımların teşvik ve tanzimi maksa-
diyle konmuştur. Demek ki yatırım olmıyan 
her hangi bir iktisadi faaliyeti teşvik ve tan
zim, sahası içine almaz bu maddenin. Çünkü 
hakikaten kalkınma plânının, maddenin 1 nci 
bendi kalkınma plânı ve yıllık programlara 
uygun olarak yatırımların tanzim ve teşviki 
maksadı ile aşağıdaki tedbirlerin alınmasını 
öngörmüştür. 
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Şimdi, yatırımlardan gayri sahalara teşmil 
edilmiyen bir madde halinde tanzim edildiği
ni dikkatlerinize, böylece, arz ederim. 

Bu maddenin (A) bendi gayet mühim bir 
hükmü ihtiva etmektedir. Hükmün ehemmiyeti 
şuradan gelmektedir. Bu madde ile 6 Ocak 1961 
tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 
202 sayılı Kanunla eklenen 3 ncü maddesinin 
3 ncü fıkrası değiştirilmiş bulunmaktadır. 
Plânın uygulama esaslarına dair kanunda baş
ka bir kanunun maddesinin değiştirilmesi her 
halde pek alışılmış bir teknik olmamakla be
raber, burada tedvin edilmek istenmiş olduğu 
görüldüğü için ister istemez üzerinde konuş
maya mecburuz. 

Şimdi 6 Ocak 1961 tarihli ve 193 sayılı Ge
lir Vergisi Kanununun 28 Şubat 1963 tarihli 
ve 202 sayılı Kanunla eklenen 3 ncü maddesi
nin 3 ncü fıkrası değiştirilmiştir denmektedir. 
Muhterem arkadaşlarım, bu maddenin değiş
tirdiği 202 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
3 ncü fıkrası vakti ile şöyle idi: Bir kimse. 
münhasıran kendi öz sermayesinden yatırım 
sağlamış ise ve yatırım yanmış ise. bu yatırı
mından dolayı gelir vergisi verirken birtakım 
indirimlerin yapılması öngörülüyordu. Yani 
denmek isteniyordu ki, siz öz kaynaklarınızla 
bir yatırıma girdiğiniz takdirde ben sizi bu 
kanundaki usullere göre gelir vergisinin bir 
kısmından muaf tutacağım. 

Şimdi nitekim bu kanunun 3 ncü maddesin
de, % 25 i geçen yatırım miktarının % 30 u 
gelişmemiş bölgelerde % 45 i % 50 sini geçen 
yatırım miktarının % 45 velhasıl bölgelere ve 
yatırım cinslerine göre bir merdiven usulü 
ihdas edilmiş, hangi bölgeye ne miktarda ya
tırım yapılırsa öz kaynaktan, o bölgede ne 
miktar vergi indirimi yapılacağı kanun mad
desi halinde ve nisbetleri de gösterilmek kayıt 
ve şartiylc tedvin edilmiş bir madde idi, 202 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 3 ncü bendi. 
Biz biliyorduk ki, her kim kalkar da kendi 
öz kaynaklarından (A) bölgesinde yatırım ya
parsa o yaptığı yatırımın nisbeti üzerinden 
şu kadar yüzde Gelir Vergisinden indirime 
tabi bir kimse olacaktır ve bu böyle eskâlye, 
bir merdiven tertibi üzerinden gidiyordu. Şim
di vergi indirimi yolu ile yatırımları teşvik 
tekniği olarak 193 sayılı Kanuna eklenen 202 
sayılı Kanunun 3 ncü bendi bu kanunun, yani 

plân uygulaması kanununun 2 nci maddesinin 
(A) bendi ile tamamen mihverinden uzaklaştı
rılarak, esasından çıkarılarak, esprisi dâhi ele 
alınmaksızın tamamen yeni bir şekle dönüştü
rülmekte. Yalnız yeni bir şekle dönüştürülmek
te dediğim zaman eskisi gibi bir merdiven, 
eskisi gibi bir muayyen bölgelerde muayyen 
kimselerin yaptıkları yatırımlar sebebiyle ge
lir vergilerinde yapılacak indirme miktarla
rını gösterir bir hale dönüştürülmüş değildir. 
Maksadı bu değildir. Y a l . Eskiden bu kanu
nun, bu maddesi muayyen yerlerde yapılan ya
tırımların, muayyen miktarlardaki yatırımla
rın yatırımcılarına gelir vergilerinden ne mik
tar vergi düşeceğini yazarken şimdi değiştiri
lerek yatırım miktarı âzami % 80 dir diye hiç
bir maliyecinin, hiçbir iktisatçının kolay ka
bul etmiyeceği bir hale dönüştürülmüştür. Ne 
demektir bu? Yatırım indiriminin nisbeti yu-
kardaki fıkraya göre indirimden istifade ede
cek yatırım miktarının âzami yüzde sekseni
dir. 

Muhterem arkadaşlarım, batini fikir fikir
lerle âmel edilmez ve kanunlar yine batini ni
yet ve maksatları aksettirmezse kanun olmaz. 
Bunu şimdi şu yatırım indirimi nisbeti yukar-
daki fıkraya göre indirimden istifade edecek 
yatırım miktarının âzami % 80 nidir dendiği 
zaman türkçede bir şey, bir mâna ifade etti
ğini anlamıyorum. Şimdi ne yatırım mikta
rı mevzuubahis, ne bölgesi mevzuubahis, ne de 
bu yatırım indirimin yüzdesi mevzuubahis. Dü
pedüz bir % 80 indirim yapılacağı gelir ver
gisinden ve bu nisbetleri de yıllık programlar
da gösterilmek istenmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, vergi kanunlarla 
her vatandaştan kamu giderlerini karşılamak 
üzere alman ekonomik bir değerdir. Bunlar
la Devlet yönetilir, bu paralarla Devlet yöne
tilir. Bu paralarla bir ülkede yaşıyanlar sosyal 
adalete, sosyal güveliğe kavuşturulur. Bir ül
kenin kalkınması bu paralar aracılığı ile ta-
hakuk ettirilir. Şimdi siz kanunla aldığınız 
vergileri kalkınmayı teşvik için birtakım indi
rimlere tabi tutmaya mecbur hissediyorsanız 
kendinizi, bunun yine kanunla olması lâzım ge
lir. Ve nisbetinin yine kanunla belirtilmesi lâ-
zımgelir. Bölgesinin yine kanunla belirtilmesi 
gerekir. Vergi indirimine müstehak bulundu-
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ğunuz yatırımcının nerede ne kadar yatırım 
yaparsa ne kadar vergisinden indirileceğini ka
nunda -göstermez, yıllık programlara bırakır
sanız, keyfiliğe yol açarsınız, Yıllık programlar 
yapan müessesenin, teşkilâtın, kurumun insanın 
kayfine kalır bu. Hiç kimse de bundan mem
nun olmaz. Bizzat yatırımcı dahi memnun ol
maz. Kendisinin nerede ne miktar yatırım yap
tığı zaman vergisinden, gelir vergisinden ne 
miktar indirime tabi olacağını peşinen bildi
ği takdirde yatırıma kendisini teşvik etmiş 
olursunuz. Bilmeden, sizin elinizde bir demok-
lesin kılıcı gibi kullandığınız, gözünüzün içini 
baktırdığınız adamın bu yatırım indirimlerin
den faydalanarak yatırım yapmaya kendisini 
teşvik ettiğinizi zannetmeniz kendinizi al
datmadır. Herkes bilmelidir, ne kadar yatırı
mı nerede yaparsa, ne kadar vergi indirimine.. 
Yıllık program dediğiniz şey, birinci madde
de arz ettiğim gibi, yıllık program hukukî de
ğer taşıyan bir vesika değildir, muhterem ar
kadaşlarım. Ekonomik değer taşıyan bir vesi
ka dahi değildir. Yıllık program bir günce
dir dedim; ruznamedir dedim. Muhtelif deği
şikliklere her an uğraması karşısında hiçbir 
mâni bulunmıyan bir çalışma tekniğidir, de
dim. Siz yıllık programların hukukî niteliği
nin böyle olduğunu kabul etmiyorsanız eğer, 
ki böyledir, onu Hükümette başka türlü ifa
de edemez. Hükümet gelip burada ben yıllık 
programların kanun niteliğinde, kararname 
niteliğinde, nizamname niteliğinde birer vesi
ka olduğunu iddia ediyorum ve bunu bir sene 
içerisinde hiç değiştiremem, benim arzularıma 
bu programlar tabi değildir diye beyanda bu
lunursa hata eder. Çünkü yıllık programlar 
aslında böylesine bir hukukilik taşımaz. Böy
lesine hukukilik vasfı taşımıyan programlar
la vergi indirimi aracını kullanmak suretiyle 
yatırımları teşvik edeceğinizi iddia edemezsi
niz. Çünkü bizzat yatırımların sahipleri tara
fından nereye ne miktar yatırım yaptıkları 
takdirde gelir vergisinden ne miktar indirime 
tabi olacaklarını bilememeleri sizin arzunuzu 
tahakkuk ettirmeye mânidir. Binaenaleyh, ya
tırım indirimlerinin yıllık programlarla belir
tilmesi usulü Anayasanın ve diğer kanunların 
vergiler babında koyduğu hükümlerle çeli
şir, çatışır. Burayı, bu maddeyi değiştirdiniz. 

Eski maddenin nesi vardı1? Diyeceksiniz ki, 
belki eski madde yatırım indiriminde nisbet 
olarak yüzde nisbeti olarak zayıf miktarlar 
taşıyordu, az miktarlar taşıyordu. Âmenna. 
Kabul ediyorum. Pekâlâ yüzde 45, % 30 filân 
bunlar azdı. Şimdi % 80 istiyorsunuz. Ben de 
kabul ediyorum. Yapınız bunu, bir şartla. Es
ki kanun tekniğine uygun şekilde, şu bölgede 
şu kadar bin lira öz kaynaklarından yatırım 
yaparsan şu kadar gelir vergisinden muaf
sın. Peki kabul. Kanun haline getiriniz bunu. 
İstediğiniz biçimde kanun haline getiriniz. O 
zaman ben de rey vereceğim. Ben yatırım in
diriminin esasına muarız değilim. Açıkça ifa
de ediyorum. Yatırım indirimi yapılır, yapıla 
gelir ve gelmektedir. Başka yerlerde de ya
pılmıştır. Yapılması da lâzımdır. Mümkündür. 
Mahrumiyet meselesidir, adeta bir nevi risk me
selesidir, o takdirde siz böylesine bir mükâfaat-
la bu yatırım indirimi mükâfaatı ile teşvik 
edin. Âmenna, tamam, hiç itirazım yok buna. 
Ama yerini, yatırımın öz kaynaklardan gelip 
gelmediğini, ne miktar yatırım yaparsanız ne 
kadar vergi indirimine tabi tutacağınızı kanun
la düzenleyin, sizle beraberim. Sadece bu mad
deyi düzenleyin bu kanunla; şimdi buradan 
çıkacağım ve bir daha hiç konuşmıyacağım. 
Sade bu maddeyi bir de 4 le 7 nci maddeyi. Hiç, 
hiç itiraz etmiyeceğim. Ama bu maddede yıllık 
programlarla % 80 yatırım indirimi yapma 
yetkisini kime verdiğinizi bile bilmiyorsunuz 
muhterem arkadaşlarım. Niye böyle gayri va
zıh bir maddeyi tedvin ile sanki bu Devlete 
bu millete, bu memelekete hizmet ettiğinizi ya
hut edeceğimizi zannediyoruz. Yanlış bu. Ka
nun haline getirin % 80 değil yüzde yüz ver
gisini indirelim. Doğu Beyazıt'ta mevcut şu 
cevherin işletilmesi ve ondan mamul madde 

nali için yarıımamul madde imali için ya
rım milyon lira yatırım yapanın gelir vergi
sinin yüzde yüzü indirilir diye bir madde ko
yun, razıyım. Böyle değil. Karşıda bilmem ne 
hammaddesini işliyeeek, yanmam ul veya mamul 
hale 'getirecek bir fabrika kuran adamın Gelir 
Vergisinin yüzde yüzü indirilir. Buna razıyım 
ama kanunla olur. Miktarı da belli olsun. Kaç 
milyon lira yatırım yapacağı. Şimdi veriniz 
beyefendilerin eline % 80 yatırım indirimi sa
lâhiyetini, yıllık programlara da bırakınız usu
lünü; eh artık meselâ ben bir yatırımcı olarak 
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hadi o yıl yıllık programları takibedebilirim, 
edemtzmiyim, büro mu kuracağım, ne yapaca
ğım. Ama beni mazur görsünler bir bakan Amr 
veya Zeyd bir Bakan illâ şart değil, muhterem 
arkadaşımız, Amr ve Zeyd Bakanın karşısı
na gideceğim; arkadaş değiştirmezsin değil 
mi, gideyim mi, Doğu Beyazıt'a % 80 yapar mı
sın, 70 mi, 60 mı, 50 mi, pazarlık yapalım mı, 
ne yapayım bunu bana en âzami miktarda tes-
bit için derse, hiç kınamam adamı, adamın 
elinde başka hiç çare yok, onların elinde çün
kü. Yıllık programa koyar, koyar koymaz de
ğiştirir, az koyar, çok koyar, nisbetini bula
maz. Nereden bilecekmiş efendim bu kadar çok 
fevkalâde hassas noktaları? Bilemez. Şimdi in
sanları kaldıracaksınız, yatırımcı insanları ver
gi indirimine tabi tutacaksınız hevesi ile ayak
landıracaksınız, ama imkânları ve kudreti 
plenpuvar tam yetki olarak yıllık program
ları tanzim eden heyete bırakacaksınız. Yani 
ona bağlı bırakacaksınız. Yani onun gözünün 

içine bak. Ben inanırım ki, kurumsal organik 
vazife yerlerinde bulunanlar orada bulunma
ları dolayısiyle en yüksek akla malik değil
lerdir. En iyi, en isabetli takdire malik de
ğillerdir. Çünkü birçok vekillerin beceriksiz
likleri yüzünden değiştirildiklerine dair siya
set tarihinde binlerce misal vardır. Şimdi 
kötü niyetle söylemiyorum. Beceriksizliklerinin 
üstünde memleket ekonomilerini zarara sok
tukları için düşündükleri vardır, vekillerin ve 
hükümetlerin. Daha ileri gideceğim. Bâzıları
nın birtakım. 

BAŞKAN — Sayın Güldoğan, Vekil ve Hü
kümetler değil, ikinci madde. 

FİKRET GÜLDOĞAN (Devamla) — Evet 
efendim, ikinci madde. Bu ikinci de böylece bir 
kapının açık kaldığı, becermeden, becerme yete
neğinden mahrum veyahut birtakım iyi olmıyan 
tercihlerle malûl bir tutumu içinde bulunabilir, 
hükümetler ve bakanlar. Yıllık programı ya
pan müesseseler, affedersiniz o da mekruh. O 
takdirde ben ne diye % 80 yatırım indirimi gibi 
Devlet kaynaklarının en mühimmi olan Gelir Ver
gisini, böylece yetkisini ne şekilde kullanacağım 
bilmediğim bir heyetin eline vereyim? Niçin ben 
yasama organı olarak bu yetkiyi elimde tut
muyorum. Çünkü ben yasama organı olarak ver
gi almanın, vergi koymanın, kaldırmanın, nis

petlerini değiştirmenin yegâne yetkilisi bir or
ganım. Niçin ben bu yetkiyi devrediyorum Hü
kümete, yahut bir bakana. Hattâ biraz sonra 
geleceğiz. Bu teşvik fonlarının başında yalnız 
Başbakan, bir tek memur mecburi ve sayısız mu
kaveleli mütehassıs bulunacak bu teşvik fonla
rının idaresine yetkili olarak. Evet evet, gelece
ğim. Onun eline vereceksiniz, her şey elinde, ya
tırım indirimi elinde. Ne olursunuz, kıyamet mi 
kopar yani sanayide uygulanacak yatırım indi
rimini vergi matrahını tesbit eden kâr ve kazan
cın 1 - % 25 ini geçen yatırım miktarının % 30 u, 
gelişmemiş bölgelerde % 45 i, 

2. — % 50 sini geçen yatırım miktarlarının 
% 45 i, gelişmemiş bölgelerde % 60 ı, 

3. — % 75 ini geçen yatırım miktarının 
% 60 ı, gelişmemiş bölgelerde % 75 tir. 

4. — % 90 mı geçen yatırım miktarının % 75 i 
ve gelişmemiş bölgeler için % 85 tir. Bakı
nız beş ilâve ediyorum. % 85 indirim. Yüzde 
yüz indirim ama bilinsin nerede, ne miktar yatı
rım yapana ne kadar vergi indiriminde buluna
cağız. Bilelim. Neden biz bilmiyoruz bunu? Ne
den bizim malûmatımız dışında cereyan etsin, 
bu? Niçin bu bölgelere göre böylece bir eskalli-
ye, böyle bir nispet sistemi, bir cetvel tâyin edi
lemesin? Tanzim edilemesin? Ne mahzuru var 
bunun arkadaşlar?.. (Kararname ile sesleri) 

Kararnamede çıkarılacak demiryorsunuz. Ba
kınız; Bölgelere ve iktisadi faaliyet sektörlerine 
göre uygulanacak nispetler bu haddi aşmamak 
üzere yıllık programlarda belirtilir, diyorsunuz. 
Muhterem arkadaşlar, ben kararnameye de kar
şıyım ya, mümkün değil Türk Hukukunda. İn
saf buyur kararname bile değil, bu. Ben belki 
hani kararnameye nerede ise razı olacağım, bu 
yıllık programdan kurtulmak için. 

Binaenaleyh, muhterem arkadaşlarım, ciddî 
ve samimî olarak sizi bu madde üzerine bilhas
sa bu fıkra üzerine eğilmeye davet ediyorum. 
Bu maddenin esprisine aykırı bir teklif değildir, 
biraz evvel okuduğum teklif. Bu yatırım indi
rimine karşı durduğumuzu ifade etmiyor. Aksi
ne bunu biz de istiyoruz, ama bunun belirli ol-
Tiasım, Türk ekonomisine hadim olmasını sağ
layıcı yöntemlere itibar etmenizi istirham ediyo-
'um. Bunu kanun haline getiriniz muhterem 
efendiler, hiç itirazım yok. Biraz evvel okudu
ğum teklifimde de okuduğum gibi 80 değil, 
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85,100 indirim yapın, yüzde yüz indirim yapın 
ama kanunla yapın bunu muhterem efendiler. 
Yıllık programlarla bunu düzenlemeyin efen
dim. Samimidir bu, içimden koparak söylüyo
rum. Nedir bunda benim alacağım, vereceğim? 
Ne yatırımcıyım ne de bilmem fonlardan istifa
de etmeyi düşünen bir insanım. Ama ben bura
ya vazifeli olarak gönderilmiş insan olarak inan
cımı ifade ediyorum. 61 nei madde diyor ki, ka
mu giderlerini karşılaımak üzere herkes vergi ve
recek. Pekâlâ, şimdi siz herkes vergi verecek kai
desinin dışında madde getiriyorsunuz. Herkes 
vergi verecek ama istersem ben bundan bâzıla
rından almıyacağım. Kimden almıyacaksmız onu 
bana söyleyin? Burada yok. İşte onun için bu nis-
beti ve indirim nisbetini ve yatırım nisbetini ve 
bölgeleri lütfen belirleyici bir kanun maddesi 
haline getiriniz ve benim bu teklifime oy veri
niz, efendiler. Hiç bir şey kaybetmezsiniz. 

Şimdi bu maddenin (B) bendinde yatırım 
mallarında ve hammaddelerinde gümrük vergi 
ve resimleriyle ithalden alman diğer vergi ve re
simler toplamında iktisadi faaliyet sektörlerine 
göre kısmi veya tam muaflıklar ihdası veya bu 
vergiler ve resimler toplamının kısmen veya ta
mamen iadesi konuları Bakanlar Kurulu karar
namesi ile düzenlenir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu sizi birdenbire 
bir başka kanunun 261 sayılı Kanunun aynı şe
kilde bir maddedir diye aldatmasın. Bu katiyen 
öyle değildir. Bildiğiniz gibi bizim 261 sayılı 
Kanunumuzla indirdiğimiz Gümrük Vergi ve 
resimleri ve ithalden alman diğer vergi ve re
simler böylece kanunda yazıldığı gibi yatırım 
mallarında ve hammaddelerde diye umumi bir 
tâbiri kapsamaz Bildiğim kadarı, mamul mad
delerimizin ihracını sağlamak amaciyle o kanun 
tedvin edilmiştir. Şimdi mamul maddelerin ma
mul mallarımızın ihracını arttırmak için konan 
muaflık, istisna, iade usulünü ithal ihtiyacını 
ikame edecek yerli mamullere teşmil etme yetki
sini Bakanlar Kuruluna veriyorsunuz. Muhte
rem arkadaşlarım, 261 sayılı Kanunla mamul 
maddelerimizin ihracı için çaba sarfedenlere 
Gümrük Vergisinden bir kanunla birtakım mu
aflıklar tanımışsınız, kabul ediyorum. Lâzım, 
gerekir. Kanunla gerekir. Şimdi ama siz bu 
ikinci maddenin (B) bendindeki yatırım malla
rı ve hammaddelerin gümrük vergi ve resimle

rinden olan muaflık istiyen bir madde ile karşı 
karşıyasmız. 

Muhterem arkadaşlarım, bu aslında ithal ih
tiyacını ikame edecek yerli mamullere teşmil et
me yetkisini istemek demektir. Bizim ihracede-
ceğimiz mallara değil bu. Şimdi pek muhterem 
arkadaşlarım, nasıl mamul maddelerin ihracı 
için bir kanun çıkarmış da gümrükten muaf tut-
muşsak bâzı nisbetler dâhilinde mamul maddele
ri, şimdi bunlar için de bir kanun çıkarmaya 
mecburuz. Ama niçin kanun değil de bu kararna
me? Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile olacak
mış bu, yatırım mallarında ve hammaddelerinde 
gümrük ve resimlerin ithâlde alman vergi ve di
ğer resimler toplamında, iktisadi faaliyet sektö
rüne göre, kısmî ve tam muaflıklar, Bakanlar 
Kurulu Kararnamesi üe olacakmış? Niye ar
kadaşlarım sistemi bozuyorsunuz? Mamul mad
delerinizi ihraç için 261 sayılı bir Kanun çıkar
mışsınız gümrük muaflığı tanıyıp, niye buna da 
bir kanun tedvin etmiyorsunuz da Bakanlar Ku
ruluna yetki veriyorsunuz? Bakanlar Kuruluna 
yetkiyi nasıl devrediyorsunuz? Niçin bir yasama 
organı olarak daha evvel böyle bir muaflığı ta
nıyan prosedürü kanun ile yapmışsınız ve şimdi 
niye Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile yapıyor
sunuz, muhterem arkadaşlarım? Ne oldu o gün
den bu güne? 261 sayılı Kanundan bu güne ne 
değişti de biz bu muaflıkları Bakanlar Kurulu 
kararnamesine tabi tutan bir prosedürü takibe-
diyorsunuz? Niçin? Çünkü Bakanlar Kurulu ka
rarnamesi olursa 261 ncı maddenin 2 nci mad
desinde olduğu gibi yapılan muaflıkların ve sai-
renin sizin kontrolunuzdan geçmesi mümkün ol-
mıyacaktır. Ondan başka o kanunun 2 nci mad
desi burada kaldırılmıştır, ondan başka Meclise 
gelip onaylanma imkânı da kalmıyacaktır. Tü
zük de değildir bu Bakanlar Kurulu kararname
si. Bu Bakanlar Kurulu kararnamesi aleyhine 
kolay kolay, Danıştaya da gidemezsiniz. Neden? 
Kanunla müphem. Bir evvel yaptığımız muaf
lık hususlarını düzenlediğiniz kanunda kanun 
niteliği var. Şimdi Bakanlar Kurulu kararname
si. Niye böyle yapıyorsunuz, muhterem arka
daşlarım? Niye bunu yapıyorsunuz? Niçin bunu 
yapıyorsunuz? Neden dolayı Hükümet buna lü
zum görmüş ki, 261 sayılı Kanun gibi bir kanun 
olsun bu da. Verelim o yatırım indirimi muaflık
larını, gümrük muaflıklarını, affedersiniz, ama 
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şimdi müphem, yatırım mallarında ve hammad
delerinde Bakanlar Kurulu kararnamesi ile dü
zenlemeye gideceksiniz. Bu yetki devridir. Mi
sali de 261 sayılı kanundur. İşte yetki devri bu
radadır. 64 ncü maddeyi niye hatırlamıyorsu
nuz? 61 nci maddeyi niye hatırlamıyorsunuz? 
5 nci maddeyi niye hatırlamıyorsunuz? 6 ncı 
maddeyi niye hatırlamıyorsunuz? Bakanlar Ku
rulu görev ifa ederler. Yetki kullanmazlar. 6 ncı 
maddede apaşikârdır bu. Böyle gayet küt bir 
maddedir. Bizde Anayasamızda yetki ile görev 
ayrılmıştır. Yetki yasama organlarınındır. Gö
rev icra organlarınındır. Bakanlar Kurulunun
dur. Görevli kişilere yasama yetkisi veremezsi
niz, vermemeniz gerekir. 6 ncı madde buna mâ
nidir. Türk hukukunda kararname diye bir tan
zim usulü yoktur, muhterem arkadaşlarım. (Bir 
müdahale) 

Yahu Allah aşkına sus, yeter artık. Gel de 
burada konuş kardeşim. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan devam edin, 
kulaklarınızın hassasiyetini biraz az kullanın. 
Haklısınız, az kullanınız. 

F İKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Bana 
niye söylüyorsunuz. Ona söyleyin. Fikirlerimizi 
söylemeye mâni olamazsınız. Beğenmiyoruz bu 
kanunu, istemiyoruz. Bu müzakerelerine dahi 
tahammülümüz yok, ne istiyorsunuz? (Gürültü
ler) 

Yapmayın Allah aşkına canım. Çok ağır şey
ler söyleyeceğim, buradan. 

(Gürültüler) 
BAŞKAN — Çok rica ederim o kadar müsa

maha edemeyiz. Karşılıklı konuşmamanızı rica 
ederim. 

ÖMER LÜTFİ BOZCALI (İzmir) — Sayın 
Başkanım biz de burada dinliyoruz. O kürsüden 
o söylenmez. 

BAŞKAN — Söylemediler efendim. Allah 
aşkına müdahale etmeyin görüşmelerime diyor
lar, efendim. 

ÖMER LÛTFİ BOZCALI (İzmir) — Teh
dit de etmesinler. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, devam buyu
run. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Şimdi 
bu maddenin (C) bendini eleştirmek istiyorum. 
Sanayi bölgeleri ve turistik bölgeler tesis, tan

zim ve bu maksatla gerektiğinde arazi istimlâki 
Bakanlar Kurulu kararnamesi ile yapılır. 

Muhterem arkadaşlarım, hiç şüpheniz olma
sın ki, bu arazi istimlâkinin Bakanlar Kurulu ka
rarnamesi ile yapılması düpedüz istimlâk mev
zuatımızı altüst edecektir. Hele biraz sonra gele
ceğimiz Umumi İstimlâk Kanununun bir mad
desini de kaldıran madde kanunlaştı mı, bu is
timlâk işleri kanunilikten çıkacak Bakanlar Ku
rulu kararnamesi ile istenilen şekle, tek kelime 
ile istenilen istik aimeltlte Hükümetin arzularına 
bağlı 'kalacaktır. Buna yasama organımın yetki 
verme anlamını taşıyan bu maddeye müsaade 
ötmesine imkân göremiyorum muhterem arka
daşlarım. Biraz evvel de arz ettiğim gibi, gayet 
anlamsın keliımelerin yan yana geİlmesinden dü-
zerilenmiş birtalkıım fıkralarla vergi muaflığı 
istiyen bu 'kamunun ikinci bendinin yanında bu 
3 ncü bendi çok sarih 'ama, Balkanlar Kurulu 
kararnamesi ile istimlâk yapına yolunu açması 
bakımından çolk telhlükeli. Bir 'kere âmme men
faatinin bulunup bulunmadığı 'münakaşa edil
meden ve âmme ımıenfaatiniın nerede olacağına 
dair kanunda açık ve seçik hükümler 'konma
dan her hangi bir bölgenin sanayi veya turistik 
tesisler için istimlâki ve bu isltıimlâlk yetkisinin 
icra 'organına tanınım aası mülkiyet haik'kmı ze
deler. Hele bu 'kanunum son maddelerinden bi
rinde bahsettiği gibi, 23 ncü maddesi 68'30 sa-
ylı İstimlâk Kanununun 23 ncü maddesini de 
kaldırdınız mı, yani o istimlâk ettiğiniz, Tîükü-
ımet kar&rmaımesi ile istimlâk ettiğiniz ânr.ıme 
•menfaatinin bulunup bulunmadığının takdirini 
Hükümete bıraktığınız, aslında kanun mevzuu 
olan bu işlemi Hükümete bıraktığınız ve 'O umu
mi İstimlâk Kanununun 23 ncü ırnaüddesini de 
kaldırdığınız takdirde yani istimlâk ettiğiniz 
yeri ilelebet âmme menfaatime (kullanma eliğin iz 
hakle o arazinin Hükümet 'elinde kalmasını sağ
larsanız bu istimlâk olmaktan çıkar, müsadere 
olur. Çünkü 'iadeye de imkân 'bırâkmıyacaktır, 
23 ncü madde kanumllaşırsa, O takdirde illel-e-
bet Hükümet âmme ımenfaati mülâhazası ile bir 
an için kabul edelim, turistik it esiş ve sanayi 
bölgesi yapmak için işitimiâ!k ettiği sahaları 23 
ncü madde kaltığı takdirde ilelebet elinde tu
tacak. fakat hiçbir samayi tesisi yapılmadığı, 
hiçbir turistlik tesis yapılmadığı hailde o istim
lâk 'edilen bölgemin sahibi vatandaşım elinden 
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alınmış olacak. Bu, bunun ötesi yok. Şimdi 
çok olmuştur. Çünkü 6830 sayılı Kanunun 23 
ncü maddesi 5 yıl zarfında istimlâk edilen saba 
üzerinde âmme menfaatine hadim her hangi 
bir tesis kurulmadığı veya kullanılmadığı tak
dirde o bölge âmme menfaati için onun sahibi, 
istimlâkten -evvelki sahibi müracaat eder, is
timlâk parasını geri vermekle o (mülkü kendi
sine çevirebilir. Şimdi bir taraftan kanuni ma
niaları kaHdınyorsunuz. Bakanlar Kuruluna 
istimlâk yeıtikisi veriyorsunuz, 'bir 'taraftan da 
kanun mevzuu olan bu istimlâk keyfiyetinin key
filiğini ilelebet sündürmenin çarelerini ariyan 
maddelere oy vereceksiniz. Bu olmaz arkadaş
lar. 23 ncü maddeyi (kaldırdınız imi 'ebediyen bu 
topraklar kullanılsın, kullanılmasın Hüküme
tin elinde kalacaktır. Mülkiyetimin iadesi müm
kün olmıyacaktır Niçin 6830 sayılı Kanuna 23 
•ncü madde 'konulmuştur 'bilir misiniz? Hükü
metlerin suiistimallerine mâni lollma.k İçin. Mül
kiyet hakkını tahdidetmieJmeik için. 'Siz gidiniz 
keyfî veyahut yanlış 'takdirlerle bir sahayı is
timlâk e-diniz ama onu hiç kullamımayımz. Ada
mın da tek malıdır, belki. Adama bunu ilelebet 
geri döndürmenin imkânlarını 'kapayınız. Niye? 

Niye evvelce böyle bir «kanun (kabul eletiniz de 
şimdi bu kanunun bu maddesini Ikaldırmaikla 
bu şekilde kararnameye bağlamak suretiyle İka
mın nizamını bozuyorsunuz? Niye bunu yapa-
Iunı? Kararname yerine 6830 sayılı Kanuna ek 
bir madde koyarız deriz ki, efendim, sanayi 
bölgeler ve turistik bölgeler 'tesis ve tanzimi 
için gerektiğinde arazi istimlâk edilir. Bakan
lar Kurulunu da kaldırmış olursunuz, 23 ncü 
madde ile de kendinizi hiç işgal etmeımiş olur
sunuz. Geçer gider. Hayır. Öyle demiyorsu
nuz. Ya? Bakanlar Kuruluna yetki veriyorsu
nuz. İlelebet de elinde kalmasını sağlıyorsu
nuz. Ölimaz bu. Bu 2 nci maddenin, 3 ncü ben
dinin bir fıkrası var ki, kanalizasyon, elek
trik, su yol gibi alt yapı tesisleri yaptı nlldıktan 
sonra gayrimenkul buralarda plân ve program 
hedefleri fiil ân.. Bu istimlâk ettiğiniz, 'biraz ev
vel arz ettiğim arazinin bir de alt yapısını ya
pacaksınız. Kanalizasyon, su ve saire v.s... Bu ni
çin? Turizm için. Tutalım ki, büyük ümitlere kapıl
dınız ve turizm için geniş sahalar istimlâk et
tiniz, milyarlarca Devlet parasını 'buraya yatır
dınız. Ama şu veya bu sebeple bir Papanın ge
lişi gibi, bir sebeple hazan, bazan '.dediği gibi 

İs'kender Oenab'm bir topralk reformu ile ve
yahut her hangi bir olayla.. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, 2 nci madde
ye lütfen. Papanın, Sayın Ege'nin burada mad
de ile ilgisi yok. Madde üzerine dönsek daha 
iyi olur, 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Bu 
maddeye ilişkin olarak söylüyorum. Evdt bir 
sebeple milyarlarca lira döktüğünüz alt yapı 
vatırımlarına yaptığınız ve istimlâk ettiğiniz sa
halara turistik tesisler yapmaya talip çıikmıadı 
hattâ Türkiye'de yahut başka yerde olduğu gi
bi turizm gelişmedi. Ama siz milyarları ora
ya yatırdınız. Alt yapı kanalizasyonu yaptınız. 
Kimse gelmiyor. Muhterem arkada şiarım, bugün 
Türkiye'de turistik tesis namı altında Devlet 
narası ile hangi devrede olursa olsun, beni hiç 
alâkadar etmez, olamaz. Hata fena bir şeydir. 
Hatada ısrar fenanın fenası dır. Hangi devirde 
olursa olsun, söylüyorum. Büyük paralarla 
turistik tesis namı altında yapılmış birtakım 
bina vesaireniın bugün bomboş durduğunu, kâr 
ötmek şöyle dursun ziyan ettiğini, ziyan 'etmek 
şöy l̂e dursun artık eslkime yüzünden kıyme
tinden de kaybettiğini müşahede etmek Türk
ler için zor bir şey değildir. Bu hele özel' 
seiktördeii ve özel sdktörü baş eıkonoımik ajan ola
rak 'kabul eden bir partinin iktidarı ile iktidarının 
felsefesi ile bu maddenin bağdaşacağını kabul etmi
yorum. Siz eğer turistik tesisler yapılacaksa ve 
turistik tesise ihtiyaç varsa ve siz özel sektörün 
okonomi de 'baş rolü oynamasını kabul eden bir 
parti iseniz, turist geldikçe özel sektör yatı
rım yapar tesis yapar, turist çoğaldıkça, ihti
mam çoğaldıkça tesisler büyür gider, geniş
ler. Bunun Devletle hiç alâkası yoktur, benim 
kanaatimce. Ama. şayet istiyorsanız bakarak 
yaparak usulü köylü usulü, balkarak yaparak 
şimdi siz yarın öbür gün Hüküm el t 'kalkar mil
yarlarca lirayı yatırır alt yapı tesisi yapar, hiç 
kimse talibolmazsa veya az gelirse yıllarca o 
âtıl kapasiteyi orada nasıl tutarsınız? Bunu bu 
usulle halletmek zordur. Turizmi Devlet -eliyle 
idare etmek? Ben bir Devletçi parti olmakla 
beraber isterim, ama turizm gibi oynak ve ga
yet müphem bir ekonomik faaliyetin 'kolay kio-
lay riskini göze alamam. Onu bir tarafa bırakı
rım. Onun için yanlış yapıyorsunuz kana-

I atimce. Ama şayet siz bu hususta sanayi bölge-
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leri ve turistik 'bölgelerin tesis ve tıanzdimi için 
arazi istimlak eder ve elektrilk, su, yol. alt yapı 
tesislerini yaptırır şeklindeki 'bu maddeyi 6830 
sayılı Kanunun hudutları dışına çıkararak ve 
Bakanlar Kurulu kararnamesi i'lıe tanaim ıcîtme 
yoluna giderseniz ve şayet 'büyük yatırımlar 
yaptğınız halde her hangi bir gelir 'temin ede-
'mezseniz ve 'bu verdiğiniz arazilerin ide kar
şılığı paçallarını o adamlardan alamazsanız o 
adamlarda 'bu tesisleri ziyan ederlerse 'buraya 
bir kanunla gelirsiniz, şu kadar milyar bira
lık alt yapısını yaptığımız turistik tesisleri 
aldanırlara devrettik, adamlar (kâr 'edemediler, 
paralanın alamadıkları, para kazanamadılar, 
Devlete olan borçlarını ö diyemediler, lütfen 
'borçlarının tasfiyesi, dersimiz. 'Terkim namı al
tında bir kanun çıkarır gidersiniz. Ne olacak? 
Devletin 'birkaç milyarı gider. 'Gölder .efendilim. 
Devlet bu. Ava güden avlanır. 

Şiımdi 'bu (maddenin (D) bendi üzerinde bir
kaç söz söylemek isterim. Umumi Hıfzıssılıha 
Kanunu, İş kamunlan, Ma'halllî idareler kanun
ları ile diğer mevzuata !her 'türlü yatırımlara 
'ezcümle sınai kuruluş ve işletmelerine ait ruh
sat formalitelerini ahenkleştirmek, çaJbuk'laş-
tırmalk ve yetkili mercileri 'bir arada çalıştır
mak için Bakanlar Kurulu gerekli 'tedbirleri ica
bında kararmaimıeler çıkararak alır. Bu o kadar 
kısa sat-ırlan'la ifade edilmiş 'olmasına rağmen 
'bu satırların hacimımım çak ötesinde belki 'bu 
hacımı yüzlerce, birileree defa geçen bir karga
şanın, iyi ollmıyan 'bir Türkçe ile dile getirilmc-
siniden ibarettir. BÜyük bir kargaşa maddem' 
bu. Bu Hıfzıssıhha Kanunu, İş Kanunu, 'Mahallî 
İdareler Kamunu diğer mevzuatta -her türlü 
yatırımların ruhsat formalitelerini amenkleştir-
mek filân içiın Bakanlar Kuralu gerekli tedbir
leri icabında kararmaimeler çıkararak alacak. 
Oh.. O kanunların ımad'delerini İkararmaımelerle 
tadil yetkisi veriyorsunuz, arkadaşlarım. Bunu 
da hiç görmedim, kanun (maddelerinin Bakan
lar Kurulu kararnaımesi ile 'tadilinin ımümkün 
olacağına 'dair bir 'hukukî prosedür bilmiyorum. 
Kanun 'kanunla tadil edilir, 'bildiğim İkadan. 
Hele 'bizim Anayasa sistemimizde o Ihiç [mümkün 
değildir. Kanuna dayanarak bâzı kararnameler 
çıkarılması fevkalâde alhval içânde istisnai ola
rak kabul edilebilir 'diye gayet zayıf bir nazani-
ye vardır ama kararnamelerle kanun 'maddesi 

tadil 'etme, tersine işi yürütme, 'böyle bir usul 
'ben bilmiyomim. Kanuna dayanılarak .kararna
me çıkarmak başka şey, kararname çıkararak 
kanun 'maddesi tadil 'etmek ibaşjka 'şeydir. Bina
enaleyh, 'bu yanlış 'bir hukukî 'görüş ve düşü
nüştür. Anayasa sistemimize aykındır. Hukuk 
sistemimize aykırıdır. Hukulk kurallarına aykı
rıdır. Ve aynı zamanda büyüik biır kargaşa ya
ratacaktır Neden mi? Bu 'kadar işin, hizmetin 
yapılması hususi kanunlarla 'belli kurumlara 
tevdi edilmiştir. Onların her birisi kendi işle
rinde yaptı klan talimatnamelerle birtakım ni
zamlar koymuşlardır, ruhsat vesaire formalii-
teler için. Şimdi siz o büyük formaliteler dün
yasını birdenbire birbirlerine 'katıp için'dten 
ban'gisimi alacağınızı , hangisini (bırakacağınızı 
evvelden biillmeksizin foir 'kararname ile rasgele 
bir hüküm vereceksiniz ve bu hülküimle bütün 
o kanunla.rdaki 'düzerJtiei maddeleri ele 'değiştir
miş olacaksınız. Bu olmaz iarkadaşlar. Bu kar
gaşadır işte. Plânın uygu!anmasını değil; uy-
gulan'mamrasını, PKm değil plansızlığı bu an
cak tanzim 'öder, böyle şey olmaz. Bu itibar
la burada kanaatim, o ki, Yüksek Heyetiniz bir 
hataya duşimıiyecekler. Zannederim ki, söydik-

lerilm anlaşılmaz şeyler 'değil, kanunlara daya
nılarak ka.rarname ısdarı çolk 'zayıf bir nazariye 
olmakla (beraber kabul 'etmiyorum aslında ve 
Anayasamızda yoik böyle bir salâhiyet, sadece 
bir örmek var, o örmek 'de -olağanüstü tür hal 
karşısında muvakkat bir zaman için ve çok tek-
nıilk bir mevzua .münhasıran (düzenlenmiş bir ör
nektir. Burada bir 'dereceye kadar kabili izah 
bir durum. Ama karamaıme ile kanun maddesi 
tadil yolu var mı, yok mu? Var imi 'böyle bir 
'imkân? Hukukta var mı? Kararname çıkara
caksınız. kanun madldesii tadil edeceksiniz- Böy
le şey yok (beyefendi. Niye? B.und'aın evvelki 
mad'dede 202 sayılı Kanunu bu kanunla 'değiş
tirdiniz de karamaıme ile değiştirmedimiz ? Onu 
ela yapaydınız. % 80 yatınm indirimini 'ka
ramaıme ile tamzim edeceğim. Hayır. 202 sa
yılı Kanunun 3 ncü maddesinin '3 ncü bendi
ni nasıl bir madde ile burada değiştirmiş iseniz, 
taknin usulüne pek uygun olmamakla beraber, 
bu tadilleri de bir 'kamumla yapmanız icaibe-
der; karamaıme1]erle kamun tadil edemezsiniz, 
asla.. Boş kanunlarda yatırımlara ait -ruhsat 
formalitelerini düzenliyen maddeler yok ımu? 
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Var. Bunu düzenliyen maddeleri «iz şimdi kal
dıracaksınız çabuklaştırmak için. Ne yapacak
sınız? Kararname ille kaldıracaksınız. 0 mad
deleri. Yalnız bu maddelerin dışımda kanuni 
bir durum getireceksiniz. Siz bana burada 
söylemiyorsunuz iki, ne yapaeaksıınız. Ben bil
miyorum M, meselâ Mahallî İdareler Kanu
nunda 'her [kim ev yaptırmak: isterse 'belediye
ye müracaat eder, efendim bir plân ibraz eder, 
plânı tasdik ettirir, plânın tasdikinden sonra 
mahalline gidilir, mahallimde bakılır, yol, varsa 
'kesilir, âmme menfaati.. Bütün 'bunları kaldı-
rıyomsunuz. Kimlen? Bu kanunila değil, 'ka
rarname ile. Bunu söyleyin bana. O hükümler 
kaldırılmıştır. Onu da (kabul ederim. Hayır 
kararname ile değiştireceğim. Bu olmaz. 

Bu maddenin (E) bendine değinmek isti
yorum. «Bakanlar Kurulu ıstandart ve 'kalite 
kontrolü 'konularında 'tatbikatı geliştirici ted
birler almaya yetkilidir. Bu 'kontrollarm hizmeti 
icalbettiren süratle yapılmasını sağlamak ama
cı ile mesai saatleri dışında ve ek mesai ücreti 
Ödenmek şartiyle veya mukaveleli personel ça
lıştırmak hususunda kararname...»1 Tamam. Bu 
bir Hükümetin kendisine, kendisinin ne miktar 
yetkiye sahib olduğunu 'bilmemesini ifadie edi
yor. Zaten standart ve 'kalite kontrolü içim 
hususi kanunlar var, imlkânlar var. Hükümetin 
bir de müessesesi Var. Orada Ikoea bir 'binada 
birçok vazıh vesikalarla hangi imalın standardi-
zasyonu yapılmışsa onun biçimimi, şeklini göste
ren vesikalar gördüm ben. Şimdi elinizde za
ten bu yetki. Tekrar istemek? Ben arilaımıyo-
yorum, ama her halde şurada bir şey var. Muka
veleli personel çalıştırmak, ek (mesai ücroit'i öde
mek. Mukaveleli personel çalıştırmak mevzu
atımızdan artık tarihe karışmıştır. Bir şartla ki, 
işte o fevkalâde mütehassıs burada ihtisas ya-
pılmıyan birtakım bilgileri haiz "kimseleri 'kul
lanmak lazım gelsin. Yoksa bizim Devlet işle
rimizin, Hükümet işlerimizin görüşülmesini sağ
layıcı kanunlarımız vardır. Anayasanın 113 
ve 117 nci maddeleri kamu hizmetlerinin memur
lar tarafından yürütüleceğini emretmektedir. 
Bu memurluğun ne olduğu orada yazılıdır. Me
murluğun da nasıl yapılacağı bu Devletin na
sıl melmur kullanacağı da 657 sayılı Kanunla 
düzenlenmiştir. Ve bu kanun bir Reform Ka
nunu olarak çıkmıştır. Maksat işte eskiden 

beri, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan be
ri, Ihattâ İmparatorluktan kalma bâzı 'memur
luk; işlerini düzenleyici mevzuatı tek elde topla
mak yahut 'tek kanunda toplatmak ve onları her 
türlü modern olmıyaın unsurlardan ayıklamak, 
sağlam bildiğimiz esaslara 657 sayılı Kanunda 
belirtilen esaslara uygun bir kanun çıkarmışız-
dır. Şimdi siz o kanun dururken böyle 'muka
veleli personel kullanmialk, e!k mesai ücretti öde
mek filân gibi hususi yetkileri Bakanlar Kuru
luna vereceksiniz. Niçin? Kalite kontrolü ve 
standardizasyon için. Halbuki hatırlatıyorum, 
ben burada Planlama 'konuşması yapanken bi
zim Muhterem Hükümetimizin ortak pazarla 
ilişkilerimizin 1968 de başlıyacak müzakerele
rine en ufaık bir hazırlıkları dahi olmadığını ka
lite kontrolü ve standardizasyomunun bu ortak 
pazarla ilişkilerimizle yakım ilgisi bulunduğu
nu anlattı ğıım zaman, buna ihtiyaç yoktur de
mişlerdi, hatırlıyorum. Ama anlıyorum ki... 

DEVLET BAKANI SEYFİ öZTtTRK (Eski
şehir Milletvekili) — Öyle bir şey söylenmemiştir. 

FİKRET GÜNDO&AN (Devamla) — Sizin 
söylemeniz şart değil Sayın Bakan. Ben Komis
yonda işittim bunu. Şimdi kalite kontrolü ve 
standardizasyonu zaten Hükümetin normal gö
revidir. Bu görevi tekrar istemek kendi yetki
sini 'bilmemek anlamını taşır. Ama mukaveleli 
personel çalıştırma ve ek ımesai ücreti ödemek, 
bizim memurlukla ilgili kanunlarıımızın kabul 
etmediği bir usuldür. Bu itibarla bu madde
nin bu (E) bendi de hukuka uygun değildir, hu
kuka uygun olmadığı gibi Anayasa rejimine. 
de uygun değildir. Bu itibarla bu ımaldd?nlin 
aleyhindeyiim. Bu maksatla.. (A. P. sıralarından 
suiistimal ediyorsun sesi) Ben hakkı suiistimal 
etmiyorum, söyliyeceklerimi söylüyorum, o ka
dar. Bu maksatla bu madde üzerinde 5 aded 
takrir takdim ediyorum lütfen her fıkrayı alâ
kadar eder bu takrirler, biraz evvel izah »etti
ğim gibi 'kimisi ne miktar verginin ine rede indi
rilmesin kapsar, kimisi muaflıkların nerede ta
nınması gerektiğine dair 261 sayılı Kanun şek
linde bir kanun getirilmesini kapsar. 

BAŞKAN — A, B, C, D dört bend var, dört 
takrir olacak. (A. P. sıralarından «beş tane var. 
birisi kendisinin» sesleri) 
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FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Ki
misi birtakım yetkileri kanunlarla kararname
lerle tadili yolunu açtığı için onları önlemek. 
ikaz etmek ımahiyeti'ndedir. Bir tane'si de zaten 
vazifeli olan, Hükümetin yetkisi dâhilinde bulu
nan bir işi tekrar istemek, hafifçe hatırlatmak
tan ibarettir. Çok rica edeceğim, bu madde üze
rinde söylediklerimi biran için nazarı itibara 
alın, göreceksiniz ki, hizmet etmiş olacaksınız. 
Maksadım bu kanunun kanun olarak çıkması
dır, kararname olarak değil. Bu kanunun key
filiğini önlemek istiyorum. Bu lazımsa, kanun 
halinde yapalım, diyorum. Tıpkı 261 de yaptı
ğımız gibi, tıpkı 202 de yaptığımız gibi yapalım. 
Ama siz kararname usulü, diye bir usul getirdi
niz, çok şükür bu ordenans usulünü Türkiye'mize 
hediye edeceksiniz, inşallah Türkiye bundan 
zarar görmiyecek. Ama benim kanaatim o ki. 
bu yol yanlış yoldur. Çünkü bu yolu denemiş
ler, bu ordenans usullerini, dekleruvaları; hiç 
kimse fayda görmemiş bundan. Bakınız en 
güzel misali; böyle birtakım kayıtlarla dekle-
ruva çıkaran De Gaulle yanlış bir adım attı 
Fransa'da, parçalıyacaklardı adamı. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Sayın İsmen, buyurun. 

FATMA İSMEN (Kocaeli) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler; tasarının ikinci maddesi
nin (B) bendi ile Hükümete verilen salâhiyet 
zaten 474 sayılı Kanunla verilmiştir. Onun için 
hemen hemen fuzuli mahiyette bir maddedir. Ay
nı maddenin (D) bendi de zaten Hükümetin ya
pacağı idari bir hususu ihtiva etmektedir. Ayın 
maddenin (E) bendinde ilk cümlesi 1 nci mad
denin (A) bendi gibi tamamiyle fuzuli bir halde
dir. Birinci maddenin (A) bendi burada alın
mak istenen yetkiyi zaten vermiştir. Ancak bu
rada sadece bir tekrar değil, bir de çatışma 
vardır. İkinci maddenin (G) bendinin ikinci 
fıkrasına bakıyorum, bugüne kadar yapılan 
tatbikatta Danıştay kararlarını Anayasaya ay
kırı olarak vatandaşın Devlet yoluyla istimlâk 
edilecek, yani Devlet tarafından zorla alınacak, 
buraya yoksul halktan toplanan vergilerle, Dev
let kasasından çıkan bu paralarla alman bu yer
lere elektrik, su, yol gibi alt yapı tesisleri ku
rulacak, yani bu istimlâk edilen yerler millet pa-
rasiyle daha da değerlendirilir bir hale gelecek 
ve sonra birtakım insanlara iş yapmaları için, 

para kazanmaları için devredilecek ve bu dev
rin ne suretle yapılacağı, halk yararına bu devir 
işlemi içinde nelerin göz önünde tutulacağına 
dair hiçbir şey de zikredilmemiştir. Esas itiba
riyle vergi hasılatından ve dış kredilerden fon
lar tesis ederek, bunlardan özel şahıslara kredi 
şeklinde aktarmalar yapmak salâhiyetini Hükü
mete vermek istiyen bu kanunun, çeşitli vesile
lerle belirtmiş olduğumuz gibi, kamu sektörün
den özel sektöre bu gibi transferler yapılmasına 
karşıyız. Bu memleketin ancak özel sektör eliy
le kalkınabileceği şeklindeki, dünya ve memle
ketim şartlarına uygun olmıyan yanlış bir gö
rüşün tatbikata aksetmiş kötü bir örneği olarak 
görüyorum. Bu çeşit transferler yalnız iktisadi 
bakımdan mahzurlu değil , aynı zamanda sos
yal adalet ilkelerine de aykırıdır. Gerçekten he
pimizin bildiği gibi, vatandaşlardan vergi alma
nın tek gerekçesi, kamu hizmetlerinin görülebil-
mesidir. Yalnız kamu hizmetlerini görebilmek 
ve kamu elinde sermaye biriktirmek için vergi 
alınmaktadır. Halbuki bu kanunun bu madde
siyle özel şahıslara kredi vermek için de vergi 
aknabileceği prensibini göstermektedir. Büt
çede böyle fonlar ayırarak bu mânaya gelen, 
bundan ötürü bu tasarının bütün maddeleri gibi, 
bu maddesinin de iktisadi prensiplere, adalet 
prensibine ve Anayasaya da aykırı olduğunu gö
rüyorum. 

Sayın senatörler, gerek iktisadi temel bakı
mından memleket yararına görmediğimiz için 
ve gerekse bir metin olarak yetersiz, dağınık ve 
hattâ Yüce Senatoda tartışma konusu edilemi-
yecek kadar olgunluktan uzak olduğu için de 
kanunun tümüne olduğu gibi, bu maddesine de 
tamamiyle karşı olduğumuzu belirtmek istiyo
rum. 

Bu maddenin (C) bendinde, demin belirtmek 
istediğim gibi, Devletin Anayasa ve ilgili kanun
lar gereğince Hazineden peşin paralar alarak sa-
tınalnıacak arazilere devredilecek ve şahsın si
yasi istikametine göre uygun görülen vâde ve 
faizlerle devredilebilecektir. Bu madde bu ha
liyle hem Anayasaya aykırı, hem de özel şahıs
ları istendiği takdirde Devlet eliyle zengin etme 
imkânlarını sağlıyacaktır. Devlet kamu yararı 
vardır, diye vatandaştan istimlâk yoluyla zorla 
aldığı yerleri daha da değerlendirip özel şahıs
lara devredebilecektir. Bu, statü, istikametinin 
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maksadına aykırı olur. Elde tutulmasında ka
mu yararı kalmıyan arsa ve arazinin tekrar sa
hiplerine iade edilmesi de gereklidir. Halbuki 
bu madde bu arazi Devlet tarafından daha da 
değerlendirildikten sonra tekrar özel şahıslara 
devredilmesini mümkün kılmaktadır. Bunun 
Devletin korunmakla zorunlu olduğu kamu ya
ra riyl e hiçbir ilişkisi yoktur. Aksine mekaniz
ma tersine işletilmektedir. Bu suretle Devlet 
yetkilerini kötüye kullanmak durumuna düşmek
tedir. Anayasa bunu yasaklamaktadır. Bu 
maddenin mutlaka metinden çıkarılması lâzım
dır. Bunun hiçbir suretle müdafaası mümkün 
değildir. Bu suretle hazırlamış okluğum görüş
lerimi arz ediyor ve değiştirge önergemin kabu
lünü istirham ediyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAX — Sayın Melen. 
FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan. 

muhterem arkadaşlar; bu çok önem verdiğim 
kanun üzerinde yapıcı müdahalelerde bulun
mayı candan istiyorum. Hattâ tasarı Mec
lise geldiği günden itibaren arkadaşlarımızla 
bâzı çalışmalar da yaptık, bu konuda. Fakat 
insan zaman zaman. Senatoda itiraf edevim. 
ye'se düşmekten kendnsini alıkoyamıyor. Tat
bikat bize gösterdi ki, Hükümet istediği hal
lerde burada kanunları virgülü değişmeden 
çıkarabilme imkânını daima bulmaktadır. 
Bunun çeşitli misallerini gördük, bir tanesnî 
de dün gördük ve çok arkadaşlar aleyhin
de oklukları halde, aleyhinde takrirler ver
dikleri halde, nerden işaret ge-diyse gekli. 
kanun kabul edildi, mesele bitti. Bu zihni
yet, bu tatbikat, bu uygulama devanı ederse, 
hiç şüphesiz, burada çalışmanın, müdahale
lerde bulunmanın ciddî bir neticesi olmadıkı 
gibi, yapan için de, söyliyen için de dinliyen 
için de bir faydası olmaz. Bu itibarla bu ka
nunun tümü üzerinde hakikaten ye'se düşerek 
konuşmadım. Hattâ birinci maddesi üzerin 
de de. Ama bu anda bâzı fikirleri zapta ge
çirmek için konuşuyorum, bir fayda mülâ
haza etmiyorum konuşmaktan. 

Muhterem arkadaşlarım, bir Yetki Kanunu
na hiç şüphesiz ihtiyaç vardır ve bu vesi
leyle hakikaten Hükümetimizin gerekli yetki
lere sahibolmasını, mesuliyet mevkiinde bu
lunmuş bir insan olarak, candan arzu edi

yorum ve •ederimi de. Getirilen Yetki Ka
nunu, muhtacolduğumuz, Hükümetin muhta-
colduğu yetkiler değildir. G-elişigüzei şeyler
dir, olmazsa da olur. Hükümet bu yetkileri 
almakla plânın uygulanmasında bir arpa boyu 
mesafe alır mı almaz mı o kadar meşkûk
tür. Asıl lüzumlu yetkileri de istememiştir. 
îstiyememiştir, istemesini bilememiştir. Bunu 
teshirt etmek lâzımdır. 

Plânın uygulanması için böyle ufak tefek 
vergi muafiyetini, bilmem fon tesisi ve saire 
gibi veyahut sağlık beraatlarının verilmesi 
gibi çok tefarruata taallûk eden şeyler yeri
ne, bilhassa , ekonominin gelişmesine engel 
olan bütün formaliteleri, ki, mevzuatımızda bu 
çok vardır, bunları kaldırmak lâzımdır. Ras
yonel çalışma, esaslarını koymak lâzımdır. 
İdarenin reorganizasyonunu yapmak, İkti
sadi Devlet Teşekküllerinin süratle reorgani
zasyonunu yapmak, sermaye piyasası kurmak 
lâzımdır, Personel Kanununun yürüttüm °si 
lâzımdır, bövle yetkilere ihtiyacı vardır. Hü
kümetin. Hükümet 'anlaşılıyor ki, bunları 
başaramayınca, bir şeyler yapmadı demesin-
ler clive, böyle birkaç kalemlr'ik ufak bir 
kanunla huzurunuza gelmiştir. 

Ben bu yet'k:leri alıyorum, plânı uygulıva-
ea.<"hm. diye belki bütün nmmleketi ve sizi de 
ümide düşürmüştür ve dösürmektedir. Ama 
tekrar edeyim, bizde Millî Korunura Kanunu 
uzun zaman cari olduğu için ve hükümetlere 
cok geniş yetkiler verdmi için hükümetler 
bir yetki ihtiyacını duymamışlardır ve yıllar
dan beri bu mevzu işlenmemiş ve bu se
bepten dolayı bir yetki akmak için Meclis 
huzuruna gelmemişlerdir. Çünkü dilediklerii 
zaman o kanuna, dayanarak her türlü icraatı 
vaırmak imkânını bulmuşlardır. Ama. Millî 
Korunma Kanunu ortadan kalktıktan sonra ha
kikaten zaman zaman kendisini hükümetlerin 
boşlukta hissettikleri bir vakıadır. Ben şahsan 
bilirim. Faraza Bankalar Kanunu Maliye Ba
kanlığına ve Hükümete, acze düşen bir bankayı 
tasfiye etme yetkisi verir. Ama sarsılmış olan 
bir bankayı ki, memleket, ekonomisine geniş nls-
bette menfi tesir yapacaktır, o bankanın bat
ması, sarsılan veya batan bir bankayı kurtar
mak yetkisini vermez. Kurtarmak yetkisi yok
tur. Sarsılan bankayı, salsıldığmm ertesi günü 
Hükümet adamları kapı dışarı edip tasfiye et-
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meye mecburdur. Halbuki kurtarma, tersine 
kurtarma yetkisi olmalıdır. Plânın yürütülme
sinde faraza bir Hükümetin ilk .aklına gelen bu 
olmalıydı, yoktur böyle bir şey. Ben şahsan tat
bikatını gördüm, birkaç banka kurtarmaya gay
ret ettim, -ama idari yollarla, banka umum mü
dürlerini toplıyarak, omların müzaheretini te
min -etmek suretiyle ve itiraf edeyim tehlikeli 
yollarla, çünkü insana her şeyi söyliyebilirler, 
hiç kimse bu riski üzerine -alamaz. Buna benzi-
yen şeyler. Şimdi gelelim bu maddeye. Burada 
bir yatırım indirimi hükmü getiriyoruz. Yatı
rım indirimi bizim mevzuatımıza Gelir Vergisi 
Kanunu ile girdi, 1963 teki son tadil ile. Bun
dan bâzı neticeler beklediğimizi evvelce arz et
miştim, ifade etmiştim. Yalnız muhterem 'arka
daşlar yatırım indirimi iyi kullanılmak şartiyle 
hiç şüphesiz faydalıdır. Ama iyi kullanılmak 
şartiyle. Yatırım indirimi bir müessesenin veya 
kimsenin kazancını artırmak maksadiyle değil, 
yatırımı mümkün kılmak ımaksadiyle kullandı
ğınız takdirde bir faydalı müessese olur. Yatırım 

indiriminin tatbikatı daha çok Fransa'da yürü
müştür ve Fransız kalkınmasında bunun hatırı 
sayılır tesiri olmuştur. Ama bunu iyi kullan
mazsanız ; sadece müesseselerin kazancını 'artır
ıma istikametinde işlerse o vakit yatırım indirimi 
plân hedefleri ba-kımında-n fayda, yerine zarar 
verir. Çünkü gelir dağılışmdaki adaletsizlikleri 
artırır. Bu sebeple yatırım indirimi gayet dik
katle kullanılacak bir müessesedir. Yüzde 40 ola
rak tesbit edilmiş idi Gelir Vergisinde, bunu 
yüzde 80 e çıkarmışlar. Arz ettiğim gibi, iyi kul
lanırlarsa, bilhassa :az gelişmiş bölgelere sanayii 
kaydırmak istikametinde başariyle kullanırlar
sa bundan fayda umabiliriz. Bu sebeple hüküm 
hakkında başka, bir şey demiyeceğim. Yalnız bu 
vesile ile bir şey ifade -etmek istiyorum. Vergi 
muafiyetleri, tatbikat göstermiştir ki, iyi bir 
müşevvik değildir, müessir müşevvik değildir. 
Hattâ bizde bir tarihte hatırlarsınız Teşviki Sa
nayi Kanunu mevcut idi. Yani Teşviki Sanayi 
Kanunu bütün, kazanç -da dâhil, her şeyi muaf 
tutulmuştur sanayiin, ama uzun bir tatbikat 
devresi göstermiştir ki, Teşviki Sanayi Kanunu 
iyi bir müşevvik -değildir. Çünkü, bizde bir mü
esseseye kazanç elde eder hale geldikten sonra, 
çünkü yatırım indirimi kazancın bir kısmından 
muaf tutulmaktır; kazanç elde eder hale gel

dikten sonra bir müessese onun bir kısmını vergi 
olarak vermiş veyahut vereceği verginin bir kıs
mını vermemiş, bu kendisi için fazla müşevvik 
olmaz. Asıl mesele zarar ettiği hallerde, kazanç 
elde edemiyeeeği hallerde kendisini teşvik ede
cek bir şey bulmaktır. Burada yatırım indirimi 
faydalı bir vasıta -değildir ve olmamaktadır. Bu 
sebeple Türkiye'de bu nevi indirimlere fazla he
ves etmemek lâzımdır. Bu nevi indirimlerin mü-
essiriyeti yoktur. Ama böyle bir vasıta olsun onu 
Hükümetin elinde? Olsun. Dediğim gibi, iyi ni
yetle, dikkatle kullandığı takdirde bir ölçüde 
faydası da vardır. Fakat buna ümit bağlayıp, 
faraza sanayiin az gelişmiş bölgelere kayması 
için yatırım indirimine ümit bağlarsak ilelebet 
yatırım indirimi veriyorsunuz, diye bilmem gi
dip Van'da, Hakkâri'de, veyahut da Muş'ta kim
se bir sanayi tesisi kurmaz. Başka müşevviklere 
ihtiyaç vardır. Başta kredi gelir. Krediyi verin 
pek çok insan dağ başında bile size müessese 
kurmak için gelir. Onun için iyi şartlı, uzun va
deli, düşük faizli kredi ve gerektiği takdirde dö
viz kredisi temin ederseniz, o vakit müessir bir 
müşevvik bulursunuz. Bu bakımdan Hükümetin 
yatırını indirimine giderek artırmış, plânı uy-
gulıyacakmış, ben bunları o kadar önemli bir 
şey saymıyorum. 

Gümrük vergilerine gelince; burada yatırım 
mallarından ve hamımaddelerden Gümrük Vergisi 
ve diğer resimler için de muaflık tanımakta ve
yahut vergi iadesi müesssesi ihdas etmektedir. 

Muhterem arkadaşlar; Gümrük Tarife Kanu
numuzda son, 1964 te kabul buyurduğunuz Ta
rife Kanunumuzda buna mütenazır hüküm var 
ve böyle bir mekanizma mevcuttur, Hükümetin 
böyle bir yetkisi olduğuna Gümrük Tarife Ka
nununda, bunu niçin getirmiştir? Hakikaten iza
ha muhtaçtır. Hiç şüphesiz bununla ötekisi ara
sında belki ufak tefek farklar vardır. Ama bu 
takdirde Gümrük Tarife Kanununda bir deği
şiklik yapmak suretiyle Hükümet istediği şekli 
veremez mi idi ki ayrıca böyle umumi bir yetki 
getirdi? Bunda korkarım şu olur : İki ayrı mü
essese mevcudolur müessesemizde. Hükümet 
kâh ona müracaat edeı», kâh berikine müracaat 
eder veyahut vatandaş ikisinin arasında kalır. 
Ne lüzum var bir Devletin aynı mevzu için, 
avnı maksat için iki ayrı müessese kurmasına? 
Bir Devlet ciddiyetine yaraşmaz. Yapacaksa-
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nız birisini ıslah edin, düzeltin ve yürütün, ay
rı bir yetki almaya ihtiyaç kalmaz. Burada bir 
noktayı daha dikkatinize arz etmek istiyorum. 
O da hammadde için indirim. 

Muhterem arkadaşlar, yatırım maddesi için 
indirimi anlıyorum, memlekette sanayii 'kurmak 
için bilhassa veyahut da başka sahalarda turizm 
veyahut tarım sahalarında tesisler yapmak için 
dışardan getirmeye mecbur olduğumuz yatırım 
maddeleri için indirim kabul. Ama bunun da bir 
ölçüsü vardır. Çünkü bunu da ifrata vardırdı
ğımız takdirde memleket içinde mümasili mal
ların imaline mâni oluyorsunuz. Bir memle
ket ne vakit kalkmabilir? Yatırım mallarının 
mühim bir kısmını kendisi imal edebildiği tak
dirde, kalkınmanın yolu budur. Bugün han
gi rejimi ele alırsanız alın evvelâ yatırım mal
larını imal edecek sanavii kurmaktır. Bunlar1 

kendiniz imal etmediğiniz müddetçe kalkına
mazsınız. Demiryolu yapacaksınız ravı kendi
niz varacaksınız, imal edeceksiniz, telefon hatt1 

çekeceksiniz hattı kendiniz imal edeceksiniz 
Bunları dışardan satınalarak kalkınabilen mem
leket voktur. Bunları satınalarak nihavet varıp-
bilirs"niz ama aroa bovu mesafe alırsınız. Evvel? 
yatmm maddesi imal etmek lâzım. Yatırım 
maddesini, dışardan muafivet vererek getirirse
niz memlekette bunu kimse imal etmez. B^ 
takdimde memleket içinde yatırım maddeler1' 
imalâtını teşvik etmiş olmazsınız. Ama buna 
rağmen bu maddelerin imalinin zorlusunu da 
gö :̂ nnilnde bulundurmak şartivle, yani daima 
öVülü olarak kullanmak şartivle bövle bir şeve 
ihtivaç var ama hammadde için muafiyet ver
in evi anlamıvorum. Hamımaddeve muafivet ve
rirseniz korkarım ki, yarım hammaddeyi dışar
dan getirmek mecburiyetinde olan müessese
lerin büvük bir kısmı Hükümetin kapısını çala
caktır, bana muafivet vermezseniz fabrikanın 
kapısını kapatacağım fabrikam çalısmıvacak. 
iste maliveti şudur ve sairesi şudur şeklinde bir 
lüzumsuz talebe yol açacaksınız ve kaldı ki eğer 
bir müessese, bir sınai tesis yaşıvamıvorsa onu 
zorla yaşatmanın mânası da yoktur. Ekonomik 
faydası do yoktur. Bu sebeple ben yatırım indi
rimine ait hükme fazla bir şey demiyorum. Fa
kat hammaddelere gümrük muafiyeti vermekte 
mahzurlar görüyorum. 

Muhterem arkadaşlar, sanayi bölgeleri ve tu
ristik bölgelerin tesis ve tanzimi için Hükümet 

yetki veren madde bir ihtiyacın karşılığıdır. Ve 
bu kanunda zaten lüzumlu olan ve faydalı olan 
birkaç ufak hükümden birisi budur. Bu hakikaten 
bir ihtyacın mahsulüdür. Hükümetin bir yetkisi 
yoktur sanayi bölgeleri tesisi için. Biz bundan 
evvelki tatbikatta, faraza Bursa'da bir sanayi böl
gesi tesis etmek için Hükümet Bursa Ticaret Oda
sını tavzih etmeye mecbur kaldı, ona verdik. 
Amerikalılardan temin ettiğimiz krediyi de onun 
emrine verdik ve bütün muameleleri Bursa Sana
yi ve Ticaret Odası yaptı ve bu da bâzı ge
cikmelere sebeboldu. Çünkü Oda organize değil
di bu iş için. Bu madde lüzumludur yerinde
dir. Ancak istimlâke taallûk eden hakikaten 
aşırı yetkiler veren maddeler hakkında arkadaş
larımızın ileri sürdüğü mülâhazalara ben de iş
tirak ediyorum, o istikamette bir tadi1 yapmak 
belki lâzımdır. Ama, teklif etmeyi de beyhude 
sayıyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — İkinci madde üzerinde konuş
mak istiyen başka sayın üye?.. Yok. Verilmiş bu-
hman takrirleri okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
2 nei maddenin metinden çıkarılmasını arz 

ve teklif ederim. 
Kocaeli 

Hikmet îşmen 

Yüksek Başkanlığa 
2 nei maddenin (B) bendinden (veva bu Arer-

T'ler ve resimler toplamının kısmen veva tama
men iadesi konuları) kelimelerinin çıkarılmasını 
saygıyla arz ederim. 

Kars 
Sırrı Atnlay 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Sanayi bölgeleri ve turistik bölgeler kokusu 

avrı kanunlarda tanzim edilmek gerekir. Bu iti
barla, 2 nei maddenin (C) bendinin çıkarılma
sını arz ve teklif ederim. 

Güven Partisi Senato Grup 
Başkanvekili 

Artvin 
Fehmi Alpaslan 

Yüksek Başkanlığa 
2 noi maddenin (D) ve (~E) bendîerinm me

tinden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 
istanbul 

Fikret Gündoğan 
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Yüksek Başkanlığa 
Kalkınma Plânının uygulama esaslarına dair 

olup görüşülen metnin 2 nei maddesinin (A) ben
dinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

İstanbul 
Fikret Gündoğan 

2 nci madde (A) bendi : 
A) 6 Ocak 1961 tarihli ve 193 sayılı Gelir 

Vergisi Kanununa, 28 Şubat 1963 tarihli, 202 
sayılı Kanunla eklenen 3 neü maddesine aşağı
daki fıkra eklenmiştir : 

«Sanayie uygulanacak yatırım indirim oranı, 
vergi matrahını teşkil eden kâr ve kazancın : 

1. •% 25 ini geçen yatınım miktarının % 30 u, 
ve gelişmemiş bölgelerde % 45 idir, 

2. % 50 sini geçen yatırım miktarının 
% 45 i, ve gelişmemiş bölgelerde % 60 ıdır, 

3. % 75 ini geçen yatırım miktarının % 60 ı, 
ve gelişmemiş bölgelerde % 75 idir, 

4. % 90 nı geçen yatırım miktarının % 75 i, 
ve gelişmemiş bölgeler için % 85 idir.» 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Plân uygulaması hakkın

daki 988 sayılı tasarının ikinci maddesinin (B) 
bendine bir fıkra eklenmesini arz ve teklif ede
rim. 

Elâzığ 
Salim Hazerdağlı 

Madde 2 (B) 
Ancak bu muafiyetler ve iadeler ve indirim

ler varılırken iktisaden ereri kalmış ve özellik
le Doğu ve Güney - Doğu bölgelerinde öncelik 
tanınır. 

Yüksek Başkanlığa 
2 nci maddenin (B) bendinin aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim : 
İstanbul 

Fikret Gündoğan 

2 nci madde (B) bendi : 
«B) Yurtta imal edilmiyen yahut üretilmi-

yen ve yatırım malları imalinde kullanılacak 
olan makina ve teçhizat, doğrudan doğruya yatı
rımcılar veya (bunların iktisadi birlikleri ve koo
peratifleri tarafından ithal edildiğinde Güm
rük Vergisi ve resimleri ile, İthalden alman vvrpî 
ve resimlerden muaftır. Bu bend hükümlerinin 
uygulanmasının sağlanması için, bu çeşit makina 

| ve teçhizatın Gümrük Giriş Tarife cetvelindeki 
| numaraları ve adları bir tüzükle belirtilir.» 

Yüksek Başkanlığa 
Kalkınma Plânının Uygulanması esaslarına 

dair görüşülen metnin 2 nci madde son cümlesi 
olan «Bu fıkranın uygulanmasındaki esaslar Ba
kanlar Kurulu kararnamesi ile düzenlenir» cüm
lesinin kaldırılmasını ve bu (C) bendinin sonuna 
aşağıdaki iki fıkranın eklenmesini arz ve teklif 
ederim. 

i İstanbul 
Fikret Gündoğan 

2 nci madde (C) bendine eklenen fıkralar : 
| «İşbu (C) bendinin ikinci fıkrasının ııygulan-
| masındaki esaslar tüzükle düzenlenir.» 

«Sanavi bölgeleri ve turizm bölgeleri kurul
masının Bakanlar Kurulunca ele alınmadığı yer
lerde mahallî idarelerin görev ve yetkileri saklı
dır.» 

Yüksek Başkanlığa 
2 nci maddenin (E) bendinin aşağıda yazılı 

olduğu şekilde değiştirilmesini saygıyla arz ve 
talebederim. 

Kars 
Sırrı Atalay 

E) Bakanlar Kurulu standart ve kalite kon
trolü konularında tatbikatı e-elistirici tedbirleri 
a'imava yetkilidir. Bu kontrollarm hizmetin 
^TVarına ş:'6re sıhhatli ve süratli bir tarzda ya-
-nıi i nmes i iein, ilgili dairelerin bütün memur 

I T-R h;7Tn'etl;lermi görevlendirmeye ve çalıştırmaya 
Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

I Yüksek Başkanlığa 
I İkinci maddeye aşağıdaki fıkranın eklenme-
I sini arz ve teklif ederim. 
I İstanbul 
I Fikret Gündoğan 

I 2 nei maddeye eklenen fıkra 

I «Bu madde hükümlerinden faydalandıkları 
I takdirde, yabancı sermaye ve ortaklarına ait te-
I "ebbüsler lehine meydana gelen meblâğ ile bun-
I ların her türlü semeresi, 6224 sayılı .Kanuna tâbi 
I olmaz.» 

I BAŞKAN — Takrirleri okuttum, takrirleri 
I aykırılık derecelerine göre tekrar okutup Komis-
I yuı ve Hükümetin mütalâasını aldıktan sonra 
I oylarınıza arz edeceğim. 
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(Kocaeli Üyesi Hikmek İşmen'in önergesi 

tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılıyor 

mu? 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Katılmıyo
ruz. 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞLU (Zonguldak Milletvekili) — Katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mamaktadır. Takririn dikkate almıp alınma
ması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Dikka
te alınmasını Kabul edenler.... Etmiyenler.... Ka
bul edilmemiştir. 

(Kars Üyesi Sırrı Atalay'm önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor mu? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI 
ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Katılmıyo
ruz. 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞLU (Zonguldak Milletvekili) — Katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mamaktadır. Takririn dikkate alınıp alınma
ması hususunu oylarınıza arz ediyorum... Kabul 
edenler.... Etmiyenler Kabul edilmemiştir. 

(Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan'ın önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor mu? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI 
ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Katılmıyo
ruz. 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞLU (Zonguldak Milletvekili) — Katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN —• Komisyon ve Hükümet katıl
mamaktadır. Takririn dikkate alınıp alınma
ması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Dikka
te alınmasını Kabul edenler.... Etmiyenler.... Ka
bul edilmemiştir. 

(İstanbul Üyesi Fikret Gündoğan'ın madde
nin (D) ve (E) fıkraları ile ilgili önergesi tek
rar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon ? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI 
ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Koimsyon katılmıyor. Hükü
met? 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞLU (Zonguldak Milletvekili) — Katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılmıyor. 
Takririn dikkate alınmasını oylarınıza arz 

ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

(İstanbul Üyesi Fikret Gündoğan'ın. madde
nin (A) bendi ile ilgili önergesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Komisyon? 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN •—• Komisyon katılmıyor. Hükü
met? 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞLU (Zonguldak Milletvekili) — Katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılmıyor. 
Takririn dikkate alınması hususunu oylarını

za arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmemiştir. 

(Elâzığ Üyesi Salim Hazerdağlı'nın, madde
nin (B) bendi ile ilgili önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon? 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Hükü
met? 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF~ 
TÜOĞLU (Zonguldak Milletvekili) — Katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılmıyor. 
Takririn dikkate alınması hususunu oyları

nıza arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

(İstanbul Üyesi Fikret Gündoğan'ın, madde
nin (B) bendi ile ilgili önergesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Komisyon? 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Katılmıyo
ruz. 
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BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Hükü

met'? 
DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-

TÜOĞLU (Zonguldak Milletvekili) — Katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılmıyor. 
Takririn dikkate alınması hususunu oyları

nıza arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

(İstanbul Üyesi Fikret Gündoğan'ın, madde
nin (C) bendi ile ilgili önergesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor mu? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI 
ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Katılmıyo
ruz. 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞLU (Zonguldak Milletvekili) — Katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mamaktadır, dikkate alınmasını oylarınıza arz 
ediyorum... Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

(Kars Üyesi Sırrı AtrUv/m, maddenin (E) 
bendi ile. ilgili önergesi tek'-ar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor mu? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI 
ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Katılmıyo
ruz. 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞLU (Zonguldak Milletvekili) — Katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mamaktadır. Dikkate alınması hususunu oyla
rınıza arz ediyorum... Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmemiştir. 

(İstanbul Üyesi Fikret Gündoğan'ın, madde
ye bir fıkra eklenmesine dair önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon, Hükümet katılıyor 
mu! 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI 
ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Katılmıyo
ruz. 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞLU (Zonguldak Milletvekili) — Katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mamaktadır. Dikkate alınması hususunu oyla
rınıza arz ediyorum... Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmemiştir. 

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

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3 .—• Kalkınma Plânı ve programla

rına uygun olarak ihracatın teşviki ve döviz ge
lirlerinin artırılması maksadiyle : 

A) İhracatı teşvik edilecek maddeleri ilıra-
ccdenlerin tanıtma, pazar araştırması, ve ilk yer
leşme faaliyetlerine yardımcı olmak amaciylc; 
ihracatçılara, kamu kurumu niteliğindeki mes
lek kuruluşları ve bunların birlikleri veya ihra
catçı birlikleri veyahut istihsal ve satış (ezcümle 
ihracat) kooperatifleri ve bunların birlikleri 
eliyle birinci maddenin (A) bendinin ikinci ve 
üçüncü fıkraları uyarınca tesis edilecek bir fon
dan ödünç verilebilir. Bu fonun kulîanılmasm-
da ve ödünç verme işlemlerinde uygulanacak 
esas, şart ve usuller, ödünç alanın ödünç verme 
mukavelcsindeki hükümlere uymasını sağiıyacak 
tedbirler ve deneticine yolları ile bu fondan han
gi ihraç mallarının yararlanacağı, Bakanlar Ku
rulu Kararnamesi ile tesbit edilir. 

Yukardaki fıkra hükümleri yurt dışında iş 
alacak Türk müteşebbislerinin tanıtma ve ilk 
yerleşme faaliyetlerine yardımcı olunması ama
ciylc de uygulanabilir. Ancak, bu konu Bakan
lar Kurulu Kararramcsi ile düzenlenirken, bu 
müteşebbislerin dış memleketlerde aldıkları işle
rin şümulü ve yurda getirecekleri döviz miktarı 
dikkate alınır. 

B) 27 Haziran 1963 tarihli ve 261 sayılı Ka
nunun birinci maddesi ile ihraç malları hakkında 
Bakanlar Kuruluna verilen yetkiler aşağıdaki 
hallerde de kullanılabilir; 

L İthal ihtiyacını ikame edecek ve Bakan
lar Kurulu Kararnamesi ile tesbit edilecek mal
lar hakkında; 

2. Döviz geliri sağlıyan ve Bakanlar Kuru
lu Kararnamesi ile tesbit edilecek hizmetler hak
kında ; 

3. Yurt içinde yabancı turistlerce yapılacak 
harcamalar hakkında. 

O) İhracatın Kalkınma Plânı ve yıllık prog
ramlar dairesinde geliştirilmesi ve düzenlenmesi 
için gerekli tedbirler Bakanlar Kurulu kararna
meleri ile alınır. 
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BAŞKAN — Sayın Atalay, buyurunuz. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) —Söz is--

t'iyorum. 

BAŞKAN — Şahsınız adına mı efendiım? 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) Grup adı

na; fakat, Sırrı Atalaydan sonra konuşabiliriım. 

BAŞKAN •—• Buyurunuz Sayın Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Muhteremi ar
kadaşlarımı, 3 ncü inıadde yurt içinde 
ve yurt dışında ihracatı teşvük için kurulacak 
bu fonlardan ödünç verilmesini- derpiş etmek-
tedir. Tanıtma, pazar araştırıma ve ilk yerleşme 
için yapılacak bu ödünç vermeler için şekil, 
şartlar ve usuller bir kararname ile teshil edi
lecektir. Ekonomide mühim olanı istikrar ve 
emniyeıttir. Hükümet kararnamesi nedir? Bil
mek lâzımdır ki, 48 saatten başlamak üzere sü
resiz Hükümet 'kararnameleri vardır. Ve bir Hü
kümet kararnamesi o gün'kü Bakanlar Kurulu
nu teşkil eden üyelerin imzası ile, hiçbir şekil 
ve şarta bağlanmadan, değiştirilmesi mümkün 
olan hukukî tasarruflardır. Bu hukukî tasar
rufların bu kadar değişmelerin kolaylığı mev
cut iken ihracatı teşvikin usul ve şartları içte 
ve dıştaki bütün imkânlarım sadece bir karar
nameye bağlamak ımümkün değildir. Ye aranı
lan neticeleri bunlar gelinmez. Çünkü emniyet 
vermez, çünkü istikrarı mümkün değildir. Hü
kümet kararnamesi ile ühracatı teşvik içlin usul 
ve şartlar tesbit ediliyor, dernek bu şartlar ve 
usulleri bunun diğer hususları objektif bir ka
ideye bağlı, objektif hukukî kaideye göre ya
pılacak demek değildir. Bunları peşinen kabul 
etmiş olacağız, yani ihracatı teşvik o günkü Ba
kanlar Kurulunu teşkil eden üyelerin imzası 
'hiç. bar şekil ve şarta bağlanmadan değiştiril
mesi mümkün olan hukukî tasarruflardır. Bu 
hukukî tasarrufların bu kadar değişmelerinin 
kolaylığı mevcut iken ihracatı teşvikin usul ve 
şartları içte ve dıştaki bütün imkânlarını sa
dece bir kararnameye bağlamak ımümkün de
ğildir. Ve aranılan neticeleri bunlar getirmez. 
Çünkü emniyet vermez, çünkü istikrarı müm
kün değildir. Hükümet 'kararnamesi ile ihra
catı teşvik için usul ve şartlar tesbit ediliyor, 
demek bu şartlar ve usulleri ve bunun diğer 
hususları objektif bir kaideye bağlı, objektif 
hukukî kaideye göre yapılacak demek değildir. 

Bunları peşinen kabul etmiş olacağız, yani ih-
lacatı teşvik iç ve dıştaki teşebbüslere yapıla
cak bu fonlardan ödünç vermeler daimi deği
şikliğe tâbi sübjektif bâzı hareketler olacak
lardır. Objektif bir hukuk kaidesi olmıyacaktır 
ve emniyet getinmiyecelktir, istikrar getirmiye-
cektir. İtalya kalkınmasını yaptığı zaman ge
rek ihracatta, gerek diğer hususlarda tedbirler 
aldığı zaman sanayide olsun, ihıacatta olsun, 
hayvancılıkta olsun, teşebbüslere ödünç vermeyi 
kanunlarla tesbit etım)iş, ımeselâ, orta ve1 küçük 
sanayi finansnıaıülarmı tesbit ettiği zaman şu hü
kümleri kanunla koymuştur. «Sınai teşebbüsle
rin korunması, geliştirilme'si ve .modernleştiril
mesi için % 4 faizli, tahmini giderinim % 70 ine 
'bakiye % 30 u için de gerekli stokların tesisi 
için giderler 'dahildir. 15 sene vadeli ve sınai 
tesis üzerinde konulmuş rüçjhan hakkı şahsî ve 
aynı garantilerle teminat altına alınmış finans
manların 25 Temmuz 1961 tarihli 649 sayılı Ka
nun gereğince 30 Haziran 1963 tarihinden evvel 
talepnameleri tevdi ve 1 Aralık 1963 tarihinden 
evvel muka\Teleleri imza edilmiş krediler 
için faiz % 3 e inmektedir. Ancak bu 
nisbet yeni tesisler için kredinin bir 
milyar ve bâzı hallerde 1.5 milyar 
ve mevcut tesislerin yenilenmesi ve genişletil
mesi hallerinde 500 [milyon litrelik kısma tatbik 
edilmekte ve bu tutarları geçen kısımlar için ge
ne % 4 faiz yürütülmektedir» şeklinde ihracatta 
da aynıdır, hayvancılıkta da aynıdır, tesislerde 
de aynıdır. Bu ödünç vermeler kanunla belli 
edilen kriterlerle verilir, yoksa Hükümet karar-
nam eleriyle değişmesi daima mukadder ve müm
kün bâzı tasarruflarla bunları yapmıya iımkâıı 
yoktur. Ne olacaktır? Ödünç vermeyi yapaca
ğım ama şartlarını, şeklini ve usullerini bir Hü
kümet kararnamesiyle tesbit ettiğiniz zaman Is-
tiikrar olmıyacaktır, güven olmıyacaktır ve çe
şitli gölgelemelere, çeşitli tereddütlere ve şüp
he''ere imkân verecek bir durum olacaktır. Gene 
bu madde dış memleketlerde yerleşme ve pazar 
aramak için yapılacak ihracat teşebbüsleri, ki 
özel teşebbüsler olacaktır, bu müteşebbislere ya
pılacak ödemeler için şu şartlar aranacaktır : 
Ancak bu konu Bakanlar Kurulu kararnamesiy
le düzenlenirken bu müteşebbislerin dış oneımle-
ketlerde aldıkları işlerin şuımuiü ve yurda getir
dikleri döviz miktarını ve dış memleketlerdeki 
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işin şümulünü alacağız. Ya bu müteşebbisin 
malî imkânı yoksa, macera ariyan bir müteşeb
bis ise ne yapacağız? Niçin bunu almıyorsunuz 
kararnameye? Kararname ile olsa dahi malî du
rumu ve müteşebbisin ciddiyeti gibi şartlar 
aranmıyor da, gcitireeeeği döyiz miktarını vaa-
dedeıı, ben su dövizi getireceğim ve MI isleri 
kurdum demek kafi »edece i anı dik
kati çeken ve1 insanın zihnini kurcalıyan şey 
geniş suistinıallere yol aeabrecek hükümlere 
acık maddeler gelmektedir. Açık ifade etmek 
lâzımdır, geniş suistimallere imkân vei'en (mad
deler yardır ve hu maddeler üzerinde durma
dan. 

Üzerinde durmadan geçerse1!:, hele kararna
me ile, biraz sonra maddeler gelecek,, ihracatı 
teşvik deri kaldı'-il a Üzerinde hizlm 
burada saatlerce uğraştığımız, üç ay sonra Hü
kümetin getirmesini zorunlu kıldığımız tasar
rufları, onlar dahi kalkacak, kanun hükmünde
ki tasarruf!arda bulunmak yetkisi veriyoruz. 
Anayasa Mahkemesine gitmesi mukadder bir ka
nımla karşı karşıya, vız. Açıkça ifade etmek lâ
zımıdır ki. Anayasaya aykırı hükümleri bünye
sinde taşıyan bir kanundur. Anayasa. Mahkeme
sine gitmesi için ilk imzayı utmaya kazır oldu
ğum hukukî bir anlayışın -içerisinde üzerinde1 

durduğum bir kanundur. Tünde etmek lâzımge-
lirse bunları açıklamak zormduğu vardır. Ka
rarname ile bunların mümkün olmayacağı gibi 
dış memleketlerde yapılacak hususlarda da .sui
istimali ere yol açacak hükümler mevcuttur ve 
.geçmişte bunun örnekleri de vardır, bu Meclis
lerde milyonlarca lirayı Hükümet takabbül et
miştir, meşhur krom dâvasında olduğu gibi. 

Bu hususta iki önerge vermiş bulunuyorum. 
Yüksek Heyetinizden istirham ediyorum, süratle 
çıksın tekrar Meclise gitmesin endişesinden zi
yade iyi hükümleri çıkaralım, burada bâzı iyi 
hükümler yok değildir. Elbirliğiyle iyi hüküm
leri takviye edelim. Mutlaka bu haliyle çıksın 
peşin yargısiyle çıkarırsak iyi bir kanun çık
maz. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Fikret O ün doğan, yok. 
Sayın Ferid Melen, şahsınız adına değil mi 

ererdim? 
FERÎD MELEN (Yan) Sayın Başkan 

muhterem arkadaşlar; bu madde ihracatı ve it

halâtı teşvik edici bir maddedir. Yani sadece ih
racatı değil, bir de ayrıca ithalâtı teşvik eden 
hükümler de taşıdığı için ihracatı ve ithalâtı teş
vik maddesi olarak vasıflandırmak «ıünrkün. Bu, 
diğer maddelerde olduğu gibi, bu 'maddenin de 
Hükümet tarafından getirilen metnini okursa
nız, «evlere şenlik» bir madde olduğunu 'görür
sünüz. Berket versin Meclis Anayasa Komisyo
nu bunlara biraz çeki düzen vererek hukukî bir 
vasıf taşımasına imkân sağlamıştır. Muhterem 
arkadaşlar, ihracatı teşvik hepimizin gerçekleş
mesini istediğimiz şeydir. Hatırlıyorsunuz, Yük
sek Meclisin çıkardığı 261 sayılı Kanunla vergi 
iadesi voliyle bâzı mallarımıza ihraç gücü ka
zandırmak imkânlarını aradık ve o kanun saye
sinde sınai mamullerimizde bugün hatırı sayılır 
miktarda ihracat olmaktadır. Ancak ben de ka
bul ediyorum, o kanun dahi bâzı hallerde yeter
siz kalmaktadır. Yani o kanunla /aldığımız teş
vik tedbirinin kâfi gelmediği haller de vardır. 
Bu sebeple ihracatı başka yollarla teşvik tedbi
rine iştirak ederim. Yalnız burada ihracatı teş
vik için ödünç vermek üzere bir fon ihdas edil
mektedir. Böyle bir fon halen bâzı mallar için 
mevcuttur. Faraza yas sebze ve meyva ihracatı 
için Amerikalıların 'anlaşma ile tahsis ettiği bir 
mira var, onu Ziraat Bankasında kullanmak ta
vız. Böyle bir fon ve buna benziyen birkaç, ufak 
üm mevcuttui'. Bu 'madde ile daha geniş malıi-
vette bir fon ihdas edilmektedir. Bunun prensi
bime muarız değilim. Yalnız bu fonları ihdas /et
mek kadar, tedbîrlerini ele beraber almak lâzım-
lır. Bu fonları ihtisas yapmış müesseseler elin
le kullandığımız takdirde faydalı olur. Gelişi -
güzel şu veya bu müesseseyi veyahut daireyi 
buna nuemur ettiğimiz takdirde, bu fonlardan 
fayda beklemek şöyle dursun, bâzı hallerde za
rarlı dahi olabilir. Bu sebeple bunun tatbikatta 
birçok misalleri vardır. 

Muhterem arkadaşlar, turizımi teşvik için bir 
fonumuz mevcuttur. Yine dış kaynaktan aldığı
mız bir fondur. Bunu kullanacak müessese bula
madık, Vakıflar Bankasına verdik. Vakıflar 
Bankası teşkilâtsız olduğu ve bu işi bilemediği 
için, itiraf edeyim, yüzüne gözüne bulaştırmış-
tır, o fonu kuilanıamamıştır. Bu fonu alalılardan 
bir kısmı iyi yerde ve yerinde kullanamam ısla r-
lır. Hesapları yapılamamıştır. Bâzıları kullan
mıştır, Bodrum'un bilmem neresinde bir otel 

703 — 



0. Senatosu B : 97 28 . 7 . 1967 O : 1 
yapmıştır, mıily onları yatırmıştır, fakat rantabl 
değildir, yakında belki kendisi de iflâs eder. O 
bakımdan fonu iyi kullanacak bir müesseseye 
venmek lâzımdır. Aksi halde alan için de faydalı 
olmaz. Ve 'maksat da hâsıl olmaz. Ve Devletin, 
'milletin imkânları da 'heder olabilir. 

Yakın aamanıı bir misâli nar. Meselâ Et Ba
lık Kuruimunun böyle ödünce verdiği paralar 
vardır. Bdır ihtilâl idaresi iki sene uğraşmıştır, 
ondan sonra gelen idareler uğraşmıştır, temizli-
yemeımiişlerdir. Fonu kullanırken bu şekilde ted
birini almazsanız, omun heder olaoağını da hesa-
ba katmianız lâzımıdır. Bu sebeple bu fonları. 
böyle gelişi güzel (maddede müesseseler saymış, 
bunların hiçbirisi mütehassıs değildir. Yani ih-
raoaıt işleriyle 'meşgul olacak bir mütehassıs mü
essese ihdas edelim, yabut da süratle özel sek
tör yatırım bankası kanununu çıkararak bu ban
kayı kuralım. Bu bankanın her sahada müte-
hassıslan bulunabileceği için bu fonları ancak 
o iyi 'şekilde kullanabilir. 

Bakınız memleketimizde, işletme kredisi, sı
nai kalkınma kredisi veriyoruz, muhtelif kanal
lardan. Binisini Sünıerbanik eliyle veriyoruz, İşçi 
Sigortalarının her sene birikmiş fonlarından bir 
kısım alarak Sümerbanka veriyoruz. Sümerbank 
bu işte mütehassıs değil, dağıtumı şöyle yapıyor: 
Sıraya koyuyor, -gelene veriyor. Rantabi mı, de
ğil .mi', nerede kullanmış onu dahi kontrol ede
miyor. Milyonları böylece dağıtıyoruz. Halbuki 
Sınai Yatınım Bankası eliyle kullanılan krediler 
müessir olmaktadır, iyi asliyen, kazanç, sağiıyan 
ve ranta.'bl olan birçok sınai tesis meydana gel
miştir, bunlar Sınai Kalkınma Bankasının finan
se ettiği müesseselerdir. 'Sebep iyi bir tetkik 
yapmaktadır, evvelâ yapılacak tesis rantbal mi, 
değil mi onu araştırmaktadır. Projelerini kendi
si 'hazırlamaktadır, yüksek maliyette bir mües
sese yapmasın diye, ihalelerine nezaret etmek
tedir ve nihayet bir müddet, müessesenin ida
resine bile nezaret etmektedir. Müessese selâme
te çıktıktan sonra bırakmaktadır. Fonlar böyle 
kullanıldığı takdirde faydalıdır. Yoksa 'gelişi -
güzel koymuşsunuz, ihracatçılara vermişsiniz, 
vermişsiniz şeftalicilere, halleri malûm bir sene 
şeftali iyi olur, ertesi sene batar gider, hiçbir 
şey de hâsıl olmaz. Hükümet bu gibi tedbirleri 
beraber getirseydi, hakikaten teşekkür edecek
tim. Ama bu metinden 'gelişi - güzel şekilde kul

lanılacağı anlaşılıyor. Bu sebeple iştirak etmi
yorum. 

İthalâtta vergi iadesine gelince; buna hayret 
ettim. Bu müesseseyi nasıl işletecekler? Yanıi 
bâzı müesseselerin yapacaktan ithalâta ait ver
gileri, gümrük vergilerini ve sadreyi iade ede
cekler. Bunu niçin iade edecekler, hangi sebep 
ve zararetle iade edecekler, bunu anlamak (müş
küldür. Eğer bâzı müesseseleri bu yolla yaşat
mak istiyorlarsa, bu ne ekonomik bakırcıdan, ne 
de sosyal bakımdan kabili müdafaa olamaz. 

Yaşama kabiliyeti olmıyan bir müesseseyi 
zorla Türkiye'de yaşatmanın, daha doğrusu it
halâtını vergisiz yapacak, vergi alınanıyacak, 
kazancından vergi al mıy a çaksın, para verecek
sin faizini almıyacaksrn. Beyle bir müessesenin 
memlekete ne gibi bir faydası olur, bilmiyorum. 
Bunun yerine daim başka bir tesis ikame etmek 
elbette ki, 'mümkündür ve daha faydalıdır. Bu
nu hem lüzumsuz, hem tehlikeli görüyorum, beni 
de gayriâdil görüyorum. Çünkü vaktiyle kurul
muş olan müesseseler var, bir kısmı her türlü 
mükellefiyete tâbi ve bir kısmı da böyle 'hüküm
lerden faydalanacak ve bunlar bir arada reka
bet ederek yaşıyacak. Bu mümkün değildir. Bu, 
memleketin ekonomik hayatında istikrarı altüst 
eden bir yetkidir. Böyle bir yetki ile Hükümet 
mücehhez olursa, bu memlekette istikrar, eko
nomide istikrar aramak mümkün görülmez. Dö
viz geliri sağlryacak, Bakanlar Kurulu kararna
mesiyle teşkil edilecek hizmetler hakkında da 
kullanılacak, bunu bir dereceye kadar anlıyo
rum. Belki dışarda yapılacak, faraza nakliyeci
lik hizmetli ve saire gibi, alınacak navlunlara 
ayn bir kur tatbik etmek yoliyle bir dereceye 
kadar bunları teşvik etmek mümkün olur. Yal
nız muhteremi arkadaşlar, bundan bir korkum 
vardır. Bunlan böyle •çoğaltırsak, o vakit res
men devalüasyon olur. Bir - iki maddeye vergi 
iadesi yoliyle bir şey verirsiniz, birisine de prim 
verirsiniz, fakat bunları bütün 'maddelere teş
mil ederseniz, ithalâtına, ihracatına ve «adresi
ne. E., bunu yapacağınıza Türk İirasiyle dolar 
dokuz lira değil de 13 liradır deyin, meseleyi 
bitirin. Bu odur. Dolambaçlı yerden odur. Za
rarlı şekilde odur. Bunun adını koymak lâzım
dır. Eğer para fonu muvafakat etmez, bunu 
onun için yapıyoruz diyorsanız, para fonu, do
ları 12 - 13 lira yapmanıza dünden razıdır. Çün-
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kü fiilî vaziyet ele zaten, biraz bizi oraya doğru 
zorlamaktadır. Plânlama Dairesi böyle bir ted
biri nasıl getirir'? Memlekette istikrar isti yen 
plânın bir hedefi de odur. Böyle bir tedbiri na
sıl getirir hayret ediyorum. 

Muhterem 'arkadaşlar, bir noktaya daha işa
ret etmek istiyorum bu mevzuda, Bizim bağlı 
olduğumuz ithalât, ihracat ınnevzuunda anlaşma-
lar var, bâzı teşekküllere -girdik. Faraza GATT 
anlaşması ithalâta bu şekilde prim verilmesine, 
vergi iadesine imkân vermez, G-ATT 'anlaşması
na aykırıdır. GATT 'anlaşmasına dâhil memle
ketler bihakkdn yarın bu hükümlerden dolayı 
önümüze dikilebilirler. Ye bizim mallammız için 
bir mufcabelei bilımisil de bulabilirler. Bunu da 
-acaba Hükümet tetkik >etmiş imi? Hükümetten 
rica ederim, mâruzatumı dinlesin, çünkü bunlar 
arasında cevaplandırılacak hususlar vardır. 
Eğer hazırsa, imkân görüyorlarsa bunların ce
vaplarını lütfetmelerini bilhassa rica ederim. 
Zararı yok hiç olmazsa zabıtlarda cevapsız kal
masın, faydası olmazsa dahi. 

Bir diğer hususa işaret etmek istiyorum. Bü
tün bu kanunları ihdas ediyoruz. Ama, bu ka
nunların murakabesi hakkında tek kelime yok
tur bu kanunda. Bunları murakabesiz ımıi sarf 
edecektir Hükümet? Sayıştay .murakabesine tabi 
olmıyacak mı? Meclis murakabesine tabi olmı-
yacak mıdır1? 

Bu hususta da Hükümet eğer kendisinde ta
kat buluyorsa izahat vermek lûtfunda bulunsun, 

BAŞKAN —Sayın îşmen. 

HİKMET ÎŞMEN (Kocaeli) — Kanunun 
üçüncü maddesini incelediğimiz de görüyoruz ki, 
birinci maddede tesis edilmesi istenen fonlarla 
çatışmaktadır. Üçüncü maddenin, kalkınıma plâ
nına ve programlarınla uygun olarak ihracatın 
teşviki ve döviz gelirlerinin ayrılması ımaksa-
diyle diye başlamıştır. (A. P. -sıralarından «ay
rılması değil, artırılması» sesleri) Efemdim be
nim burada esas olarak işaret ettiğim nokta ih
racatın teşviki olduğu için orasını biraz kusurlu 
okudum, özür dilerim. İhracatın teşviki demek
le, kullanılacak fonlardan birinin belirtildiğini 
görüyoruz. İhracatı teşvik, peki böyle olunca, 
birinci 'maddedeki fonlarım tesisinde, fonların 
hangi işler için 'kullanılacağı teker teker belir
tilmesi geerkm-ez mi, onlar nelerdir? 

3 ncü madde muvacehesinde' biraz evvel 
kabul ettiğiniz 1 nci madde işlemez hale gel-' 
me'ktedir. Tabiî kanun hukuka saygılı bir şe
kilde uygulanması halinde. 3 ncü maddenin 
(6) ncı bendi de fuzuli görülmektedir. Böyle 
bir şey için kanuna lüzum da yoktur. İhra
catın kalkınma plânı ve yıllık programlar 
dairesinde geliştirilmesi ve düzenlenmesi için, 
gerekli tedbirler Bakanlar Kurulu kararname-
leriyle olur. Bu madde ve diğer maddelerin 
hazırlanmasındaki, gerek metinlerin dağınık ve 
tekrarlarla hazırlanması ve gerekse çeşitli mad
delerin birbirleriyle çatışmaları lüzumsuz, fu
zuli tekrarlar bu kanun maddelerinim hazır
lanmasında oldukça bir zihin perişanlığı içe
risinde yapıldığı açıkça görülmektedir. Hiç 
değilse bu kadar dağınık ifadelere yer veril
memeliydi. Bu maddenin (A) ve (C) bendl'e-
rine hiç lüzum olduğumu zannetmıiyoruım. 
Maddenin (B) bendi de önemlidir. Burada 
iki ve üç numaralılar içim döviz geliri sağ-
lıyan ve Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle tes
bit edilecek hizmetler hakkında. 

3. Yurt içinde yabancı turistlerce ya
pılacak harcamalar hakkında. Bir şey söyle
miyorum. Fakat 1 numaralı hüküm aslında 
bir yerli istihsali kapsamaktadır, ithal ika
mesi ihracat gibi tesbiti mümkün mal gru-
punu göstermez. Meselâ buğday üretimi de bir 
ithal ikamesi sayılabilir. Az üretilmesi halinde 
ithalâtı icabettirir. Bu, Hükümetin çok ge
niş suistimal sebebi olacağım, baskı grupları 
ve bunlardan istifade edebileceğini ve Hükü
meti denemede tazyik edebileceğini gösteren 
hükümlerdir. Bu hükümlerin maddeden çıkar
tılmasını teklif ediyorum. Önergemi yalnız 
3 ncü maddenin (B) bendinin ikinci ve üçüncü 
fıkralarını kabul eder ve birinci fıkrası olan it
hal ihtiyacını ilkame edecelk ve Bakanlar Ku
rulu Kararnamesiyle tesbit edilecek mallar 
hakkında, ibaresin im çıkarılmasını arz ve tek
lif ediyorum. Saygılarımla, 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka görüş
mek istiyen sayın üye?.. Yok. Takrirler vardır 
efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
özel Yatrıım Bankası eliyle yerine getiril

mesi gereken bir hususu tanzim ettiği cihetle 
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3 neü maddenin (A) bendinin eıkarılmasmı arz 
ve teklif ederim. 

Güven Partisi 
Senato Grupu 

Başkan vekili 
Artvin 

Fehmi Alpaslan 

Yüksek B aşkamlığa 
3 neü maddenin (A) bendinin 2 nei fıkrası 

'.sonundaki (kararnamesi ile düzenlenirken bu 
müteşebbislerin dış memleketlerde aldıkları 
işlerin şümulü ve yurda getirecekleri döviz 
miktarı ve müteşebbisin malî durumu ile te
şebbüsün ciddiyetle dikkate alınır) şeklinde 
kabulünü arz ve teklif ederiım. 

Kars 
Sırrı At alay 

Yüksek Başkanlığa 
3 neü maddenin (A) bendinin son fıkrasın

daki (Bakanlar Kurulu Kararnemesi ile tesbit 
edilir) cümlesinin çıkarılarak (Ticaret Bakan
lığınca hazırlanan tüzükle tesit edilir) 

Kars 
Sırrı At al ay 

BAŞKAN — Takrirleri aykırılık derecele
rine göne oylarınıza arz edeceğim... Şu anda 
iki takrir daha gelmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
3 neü maddenin (B) bendinin 1 nci fıkrası

nın çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 
Kocaeli 

Hikmet İş men 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
3 neü maddenin (A) ve (B) bendlerinin çı

karılmasını arz ve teklif ederim. 
Kocaeli 

Hikmet İsmen 

BAŞKAN — Takrirleri aykırılık sırasına 
göre okutup oylarınıza arz edeceğim. 

(Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan'ın önergesi 
takrer okundu). 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor m u ! . Ka
tılmıyor. Hükümet! . Katılmıyor. Takririn dik
kate alınması hususunu oylarınıza arz edece
ğim. Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

(Kars Üyesi Sırrı Atalay'ııı birinci önerge
si tekrar okundu). 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor mu! . 
Katılmıyor. Hükümet katılıyorlar mı?.. Katıl
mıyor. Dikkate alınlması hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilırn emiştir. 

(Kars Üyesi Sırrı At alay'm ikindi önergesi 
tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu! . Ka
tılmıyor. Hükümet! . Katılmıyor. Dikkate alın
ması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

(Kocaeli Üyesi Hikmet İşmcn'in biirinci öner
gesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?.. Ka
tılmıyor. Hükümet katılmıyor mu? Katılmıyor. 
Dikkate alınması hususunu oylarınıza arz edi
yorum, Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

(Kocaeli Üyesi Hikmet İsmen'in ikinci öner
gesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?.. Ka
tılmıyor. Hükümet katılıyor mu ?.. Katılmıyor. 
Dikkate alınması hususunu oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Haddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İTadde 4 . - 6 Ocak 1961 tarihli ve 193 sa
yılı Gelir Vergisi Kanununa 28 Şubat 1963 ta
rihli ve 202 sayılı Kanunla eklenen 2 nci ve 3 
neü maddeler; 2 Mayıs 1949 tarihli ve 5383 sa
yılı Gümrük Kanununa bağlı Gümrük Girrjş Ta
rife Cetvelinin değiştirilmesi hakkında 25 Ma
yıs 1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nei, 
3 neü ve 5 nei maddeleri: 5 Temmuz 1961 tarih
li ve 261 sayılı Kanunun 1 nci maddesiyle işbu 
kanunun 2 nci maddesinin «A» ve «B» bendleri 
ile 3 neü maddesinin «B» bendinin «1» numa
ralı fıkrası gereğince öngörülen teşvi'k tedbir
leri re. diğer kanunlarda öngörülen teşvik ted
birlerini uygulamak ve bu amaçla gerekli bel
geleri müteşebbislere vermekle görevli olmak 
üzere. Başbakanlığa bağlı bir «Yatırımları ve 
İhracatı Geliştirme ve Teşviik Bürosu» kurul
muştur. 
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Bu büroda, ilgili bakanlıklardan yeteri ka
dar personel, kadroları ile çalıştırılır ve geçici 
süreli görevler için mukaveleli uzman istihdam 
edi'lc-bilir. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, buyurun madde 
üzerinde. 

SİRKİ ATALAY (Kars) — Muhterem arka
daşlarım, bu kanun tasarısının hiçbir maddesini 
değiştirmezsiniz. Ama, şimdi arz edeceğim se
beplerden dolayı bu maddede bir değiştirme 
zarureti açık. Açık bir zaruretle karşı karşrya-
smız. Şimdi okuyalım dördüncü maddeyi, 474 
ortadan okuyorum vakit almamak için. «474 
sayılı Kanunun 2, 3 ve 5 nci maddeleri 5 Tem
muz 1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun birin
ci maddesi ile işlbu kanunun 2 nci maddesinin 
«A» ve «B» bendi eri ile 3 ncü maddesinin 
«B» bendinin bir numaralı fıkrası gereğince ön
ceden teşvik tedbirleri.. 

Ne yapıyor1? Bunlar için bir Yatırım ve İhra
catı Geliştirme Teşvik Bürosunun kurulmasını 
bu madde öngörmektedir, kurulacaktır. Neye 
göre? 261 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci maddelerin
deki işleri görmek üzere. Şimdi bu şaihaser gö
rüşün şöyle şeyine bakalım. Madde: 11 biraz 
sonra gelecek; 5 Temmuz 1963 tarihli ve 261 
sayılı Kanunun 2 nci maddesi yürürlükten kal
dırılmıştır. Biraz sonra yürürlükten kaldıraca
ğınız bir maddeye 4 ncü maddede atıf yapıyor
sunuz. Acele kanunu gördünüz mü? Okuyayım 
tekrar. 5 Temmuz 1963 tarihli ve 261 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesi ile işbu kanunun... Hangi 
kanunun? Bu kanun değil, yani işbu kanun 
«261 sayılı Kanunun (A) ve (B) bendlerini.» 
şimdi.. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir Milletvekili) — Bu kanun. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Şimdi bu ka
nunu bunu bilmek lâzım hangisidir. Bu kanun 
mudur? Bu kanunsa kanun tekniği bakımından 
hatalıdır. İster, 261 sayılı Kanunun ikinci mad
desi olarak değiştirmek istediğiniz kanun, ister 
bu yazılış tarziyle olsun, işbu kanun deyince 
çünkü orada, ne virgül, ne imlâ şeyi bulunma
dan, işbu kanundan maksat 261 sayılı Kanun
dur. (Gerekçe var sesleri). Sizin demeniz bir 
şey ifade etmez beyefendi. «İşbu kanun» dedi
ğimiz zaman 261 sayılı Kanundur. İster kanun 

tekniği bakımından, ister ifade bakımından bir 
yanlışlıkla karşı karşıyayız. Zaten bu kanunun 
içinde bu dördüncü maddenin çıkarılması zaru
reti vardır. Niçin vardır? Ne yapıyor dördüncü 
madde? Yatırımları ve ihracatı geliştirmek 
teşvik bürosu kurulmasını istemektedir. Yeni 
bir büro kurulacaktır. İhracatı geliştirme ve ya
tırımları teşvik için. Bürokrasinin yeni bir örneği
ni vereceğiz. Devlete yeni masraf kapıları açmayı 
temin edeceğiz. Sanki, hiç idari cihazlarımız yok, 
sanki Başibakanlığa bağlı müesseseler yok, san
ki Plânlamaya bağlı müesseseler yok, sanki 
Ticaret Bakanlığında bu işi görecek müesseseler 
yoktur. Yeni bir büro kuracağız; Yatırımları 
ve İhracatı Geliştirme Bürosu. Bu büronun bir 
umum müdürü veya başkanı, bu büronun çeşitli 
müşavirleri, müdürleri ile yeni bir bürokrasi ör
neğini vereceğiz ve yeni bir daire kuracağız. Mü
temadiyen daireler kurmak, mütemadiyen ya
yılma ve genişleme ama, öbür taraftan da kal
kınma arama öbür taraftan da gelirler arasın
daki, dağılım için çare aramak, bölgeler arasın
daki dengesizliği gidermek için çare aramak. 
Şimdi de bir Yatırımları ve İhracatı Geliştirme 
ve Teşvik Bürosu. Anlamıyorum hangi zarure
tin ifadesidir? Bu yeni bir büro. Hükümet, dör
düncü maddeye kadar sustu. Lütfetsin şimdi 
•bundan sonra da hiç olmazsa, çeşitli mevzularda 
aydınlanmak istiyen sayın üyelerin bu endi
şelerine, bu suallerine cevap vermek nezaketini 
göstersinler. Biraz önce Ferid Meleıı'in konuş
ması sırasında açıkça ifade ettiği, ileri sürdü
ğü hususlarda verilecek, eğer güç varsa cevap 
verilsin ve buna rağmen, bu Parlâmentoya kar
şı bir saygı meselesidir. Bir sükûtla, bir kanunu 
geçirmek pek mümkün değildir. Yani susalım 
karşılıklı müzakereler ve münakaşalar olmasın 
süratle kanun çıksın. 

BAŞKAN — Sayın Atalay lütfen 4 ncü mad
de üzerinde. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — 4 ncü mad
de üzerinde covap verilmesi için konuşuyorum. 

BAŞKAN — Lütfen siz konuşmanızı ka'bul 
edilen madde üzerine intikal ettiriniz. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Çeşitli en
dişelerimiz oldu, arka dağlarımızın çeşitli endi
şeleri oldu, çeşitli sualleri oldu. Aydınlanılmak 
istenildi. Hükümet sadece önergeler üzerinde 
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katılıp katılmamaktan gayri bir göırev burada 
yapmamaktadır, komisyonla beraber. Halbuki 
aydınlatsınlar bizi. Şimdi sorduğum şey şu, 
bu ayrı bir büro kurulmasının zarureti nedir? 
Yeni bir büro, yeni bir bürokrasinin örneği, ye
ni masraf kapıları açılacak. Bir büro kurula
cak. Bu büro nelerden ibaret olacaktır, bunu 
da bilelim. Bu büronun genişliği ne olacaktır, 
sahası ne olacaktır? "Omum müdürlük seviye
sinde mi, olacaktır, ne seviyede bu büro kuru
lacaktır? Bunlarım mahiyetini bilmek lâzımdır 
Her sayın üyenin ayrı ayrı bunu bilmesinde 
fayda vardır. Yeni masraf kapıları açılacak 
mıdır? Ayrıca cetveller getirilmediğine göre 
bu büri nasıl kurulacaktır? Bunu da bilmek 
lâzım, nasıl kurulacak bu büro? Çünkü ayrıca 
-bu büronun nasıl ve ne şekilde kurulacağına 
ait hükümler de yoktur. Nereden ve nasıl kuru
lacaktır, yoksa diğer maddelerde olduğu gibi, 
mukaveleli personelden mi istifade edilecektir? 
O zaman büyük rakamlar, miktarlar mı veri
lecektir çalışanlara? Yoksa diğer Devlet daire
lerinde bulunan memurları çalıştırma mecbu
riyeti mi olacaktır? Eğer böyleyse daha önceki I 
maddelerde mesai saati fazlalığı standart mal
lar için bunu temin için çarpışırlarsa onlara ek 
ödenek veriliyor da bunlara niçin verilmiyeeek ? 
Eğer başka dairelerden verilecekse. Görülmek
tedir ki çok acele gelen bir kanun içinde çeşit
li tezat hükümleri vardır. 

Ayrıca ifade ediyorum, 11 nci maddede 261 
sayılı Kanunun ikinci maddesi kalktığına göre, 
işbu kanunla dendiği zaman, ikinci madde an
laşılmaktadır. Hangi ikinci, 261 sayılı Kanu
nun ikinci maddesi. Bu tatbikatta çeşitli şey
lere yol açar. Tashih edilmesi lâzımdır. Bir 
virgül koymak lâzımıdır. Bu kanunun ikinci 
maddesi. Bu kanunun. İşbu kanun değil de, 
«işbu» atfı daha önce ifade edilen cümleye ait
tir. Biten bir şeyden sonra «işbu» kullanılır. 
İşbu, bazan görüşülmekte olan kanunla kulla
nılır. Ama, cümle bittikten sonra kullanılır. 
Burada ise cümle bitmeden 261 sayılı Ka
nuna ait hükümlerin devam ettiği sırada işbu 
kanun ibaresi ile, 261 sayılı Kanunun ikinci 
maddesi ifadesi açıkça akla gelir ve bu şekilde 
tatbiki mümkündür, tatbikatta çeşitli şeyler 
açılır. Bu sebeple nokta konulacaktır ve kon
duktan sonra tarihli, işbu kanun hiç şey olma

yınca, cümle içinde kullanıldığı için nokta olma
dan kullanıldığı için, virgül olmadan kullanıldı
ğı için işbu kanundan maksat ve murat 261 sa
yılı Kanun olur. Bu sebeple bir önerge veriyo
rum, yeni masraflar kapısı, açacağı için ve yü
rürlükten kaldırılmasını ileride istiyen bir ka
nunun ikinci maddesine atıf yaptığı bakımın
dan da bu maddenin mutlak surette, kanını 
tasarısı metninden çıkarılması zarureti vardır. 
Saygılar arz ederim. 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde Sayın 
Devlet Bakanı Seyfi öztürk. Buyurun. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir) -— Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larım, konuşan hatiplerin ifadelerinden anlıyo
rum ki, değerli arkadaşlarım aşırı bir endişe 
içindedirler. Kendilerini bu endişeden kurtar
mak için meseleyi bütün vuzuhu ile ortaya koy
mak isterim. Bugünkü cari tatbikat, bakanlık
lar bünyesinde birçok teşvik tedbirlerinin, mu
ayyen bürolar tarafından yapıldığını ortaya 
koymaktadır. Ticaret Bakanlığında vardır, Ta
rım Bakanlığında da son zamanlarda kurul
muştur, Maliye Bakanlığı bünyesinde vardır. 
Devletin muayyen bakanlıklarında, muayyen 
bürolar değişik kanunlardaki teşvik tedbirleri
ni uygularlar. Bu kanun neyi getiriyor? Bu ka
nun, muayyen bakanlıklarda bulunan ve teş
vik tedbirleri uygulıyan büroları bir araya ge
tiriyor, birleştiriyor. Bürokrasiyi ortadan kaldı
rıyor, bu bir. 

İkincisi; mevzuatta vahdet, bütünlük mey
dana getiriyor. Esprisi bu. Sayın Atalay arka
daşımızın «işbu» tabiriyle 261 sayılı Kanun 
maddesinin kastedildiğini ifade ettiler. Bu, ta
mamen yersiz bir istidlal. Gerçekten 261 sayı
lı Kanunun ikinci maddesinin (A) ve (B) fık
rası yoktur. Böyle bir fıkra yok. Burada ga
yet açık olarak, işbu kanunun demekle elimiz
de müzakere ettiğimiz kanunu kasdettiği aşikâr. 
Bu itibarla burada her hangi bir redaksiyon 
hatası yoktur. Bir zihnî keşmekeş içinde ted
vin edilme durumu da yoktur. Gayet vazıh
tır. Arkadaşlarımızın iyi niyetle meseleyi mü
talâa ettiklerini zannediyorum, müzakereler bu 
ölçü içinde devam ederse imkân israfını önle
mek ne kadar millet hayrına ise, zaman isra
fını da önlemek suretiyle hayırlı bir iş yapa
rız. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, buyurun. 
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FİKRET G-ÜNDOĞAN (İstanbul) — Muh
terem arkadaşlarını, bn madde Sayın Bakan 
tarafından tanımlandığı gibi, muhtelif ba-
kanlıklarda mevcut teşvik tedbirlerinin bor 
elde toplanması anlamını taşımıyor. Aksine 
hu tedbirleri bir tek Başbakanın emrine ver
meyi öngörüyor. Bildiğiniz giübi bu tedbirler 
Başbakanlığa bağlı, yatırımları ve ihracatı 
geliştirme bürosu olarak kurulacak büroya ve
riyor. Bu büroda yapılacak hizmetler gözü
küyor. Bu yepyeni bir bürodur, Hükümet üze
rinde bir bürodur. îçimdeki kanunların her 
birisini bir Başbakan bir memur ve dilen
diği kadar sözleşmeli personelle Türkiye Cum
huriyeti Hükümetinde ekonomik hayatı düzen
lemeye yetkili bir büro kurulmuş oluyor 
2 nci maddenin (A) bendindeki % 80 indirim 
'bu büroya aittir. («B») bendinde ki, muaf
lıklar bu büroya aittir. Binaenaleyh bu büro 
Hükümetin üzerinde bir bürodur. Yalnız 
Başbakan ve bir memurla, yeteri kadar per
sonelle çalıştırılacaktır. İşte size yepyeni bir 
otorite yepyeni hlir icra organı. 

BAŞKAN —• Sayın İsmen. 
Nedir Sayın Atalay? 
SIRRI AT ALAY (Kars) — Bir sual sora

caktım efendim. 
BAŞKAN — Sayın Atalay, on dakika ile 

nıııkayettir. Bir hatibe iki kere görüşme im
kânı sağlanamaz. 

HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler, benden önce konuşan 
Say m Sırrı Atalay arkadaşıma aynen iştirak 
ediyorum. 4 ncü maddenin şu haliyle ya, yer
siz, fuzuli olduğu yahut da yetersiz olduğunu 
görüyorum. Eğer maddede bahis konusu edi
len ve kurulması öngörülen yatırımları ve 
ihracatı geliştirmek ve teşvik bürosu, basit 
bı'ır koordinasyon bürosu ise, madde lüzum
suzdur. Böyle bir konuyu kanuna koymaya 
lüzum kalmadan da ' kurabilir. Yok, eğer 
bu büronun özel yetkileri olacak ki, maksat 
bu olduğunu zannediyoruz. Bu takdirde ma d 
denin yetersiz olduğunu görüyoruz. Bu büro 
için ayrıca bir teşkilât kanunu gerekiyor 
gibi geliyor bana. Bu itibarla 4 ncü madde-
denin daha anlayışlı bir şekilde ve ne demek 
istediğini ifade eder yollu bir şekilde kaleme 
alınıp, ondan sonra oya konmasını arz ve tek
lif ederim. 

j BAŞKAN — Yani komisyona iadesini tek* 
I lif ediyorsunuz. 
I FATMA ÎŞMEN (Devamla) — Öyle zanne-
I diyorum. 

BAŞKAN — Grup adına Sayın Özden, bu
yurunuz. 

C. H. P. GRÜPU ADINA EKREM ÖZDEN 
(İstanbul) —• Sayın Başkan, muhterem .arka
daşlar, kanunun bu 4 ncü maddesi hem ka
nun tekniğine, hem de demokratik nizama 
ve Devlet otoritesine, Hükümet prensipleri
ne aykırı bulunuyor. Neden dolayı aykırıdır? 
Bunları teker teker izah etmek mecburiyetin
deyim. Kanunun bu 4 ncü maddesinin bi
rinci fıkrasının son kelimesi kurulmuştur 
deniyor. Evvelâ bir teklifi kanunî geldiği za
man kurulmuştur denmez, kurulacaktır de
nir. Kurulmuştur, yani, hiç bu kanun çık
sın, çıkmasın biz bunu kurduk, bu şekilde 
getirdik, siz de lütfen (bunu tasdik ediniz mâ
nasına geliyor. Bir kere Hükümetle, bu Par
lâmento arasındaki İyi m ün as ebetleri1, kırıcı 
ve üzücü bir kelime olarak tasvir etmek ica-
hediyor. Bu kelime İyi bir kelime değil. Fa
kat kurulacaktır denmiş olsa, biz de evet 
kurulsun diyeceğiz ve Hülküm/et de kuracak
tır hiç şüphesiz. Ama kurulmuştur tâbiri, 
biraz bana acı bir tâbir geliyor, kekremsi 
bir tâbir geliyor. Şimdi bunun e-5'ası böyle 
iken, bu kelimeyi her halde muhterem arka
daşlarım, değiştirmek isterler. KeBme böyle 
kanun ile çıkmi'ş olsa, Resmî G-azrtodc nesre-
dilse, bunun acılığı unutulmaz arkadaşlar. 
''Olabilir sesleri.) Çok olabilir ama, bâtıl ma
kûsun aleyh olamaz. 

Muhterem arkadaşlarım, bilha'ssa benim 
üzerinde duracağım ikinci nokta, bu ikinci 
fıkradır. İkinci fıkrada, bu lrurulmuş olan ve 
halen de belki faaliyette bulunan, bu yatıraml'a-
rı ve ihracatı geliştirme ve teşvik bürosunun ele
manları kimler olacak? Bundan hiçbir izahat 
vok. Mütehassıslardan bahsediliyor. Ama bu mü
tehassısların niteliği ne olacak? Ne sıfatla bir 
mütehassıstır, bunun hakkında hiçbir izahat 
yok. Doğrudan doğruya, Hükümete bırakılmış
tır. Hattâ ben biraz daha ileri gideyim, Hükü
mete de bırakılmış değil. Bunda ihtilâf olacak, 
yarın öbür giirı. Kim tâyin edecek bunu? Karar
nameyle mi 'tâyin edilecek, yoksa bu 'maddenin 
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üsteki fıkrasında bahsedilen, bakanlıkların 
umum müdürleri mi, tasdikten geçecek şekilde 
mi i Velhasıl ne: şekilde bir tâyin olacağı da, ya
zılı değil. Hadi diyelim Hükümet tâyin edecek, 
Bakanlar Kurulu tâyin edecek. Bakanlar Kuru
lu ne yasıı arıyacak arkadaşlar bunlarda? Şimdi 
ben değil, ben böyle bir 'arkadaşın tâyini için 
uğraşacak değilim. Ama belki sizler bu tâyin 
i çan uğraşacaksınız ye ihtilâfa düşeceksiniz ar
kadaşlar. Hükümeti muhatap addedeceksiniz... 
Hükümet kararnameyle bir efendiyi tâyin 'ede
cek, bu mütehassıs oimıyaeak. Ben şiımdiden gö
rüyorum bunu. Canım o arkadaş iyidir, eskiden 
milletvekilliği yapmıştır. Bizde yar bu âdetler, 
filân yerde umum müdür idi, bu sefer de bura
ya ihtisasına binaen getirelim diyecekler. Bir 
avukatı bir ulaştırma işine getireceksiniz, bir 
ulaştırmaeryı bir adliye işinin mütehassısı yapa
caksınız, bunlar olacak, oimıyaeak değil. Bunu 
görüyorum., şimdi şu kürsüden göriiyorum bunu. 
Ve en ziyade arkadaşlar iktidar partisi 'mensup
ları nıiiletv ekili eri ye senatörler bu acıyı çeke
cekler. Eğer burada kâfi 'miktarda bir izahat 
olsa idi, bunların sıfatları hakkında, tahsilleri 
hakkında gerekli izahat olsa idi. hiçbir şekilde 
ihtilâf hâsıl olmazdı. Ama, hayır Hükümet öyle 
bir teklif getiriyor ki. bize, hangi tarafa çeker
seniz çekini", o taraftan kendisi istifade etsin. 
Arkadaşlar bu her zaman iktidarda C. H. Partisi 
bulunduğu zaman da, şimdi de, her yakit bunla
rın önüne geçmek istemişimdir. Her vakit geç
mek istemişimdir. Liderlerle dahi münakaşa et
mişizdir. Nedir bu vaziyet? Müphem getiriyor
sunuz, istediğiniz gibi kullanmak istiyorsunuz. 
Böyle olmaz arkadaşlar, bunu lütfen vicdanını
za, danışınız. Bu maddeyi ortadan kaldırınız. 
Bu madde bir perişanlık getirecektir, bir keşme
keştik getirecektir. Çok partiler içinde 'burum-
miadını 'ama, bir tek partinin içinde uzun müd
det bulundum. Bu ihtilâflarla rejyelayn müşa
hede ettim ve gördüm. Bu ihtilâflar olacaktır 
bundan sonra da. Şimdi mütehassıs diyorsunuz. 
Meselâ büyük bir bakkaliye. İthalât - ihracat 
yapan büyük bir bakkaliyenin umum 'müdürünü 
getirecek inisiniz oraya? Hayır getirmiyeceksi-
niz. Eğer getirirseniz hakikaten o adam ithalâtı 
ve ihracatı bilecek. Ama, siz filân yerde valilik 
yapmış bir arkadaşı buraya mütehassıs olarak 
getireceksiniz. Efendini, mülkiye mezunudur, 
Fransızca, ingilizce de bilir, bu işin elyakıdır. 

Onu getireceksiniz. Dâva o değildir. Madem ki 
teşvik için bir büro kurdunuz ve teşvik yapmak 
istiyorsunuz elit insanları, bu işin tanı ehli in
sanları bulup cemiyetten onaya getirseniz cid
den ben bu kanuna, bu maddeye rey vereceğim, 
ama madde müphem, vicdani kanaat hâsıl etmi
yor bende. İyi kullanıla cağı, hakikaten salâhi
yetlerin yerinde kullaıııiacağı hakkında bana 
hiçbir iyi his geliniyor. Arkadaşlar, meselâ ba
kınız bunun en tipik misali arkadaşlar, millet
vekili 'meselelerinde tahaşşüt etti. Açık misal ca
nım. Vardı hani böyle [merkez idare kurulları, 
genel başkanlar filân tâyin edeceklerdi. E... hep 
iyilerimi ini tâyin ettiler, rica ederim. Sen o ka
nunun karşısında idim, beş defa reddedildi grup
ta, beş defa da reddedilmesine sahi boldum. E.. 
olmadı, hâlâ dedikodusu var. Adam 5 bin rey 
almış, 10 bin rey almış, öbür tarafta hiç rey ai-
mıamıış adamı, onu tercih etmiyorsunuz da, o 2 
bin rey alınış adamı, Kastamonu ile Erzurum'la, 
Erzincan'la alâkası olunıyan adamı mebus getir
diniz, tâyin ettiniz. Oldu mu bu? Basit misal bu 
işte. Burada da böyle yapacaksınız. Bunu yap
mayın arkadaşlar, bu maddeyi çıkarmayın, bu
nun değiştirilmesi için siz, ileride bir kanun ge
tireceksiniz ve bunu değiştirin diyeceksiniz, için
den çıkamazsınız. Sonra adedi ne kadar olacak
tır bunun? Hükümetten rica edeyim bunu. Bu
nun adedi ne kadar olacak. 10, 20, 30, 40, 50, 
100. E... bu kapı mütemadiyen açık arkadaşlar 
yani. Olur mu. Nâlâyık adamlar gelecek, kapı
lar açık içeri girilecek. Ve bir takını insanların 
müşevveş fikirlerinden salim bir fikre gelebil
mek için uğraşılacak. Buna da maddeten imkân 
yok. Ben istirham ediyoruun, zannediyorum ar
kadaşlarım da maddenin kaldırılması İçin tak
rir vermişlerdir. Bu madde kalksın diğer mad
delere gelelim de, bu işten kurtulalım. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAX — Sayın üyelere cevap vermek 
üzere Devlet Bakanı Seyfi Öztiirk buyurun efen
dim. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Eski
şehir' Milletvekili) — Çok muhterem arkadaşla
rını, grup adına konuşan Sayın Özden'in (madde
nin bütün metnini tam mânasiyle tetkik buyur-
nıadığını zan ve tahmin ediyorum. Son fıkrayı 
huzurlarınızda okumak ihtiyacını duydum. Bu 
fıkrayı 'okuduğum zaman, zaııınediyo'ruim biraz 
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evvel söylemiş oldukları sözleri tamamen 'mes
netsiz kalacaktır. Sübjektif değil, 'objektif ölçü
ler kamımın içellisinde yer 'almıştır. Ne 'diyor 4 
ncü maddenin son fıkrası : «iBu büroda ilgili ba
kanlıklardan yeteri kadar personel...» Demek ki, 
bakkal falan, şuradan buradan rasgele, siyasi 
maksatlarla, arkadaşlarımızın su veya bu şekil
de delaletiyle insan toplamıyoruz, ölçüsü var. 
ilgili bakanlıklardan yeteri kadar personel kad
rolar: yi e 'Çalıştırılır. Ve geçici süreli görevler 
için, ımuıkaveleli uzman istihdam edilir. Uzmanın 
ne olduğunu burada tarif edecek değilim. Ka-
nunlarıımız uzmanın nasıl uzman olabileceğini, 
ne gibi formasyonu ikbisabetmesi 'gerektiğini or
taya koymuştur. Hiçbir -kanunda 'da bir büroda 
şu kadar 'adam çalışacaktır diye 'tesbit etm'emiş-
tir. 

Muhterem arkadaşlari'm, meselâ gayet açık, 
bunun üzeninde çok tartrşma yapılmıştır. Bugün 
ihracatı teşvik için, lüzumlu kanuni formalite
leri aşarak netice istihsali altı ayda mümkün 
olamamaktadır. 'Bürokratik bir çalışma, düzeni 
içerisindedir. Dağınık teşvik tedbirleri müessir 
netice alıcı yönde maalesef hizmet edememekte
dir. Biz ihracatı teşvik etmek istiyoruz, millî 
'ekonomiyi geliştirmek istiyoruz. Plânın teshili; 
ettiği hedeflere, hızlı kalkınmaya, topyekfm kal
kınmaya kararlıyız diyoruz. Plânın tesbit ettiği 
lıode-flerine ulaşmamız için, bize yardımcı ola
cak mevzuatın çıkmasından endişe 'ediyoruz. 
Bunu ben plân fikri ile bağdaş ti ramam. Saygıla
rımla. 

BAŞKAN — -Sayın Öztürkçine. 

RİFAT ÖZTÜRKÇlNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, nruhtereım arkadaşlar um ; Sayın Sırrı 
Atalay arkadaşımız bu kanunu okurken yanıl
dığı kanaatindeyiz. Şöyle ki, 5 Temmuz 1963 ta
rihli ve 261 sayılı Kamımın birinci •madde'Sİyle 
işbu kanun deyince, o zaman bu yeni çıkacak 
kamımın deyimidir. Eğer bu yeni çıkan kanun 
'deyimi olmamış olsa idi, birinci 'maddesiyle, 
ikinci 'maddesinin demesi lâzımdı ki, nitekim 
burda devam 'ediyor, ikinci maddesi (A) ve (B) 
bendleriyle 3 ncü maddenin (B) bendi, bir nu-
ralı deyince, yeni çıkacak olan hükme tabidir. 
Bu itibarla kendilerinin fikirleri yerinde -olmasa 
gerekir. Sonra bu maddenin hiçbir zaman me
tinden çıkmaması lâzımdır. Günkü kanunun 

ananımı budur. Bu itibarla, maddenin aynen ol
duğu gibi kabulünü arz ederim. 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde başka söz 
istiyen say m üye? Yak. 

STERİ ATALAY (Kars) 
efendim. 

ıSbz istiyorum 

BAŞKAN — Benim tatbikatım müddetle 
kısıtlanmış bir 'mevzuda, birkaç defa söz almak 
suretiyle o müddetle kısıtlatmanın hududu dışı
na çıkılur ve bir insan 60 dakika da. konuşur, 80 
dakika da konuşur. 

STRRT ATALAY (Kars) — içtüzükte ikinci 
defa ısöz verilmez diye bir hüküm yoktur. 

BAŞKAN — 'Sayın Atalay, bundan sonra bü
tün 9 maddede söz aldınız orada da 'söylersiniz. 
Buyurun Sayın Özden. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Uzmanın ka
bulü şeklinde izahat verdiler. Fakat ben anla
mak istiyorum. Bu komisyona tâyin 'edilecek 
uzmanlar ne vasıfta oluyor? Yüksek tahsili ola
cak mı, olrmyacak mı, lütfen bunu izah 'etsinler. 

BAŞKAN — Uzmanın ne olduğunu ifade et
tiler. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK -(Eski
şehir Milletvekili) — 440 sayılı Kanunda, uzma
nın ne nitelikte olacağına dair hüküm vardır, 
m'ada tavsif ve tarif <etm:isjtir. 

BAŞKAN — 440 saydı Kanunda, uzmıanlık 
tarif edilmiştir, diyorlar. 

EKREM. ÖZDEN (İstanbul) — O kanunun 
ruhuna 'mukayyet kalacak .mı! 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir Milletvekili) — Mevzuatımızdan uzma
nın tariflini gösterdik. Dış meselelerde uzman 
vardır, yabancı pazarda uzman vardır, ortak 
pazarda, ihracat , mevzuunda olduğu gibi her 
işin uzmanı vardır. LTzman o işin mütehassısı de
mektir. Pek tabii uzman meselesini de yüksek 
tahsile bağlamak gerekiyor. 

BAŞKAN — Zabıtlara geçti, madde üzerin
de verilmiş takrirler vardır, okutuyorum. 

Yüksek Bask anlı ğa 
4 ncü maddenin tasarı metninden çıkari'lma-

sını, saygıyla arz ve teklif ederim. 
KarŞ 

Sırrı Atalay 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
4 neü mıa.idenin kaldırıinmsunı arz ve teklif 

ederini. Saygdarımla. 
istanbul 

Ekrem özden 

Yüksek Başkanlı ğa 
'S. Sayısı 988 kanun tasarısının 4 neü mad

desinin metinden eıkarıimasmı *arz ve teklif ede
rim. 

İstanbul 
Fikret G-ündoğan 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
4 neü maddenin berrak bir şekilde anlaşılma

sı m ve ona göre o.ya konulmasını temin için ko
misyonun gerialınmasm] arz ve teklif ediyorum. 

Kocaeli 
Hikmet îşauen 

BAŞKAN — Sayın Özden, Sayın Atalay, Sa-
yın Oündoğanin takrirleri aynı 'mahiyettedir, 
hepsi maddenin çıkarılması hususuna aittir. Ko
misyon bu mahiyeti (aynı bulunanı Sayın Özden. 
Sayın Atalaj^ Sayın Güdoğan'm takrirlerine ka
tılıyor mu? Katılmamaktadır. Hükümet katılı
yor mu efendim? Hükümet de katılmıyor. Her 
üç tahririn dikkate alınması hususunu 'aynı ma
hiyette olması sebebiyle oylarınıza .arz edece
ğim, kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. j 

Komisyona iadesi hakkında Sayın İşanen'in 
•takririni okutuyorum. 

(Kocaeli Üyesi Hikmet İşmen'in önergesi ! 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon?... | 
KOMİSYON ADINA ERDOĞAN ADALI j 

(İstanbul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet ? 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜEK (Es

kişehir) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisvon ve Hükümet katıl- | 

mıyor. Önergenin dikkate alınması hususunu oy- j 
iarınıza 'arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 

Madde vi oylarınıza arz ediyorum. Kabul ! 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. j 

j ladde 5. •— Kalkınana Plânı ve yıllık prog
ramlara göre şehirleşmenin gelişmesini düzenle
mek •amacı ile mahallî idarelere yardım yapıl
ması için Cfenel Bütçe Kanununda açılacak bir 
bölümdeki ödenek ile dış kaynaklardan yapıla-
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cak tahsislerin kullanılması Baklanlar Kurulu 
kararnamıesiyle •olur. 

Bakanlar Kurulu yukardaki fıkranın uygu
lanmasında, hızlı ssırayileşnıe ortamı olan ve bu
nun yükünü taşıyan mahallî idarelerin elektrik, 
su, yol. kanalizasyon gibi 'altyapı tesislerinin 
planlanmasını ve yapılmasını sağlamaya; ıgerek-
tiğiinde 'müstakbel gelişme sahaları için arsa. lis-
ti'mlâk etımek üzere kararname çiikarmaya yet
kilidir. 

Bu arsaların mıaballî idarelere devrine dair 
esaslar ve usuller Bakanlar Kurulu kararname
siyle tesbit edilir. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, buyurun. 
ıSIRKI ATALAY (Kars) — Beşinci madde

deki şehirleşmeden maksadın berraklığa ulaş
ması zarureti vardır. Şehirleşmeden maksat 
ilimde, hukuk tekçiliğinde, tatbikatta ve plânın 
anlayışında farklı görüşler vardır. Şehirleş
meyi meselâ Siyasal Bilgiler Fakültesinin şehir
leşme ve gecekondu ile uğraşan ilim adamları, 
gecekondu mevzuu ile, büyük şehirlerin sanayi 
bölgelerinin gelişmesi mânasında alırlar. Lügat 
mânasında şehirleşme, en küçük kasabanın bir 
şehir hüviyetine ulaşması şeklindedir. Hukuk 
mânasında şehirleşme bir intizam haline sokul
ma anlamına dır. Şimdi buradaki şehirleşmeye 
yardım ve genel bütçe kanununda açılacak bir 
•bölümde ödenek ve dış kaynaklardan yapılacak 
tahsislerin kullanılması keyfiyeti Bakanlar Ku
rulunca kararnameyle derpiş edilecektir. Hükü
met şehirleşmeden neyi anlamaktadır ve nasıl 
tatbik edilecektir? Bu şehirleşmede Çankırı'nın 
şehirleşmesi dâhil midir? Bu şehirleşmeye 
Kars ın şehirleşmesi de dâhil midir? Yoksa, 
büyük vilâj^etlerin gece konduları ve büyük vi
lâyetlerin şehir ihtiyacı mıdır? Açıkça bilinmesi 
zarureti vardır. Erzurum'un, Hakkâri'nin, Er
zincan'ın şehirleşmesi midir maksat? Yoksa plâ
nın anladığı mânadaki şehirleşme, gecekondu 
bölgelerinin ortadan kaldırılması ve bunların 
ıslahı anlamına mıdır? Evvelâ bunun açıklan
ması mecburiyeti vardır. Çünkü şehirleşme için 
yapılacak buradaki yardımların eğer, bir mâna
daki şehirleşme olarak anlaşılırsa kullanılacak 
oyun sayın arkadaşlar tarafından ayrı olması 
iâzımgclir. Bir başka mânada olursa, başka şe
kilde and aşılması lâzımgelir, şehirleşmeden bu
radaki maksat nedir? 
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İkinci fıkrada ise, yine mülkiyet hakkı ile 
ilgili, Hükümete 'geniş yetkiler tanıyan hüküm
ler vardır. Altyapı tesislerinin planlanmasını 
ve yapılmasını sağlamak için gerekli arsaların 
üne eden istimlâki yetkisini Hükümete vermek. 
Yani Bakanlar Kurulu yukarıdaki fıkranın uy-
ıgukınmasmda, yani bu şehirleşme iğinin yerine 
.getirilmesi için bunu uygulıyacağı sırada, 'bil
hassa hızlı sanayileşme göz önünde bulundura
cak ve bunun mahallî idarelerin su, yol, kanali
zasyon, gibi altyapı tesislerinin plânlamasını ve 
yapılmasını sağlamaya, gerektiğinde müstakbel 
gelişme safhaları için arsa istimlak etmek üzere 
kararnameler çıkarmaya yetkilidir. İleride 5 - 10 
sene sonra Ivastamonırnun sanayi gelişmesi ve 
şehirleşmesi için veya İstanbul'un falan bölge
sini geliştirmek için, daha imkânlar hazırlan
madan bir Hükümet kararnamesiyle istimlâk 
kararı verebilecektir ve istimlâki cihetine gide
bilecektir. Ama bu Hükümet kararnamesinin 
demin ifade ettiğim Hükümet kararnamelerinin 
mahiyeti, hukukî mesnetleri itibariyle daima 
değişmeye müsait bulunması sebebiyle, bu is
timlâk kararının ne ile olacağına göre, yarın 
kullaıımıyabilir. Biraz sonra hep beraber üze
rinde duracağımız İstimlâk Kanununun 23 ncü 
maddesindeki yetki de kaldırıldıktan sonra, 
artık vatandaşın sen şu maksatla benim şu 
arsalarımı istimlâk etmiş idin bir Hükümet ka
rarnamesi ile, ama yıllar geçti, sen bu maksat 
için artık bu arsaları kullanmıyorsun. Âmme 
menfaati görmüştün, altyapı için, su elektrik 
için, İstanbul'un Zeytinburnu'nnn şu semtinde 
mahallî idareler için şunlar yapık:;:aktı yap
mıştın, ama bunlar tahakkuk etmedi Amme 
menfaati için arsamı kulianmadnı. I'Y.k:.t fiyat
lar şu şu şekilde yükseldi, şimdi kullanılmadı 
muayyen bir maksat için kullanılması gereki
yordu, Hükümet kararnamesi olarak kullanıl
madı. Şimdi lıenim bu arsamı beş sene, on sene 
sonra, istimlâk etmiştiniz, cebrî istimlâk yolu 
ile olmuştu, hakkımı iade edin dediği zaman, 
23 ncü maddede kaldırılacağına göre bu yol
lara da gidilemiyecektir. Şimdi buradaki kıstas 
ne olacaktır? Yani gerektiğinde ileri tasarruf
lar için. 

Hangi yıllara kadar gidecek bu ileri tasar
ruf. 15 - 20 sene sonraki, gerektiği tahminleri 
ileri sürerek mi... Çünkü diyor ki, gerektiğinde 

müstakbel gelişme. Bu gelişme neye istinade-
decek. Bir plâna istinadedeceJk mi? Hayır yok 
müstakbel gelişme. Bu gelişmeyi siyasi bir he
yet olan 20 kişilik Bakanlar Kurulu, falan yerde 
müstakbel bir gelişme görüyorum. Çünkü ge
rektiğinde müstakbel gelişme. Hiç bir şartım ge
tirmiyor. Müstakbel bir gelişme denebilecektir. 
Bu müstakbel gelişme gerekçesi ile geniş arazi
ler istimlâk imkânlarına sahibolarak istimlâk 
edebilecektir. Plânın tatbikatı ve uygulanması, 
tedbirlerin alınması güzel ama, şehirciliğin çok 
uzak gelişmeleri için Hükümete yetki vermenin 
plânın tatbiki ve uygulanması bakımından, ya
kın ilgisini bana izah etmek mümkün olabilecek 
midir! Yani imkânlar alınırken bu kadar da ile
ri gitmeye ve bu kadar da mahzurlu hükümleri 
getirmeye lüzum ve ihtiyaç var mı idi? Görül
mektedir ki, iyi hükümlerin içinde, hiç te iyi 
olmayan ve çok mahzurlu olan hükümler de 
vardır. Birinci fıkranın yerinde kalmasına bir 
diyeceğim yok. Yalnız şehirciliğin hukuki anla-
ımı ile Hükümetin murat ve (maksadının ne ol
duğunun tescili zaruretiyle. Fakat ikinci fıkra 
mahzurludur. Bu sebeple birinci fıkranın ber
raklığa ikinci fıkranın ise tayya ihtiyacı vardır. 
Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Özden. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar, 5 nci maddede de 
bir geniş açıklık, ruha ferahlık A'crecek, iyi bir 
ifade yok. Şimdi biraz arkadaşımız anlattı, nasıl 
bir esas üzerinden istimlâk yapılacak. Plân nedir? 
İstimlâk dâvalarmdaki suiistimalleri bir İstan
bullu olarak iyi bilirim. Hattâ Belediyeler Ka
nununda zannederim, 47 nci maddesi olacak, 
şimdi kanunu getiremedim, o maddede bir de, 
inkişaf sahası vardır. O maddenin tatbikatında 
da suiistimaller olmamış değildir, halka zarar 
verilmemiş değildir. Şimdi üstelik bu maddeye 
mütenazır olmak üzere ileride yapılacak inki
şafları, alt yapı inkişaflarını teminen müsatkbele 
muzaf istimlâkât yapılacak. Şimdi bir siyasi te
şekkül tasavvur ediniz arkadaşlar, bir parti ik
tidara geldi, bir program yaptı, ileride şunu ya
pacak, bunu yapacak, bunu yapacak iyi. Bunu 
-da ilân edecek. O da güzel, bunlara dair istim
lâk yapıyor o, mükemmel. Ama plân yapmadan 
meseleler iyice tavazzuh etmeden bir siyasi te
şekkül olan Bakanlar Kurulunun mücerret, ben 
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daha planımı yapmadım ama, ileride plânımı i 
yapacağım, şu şu şu yerlerde istimlâkât yapa- J 
cağım demesinde isabet olamaz arkadaşlar. Çok 
suiistimallerle karşılaşılacaktır. Şimdi burada, ] 
bu maddede mahalli idarelerden de bir mütalâa-
alınacağı hakkında ufak bir işarete rastlıyamı-
yorum. Meselâ İstanbul'da ne yapacaksınız, alt- i 
yapı, üstyapı bilmem ne. Belediye meclisinin ve
ya Belediye Reisinin veya yetkili şahısların, İmar 
Müdürünün, veyahut müdür muavininin, müşte- j 
rek kurulların mütalâasını alacak mıdır Hükü-
met? Böyle bir şey yok. Hükümet istediği gibi j 
hareket edecek. E., bir siyasi teşekkül, mahallî i 
meseleleri bu kadar vukufla, bu kadar enine bo-
.yuna ve derinliğine ele alabilir mi? Bu büyük 
bir problemdir arkadaşlar. Siyasi meseleleri ele ı 
almakta mesuliyetini tekabbüt etmekte muhtar- j 

dır, yapabilir. Ama, daima seyyal olan, daima 
partilerin oranlarına göre düşmek ihtimali bulu
nan bir hükümete, istikbale muzaf böyle muaz
zam iktisadi meselelerin halline yarayacak, selâ-
hiyetler verilmesinde ben kanunlara uygun bir 
vaziyet görmüyorum. Hattâ biraz daha ileri gi
derek arkadaşlar bu maddenin son fıkrasını da 
Anayasaya muhalif görüyorum. Şimdi diyecek
siniz ki canım bunu anlatacaksınız, saatler ge
çecek, zaten, Halk Partisi bu kanunun çıkarıl- ı 
masını istemiyor. Değil öyle arkadaşlar. { 

Biz bu işlerde samimiyiz. Ben bilhassa sami-
mî olarak söylüyorum. Bu istimlâk meselesinde 
ciddî hareket edilmemiş. Ye şimdi bir istimlâk 
•meselesi değil, İstanbul'da bir arsa, bir koopera- j 
tife verilen bir arsa suiistimali üzerinde sizler
den aldığımız seiâhiyete binaen, geçen güne ka
dar yaptığımız tetkiklerden ne türlü suiistimal
ler cereyan ettiğini bâzı isimlerin, mağdur olan 
bâzı arkadaşlarımız da bu isimlerin altında 'kal
dıkları görülmüştür. Niçin bu yollara gidiyor
sunuz? Ben hatırlarım, Kilyos'ta bir tesis yapı
lacaktı, iyi hatırlıyorum ve bu hikâyeyi samimî 
olarak söylüyorum. Bu tesisin yapılacağını bir
kaç arkadaş biliyorlardı. Gittiler, bana anlatan 
arkadaş şöyle demiştir; ben dedi, birlikte o ar
kadaşlarla denize girdim, birlikte denizde yü- | 
züyoruz, e.. Bana, bak biraz arsa aldın mı, tar
la aldın mı buradan? Ne tarlası bey?.. Niçin al
madın. Ben sana geçen gün demedim mi tarla 
al buradan. Efendim ne tarla alacağım. Burası 
arzullalıi vâsia. Buradan tarla aiıpta ne olacak, j 
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Aptal buraya tesis yapacağız. Bunlar vâki ol
muştur arkadaşlar. İşte bu suiistimallerin önüne 
geçmek için, böyle elâstiki maddeleri getirme
mek lâzımdır. Şimdi Hükümet esinleri de düşün
meden, misalleri de nazarı dikkate almadan, 
tatbikatı da hiç itibara almadan böjrie bir mad
de getiriyor bize. Ne yapılacak? İstikbale muzaf 
istimlâk yapacak. Olmaz arkadaşlar, olmaz. Vic
danlarınıza ellerinizi koyunuz, bunun üzerinde 
bir karar verinib. Biz hukukçular, bilmiyorum 
çok hukukçu arkadaşlarımız var. Bunların altın
da neler yattığını mahkemelerde görmüşüz. Muh
temelen, esasları derpiş ederken, Anayasa hü
kümlerini tetkik etmemişlerdir. Bunun neden 
dolayı istimlâk edildiğini, edilmediğini de dü
şünmemişlerdir. Bunun neden dolayı istimlâk 
edildiğini ve edilmediğini de düşünmemişlerdir. 
Yalnız mahkemeler bedelin yerinde olup, olma
dığını ehlivukuflara vermişlerdir. Ehlivukuflar
da birtakım rezaletler olmuştur. E... Böyle bir 
mesele bildikten sonra, ayrıca bunu bir kanun 
halinde, bir fıkra halinde getirmekte ne mâna 
vardır, arkadaşlar? Hükümetimizin bunu izalı 
etmesi lâzımdır. 

Bilmiyorum, bu maddenin içerisinde, arka
daşım, çok severim kendisini, sayarım, bakan 
arkadaşım iyice beni itham ediyor, maddeleri 
iyi okuyamıyorum, diye falan... Hakikaten bel
ki iyi okuyamıyorum, ihtiyarlıktan olsa gerek. 
Ama, okuyamadığımız ve misal olacak şu mad
denin içerisinde belediyelerden ve mahallî ida
re arkadaşlarımızdan, selâhiyetli otoritelerden 
bir fikir alma esası var mı, yok mu? Meknuz 
mır hakikaten var mı bunun için de bunu anla
yamadım, özür dilerim. Bunu izah ederlerse çok 
memnun kalırım. Çünkü, mütehassıslar meselesi
ni demincek arz ettiler, bizim memlekette ka
nunların içine başka tasarılar koyup getiren 
çok mütehassıslar gördük ve korkuyorum müte
hassıslardan. Onun için arzı malûmat ettim, özür 
dilerim. 

Şimdi burada bir madde daha var. «Gerekti
ğinde» diyor, gerektiğini kim tesbit edecek? Ba
kanlar Kurulu tesbit edecek, öyle anlaşılıyor .Pe
ki, Bakanlar Kurulu bir program yapacak mı? 
Hiç olmazsa dese ki, programına göre filân de
se, o da yok. Meskııt ve mefhum bir madde ha
linde. Hani, derler, idarede olurdu eskiden Sa
yın Eşref Ayhan arkadaşım çok iyi bilirler, 1da-
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re Kanunları elâstikî olmalı. Tuttuğumuz za
man heryere çekip gitmeli. Ama, bu İdare Ka
nunu değil, müsaade ederseniz, İktisadi Kanun
dur. İktisadi meseleler halledilecektir. İdari me
seleleri halledeceğiz, değil. Böyle bir kanu
nun çıkmasını belki, idarelerde, şurada burada 
o kanunlar ıçm terviç edebilirim, ilim bakımın
dan. Ama, iktisadi meseleler yönünden getirdi
ğimiz bir kanunun böyle bir probleme ve böyle 
bir fikre bağlanmasını kaibul edemem. Onun için 
ben, iltifat görsün veya görmesin bir sözcü ola
rak, grupumuzun fikri olarak bu durumu arz 
etmeyi bir vazife bilirim ki, bu madde yerinde 
değildir. Birçok suiistimallere sebebolac aktır. 
Plânsız yapılan fikirlerin esasları burada göste
rilmemiştir. Plân göstermesi lâzımgelirdi. Bele
diyeler Kanunundaki inkişafa uygun bir madde 
yapılmasındaki noksanlıkları aşikârdır, meydan
dadır. Siyasi bir teşekkül olan Bakanlar Kuru
lunun böyle bir şeyi yapmasına da yetkisi olma
ması lâzımgelir. Bir kere arkadaşlar, menafii 
umumiyeye ait olan, ki mecburum söylemeye 
(menafii umumiyeye hadim cemiyetler var. On
ların da mülkleri alınacak mıdır? Eşhasın mül
kü alınacak mıdır? Mtiphemiyet burada. Sonra 
menafii umumiye kararı alınacak. Nasıl alacak
sınız? Meydana çıkacaktır bu. Derhal spekülâs
yon başlayacak, derhal civardaki arsaların fi
yatları artacaktır. Bunları da düşünmek lâzım
dır. Bunları siz gizli tutamıyacaksınız, gizli 
tutsanız iyi. Ama buna imkân yok. Menafii umu
miye kararı alacaksınız. Menafii umumiye ka
rarı alınırken, hâ... Denecek ki burada köprünün 
ayağı yapılacak, ayağın altından da su geçe
cek deyince, Beylerbeyimde, Çengelköy ü'nde 
bugün 50 - 60 liraya olan yerler, 300 lira, 500 
lira ve hattâ bin liraya çıkacak. E... bu, iyi mi 
arkadaşlar?.. İyi değildir. Bunun bir usulü var
dır. Bu usule göre yapılması uygun olur. 

Binaenaleyh, maddenin tamamen kaldırılma
sı mütalâasındayız. Bunun için de bir Önerge ve
riyoruz, mazharı iltifat olunmasını istirham edi
yoruz. 

BAŞKAN — Sayın Tığlı, buyurunuz. 
MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Muhterem 

Başkan, sayın arkadaşlarım; Sayın Ekrem Öz
den beyefendinin sadece karamsarlık ifade eden 
mütalâasına iştirak etmiyorum. Müstakbel inki
şaflar nazara alınarak ve hiç olmazsa beş sene 

evvelki âti nazara alınarak, daha evvel istimlâk 
meseleleri şimdiye kadar halledilmiş olsa idi 
bincjO'k büyük şehirlerimizin bugünkü faciası 
ile karşı karşıya kalmazdık. Eğer, bir Anka
ra'nın müstakbel inkişafı hiç. olmazsa 5 - 10 
sone sonraki inkişafı nazarı dikkate alınmış 
olsa idi bugün nıetreıkaresini 1 000 lira üze
rinde istimlâk etmek gibi büyük bir külfetle 
Devlet karşı karşıya kalmazdı. Bir misal vere
yim sizlere. Yine plân tatbikatı olarak, İstan
bul'un büyük bir sanayi şehri olması itibariyle 
oranın suyunun Sapanca Gölünden tedariki za
rureti kendisini göstermiştir. 5 sene sonra, ya
pılacak istimlâk karşısında Sapanca'dan, İz
mit'ten, İstanbul'a kadar ulan o sahanın tama
men sanayii sahası olması itibariyle fiyatların 
10 misli, 20 misli olması halinde acaba bu Dev
let 5 veya 7 sene sonra Sapanca'dan su alıp, 
istanbul'a getirmek imkânını bulabilir ani? Bula
maz. Mademki, plân tatbikatı olarak boş sene sonra 
Sapanca'dan su almak 'zaruretin'i bugünden 
görmüştür, o halde beş sene bekleyip 10 mlisli 
fiyatla almaktan sa, bugünden 10 misli noksa
nına. alıp, Devlet için büyük bir imkân hazır
lamak, istikbali görmeik bakımından, bir Hükü
met basireti olarak mütalâa etmek lâzımdır. 
Niçin Ilükilme tin bu müstakbel inkişafları na
zara alarak, aldığı bu tedbiri bir suiistimal ka
pısı açılmış olması vieya açılmasına mâtûf ola
rak mütalâa edilmektedir? Rica ederim, bün
yemizden çıkan, Parlâmentonun 'seçip çıkar
dığı bir Hükümete bu kadar itimatsızlık ve 
bu kadar suiistimal kapısı açan bir kuruluş ola
rak mütalâa, etmiye hakkımız var mıdır? En 
çok itibar edeceğimiz, Parlâmentodur, yine 
en cok itibar edeceğimiz kudret Hükümet kud
retlidir. Suiistimal bir istisna olarak, arızi bir 
vakıa olarak mütalâa edilir. Aslolan, Hükümete 
itimat ve emniyettir. Nasıl olur da bir Parlâ
mento üyesi, bu kanunla Hükümet bir suiisti
mal kapısı açmak istemiştir, diyebilir? Niçin 
bu kadar karamsardır, bunu anlamak mümkün 
değildir? 

BAŞKAN — Sayın Tığlı madde üzerinde gö
rüşünüz lütfen. 

MUSTAFA TIĞLI (Devamla) — Mâruzâ
tım bu kadar hürmeti erimi e. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka görüş
mek istiyen?... Yok. Takrirler vardır, okutuyo
rum. 
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Başkanlığa 
5 ne i maddenin 2 nci fıkrasının tasarıdan 

çıkarılmasını saygıyla arz ve teklif ede'rüm. 
Kars 

Sırrı Atalay 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
İmar kanunları ve mahallî idareler kanun

ları çerçevesi içinde ve Gecekondu Kanunuyle 
irtibatları dikkate almaraik tanzimi gerektiği, 
cihetle; şehirleşmeye ait hükümler ihtiva eden 
5 nci maddenin çıkarılmasını arz ve teklif ede
rim. 

Güven Partisi Senato 
Grupu Başkan vekili 

Artvin 
Fehmi Alpaslan 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
5 nci maddenin tasarıdan çıkarılmasını arz 

ve teklif ederim. Saygılarımla. 
İstanbul 

Ekrem Özden 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Atalay, 
Sayın Alpaslan, Sayın Özden'in 3 takriri var
dır, bu üç takrir de maddenin metinden çıka
rılmasını teklif etmektedir. 

Bu üç takririn de dikkate alınması husu
sunu... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Benim takriri
min dikkate almmaisını istediği kısım ikinci 
fıkrasıdır. 

BAŞKAN — Şu halde Sayın Atalay'm tak
riri diğerlerine nazaran aykırı düşmemektedir, 
Sayın Fehmi Alpaslan ve Sayın Özden'in mad
denin çıkarılması hususundaki tekliflerine ko
misyon ve Hükümetin mütalâasını soracağım. 
Sayın komisyon ? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Sayın 
Hükümet... 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılmıyor, komisyon 
katılmıyor. 

Takririn dikkate alınması hususunu oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenle r... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Atalayun takririni bir kere daiha oku
tup oylarınıza arz ediyorum:. 

(Kars Üyesi Sırrı Atalay'm önergesi tekrar 
okundu) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? Bu, 
ikinci fıkranın çıkarılmasıdır. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet, komisyon katılmı

yor. Takririn dikkate alınması hususunu oyla
rınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
i edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş

tir. 

I Çeşitli hükümler: 
I Madde 6. — 18 Ocak 1054 tarihli ve 6224 
İ sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununun 
\ 8 nci maddesinin (a) bendi ile kurulmuş olan 
| komite kaldırılmıştır. Kanunun bu komiteye 
Ş vermiş olduğu görevleri Devlet Plânlama Mer-
i 'kez Teşkilâtı ifa eder. 
! Aynı kanunun 8 nci maddesinin (b) ben-
j 'dinde zikredilen itiraz mercii Yüksek Plânlama 
j Kuruludur. 

j BAŞKAN — Sayın Atalay buyurun. 
| SIRRI ATALAY (Kars) — Muhteremi ar-
| kada-şlanm, 6 nci madde kanun tekniği bakı-
| ımıından bir hata içindedir. Ne diyor; «Serma-
| yeyi Teşvik Kanununun 8 nci maddesinin (A)< 
{ beındi ile kurulmuş olan komite kaldırılmıştın*. 
| Kanunun bu komiteye vermiş olduğu görevleri, 
i Devlet Plânlama Merkez Teşkilâtı ifa eder.» 
j Şimdi, 6224 sayılı Kanunun 8 nci maddasi-
1 niın (A) bendine hepimiz bakalım. (A) ben

di, evvelâ bu komitenin kimlerden meydana 
geleceğini tesbit ediyor. 2 nci fıkrasında ge
nel sekreteri tesbit ediyor. Ondan sonra; «Ko
mite reis ve üyelerine verilecek İcra Vekille
ri Heyetince tesbit edilir» diyor. Bu kanunun 
6 nci maddesi ile, bu komitenin görevleri 
Plân Merkez Teşkilâtına veriliyor. PeM... 6224 
sayılı Kanunun 8 nci maddesinin 1 nci fıkra
sındaki diğer hükümler ne olacak, şimdi soru
yorum?... Genel sekretere ait bir vazife var, 
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omdan sonra komite reis ve üyelerine verilecek 
ücretlere ait hükümler var. Bu hükümler ne 
olacaktır? Kanum tekniğinde ne olacaktı? De
necekti ki, bir yerinde; 6224 sayılı Kanunun 
8 noi maddesinin (B) bendi kaldırılmıştır. On
dan somra da, bu hükümler buraya getiriliyor. 
Ne oluyor, şimdi? 8 nci maddesinin (A) 'ben
dindeki görevleri Planlama Merkez Heyetline 
veriyorsunuz, peki, öbür hükümleri ne oluyor, 
8 nci maddemin (A) bendindeki diğer hüküm
leri? Orada kalaealk, çünkü onlar kaldırılmıyor, 
madde kalacaktır. Tekniğe uygun imi? Bu, kanun 
tekniğime uygun değildir. Vazifeyi veriyorsun, 
maddeyi kaldırmıyorsun, fıkrayı ortadan kal
dırmıyorsun; O halde maddenin hukukî duru
mu ne 'olacaktır? Bu maddenin bir kısmımı? 
Çünkü diğerleri ücretlidir veriyorsunuz, di
ğerleri ne olacak? Kanun tekniği böyle mi 
ıolur? 8 nci maddemin (B) bendi kaldırılır, om
dan sonra bu komite burada 6 nci maddeye ko
nacak bir hüküm ile denecek ki, şu şu işleri 
onlar yapıyor, yahut 8 nci maddedeki daha ön
ce oılan (görevler bunları yürütecek. 8 nci mad
de kalkmıyor. (B) bemdi de kalkmıyor, çünkü 
diğer maddeleri var, ama bu görevi veriyor
sun, diğer ifadeler ne olacaktır? Diğer ifade
ler yeninde kalacaktır. Görülmektedir ki, ka
mun tekniği bakımımdan yanlış. Ayrıca, şimdi 
8 nci madde ne yapıyor? Yabancı Sermayeyi 
Teşvik Kamumumun 8 nci maddesi; bu kamumun 
verdiği vazifeleri görmek: üzere Türkiye Cum
huriyeti Merkez Bankası Umum Müdürümün 
reisliğinde şu şu şu umum müdürlerden kuru
lacak diyor, «... Bu komite, lüzum gördüğü 
hallerde istişari mahiyette olmak üzere vekâ
let ve müesseseler temsilcilerinin mütalâaları
na müracaat 'edebilir, Komite kendisine inti
kal eden müracaatları en geç 15 gün içinde ka
rara bağlar.» Demek ki, Komite muayyen 
umum müdürlüklerden ve müsteşarlıklardan 
kuruluyor. Bu kanunum 1 ve 2 nci maddelerin
de verilen 'görevleri yapacaktır, müracaatları 
15 gün içinde cevaplandiffiacaktur, bu icrai bir 
görevdir. Halbuki, Devlet Plânlamasının kamu
mu mahsustaki kuruluş sebebi ve. görevi, plân 
stratejisinde de ifade edildiği gibi Hüküınete 
müşavir durumdadır. Bir icrai vazifesi yok
tur plânın. Devlet Plânlama Dairesi bir icıra 
makamı ve bir icrai fonksiyonu yoktur. Şim
di, 8 nci maddedeki icra görevlini Plânlama 

Merkez Teşkilâtıma veriyoruz. İcra vazifesini 
getirdik bu sefer Plâna verdik. Yok... Bu müm
kün değildir. 

M'enkez Plân Heyetinin vazifesi Devletin! 
müşavirliğini yapmaktır. Kalkınmada Devletin 
müşavirliğini yapabilmektir. Bu memleketin 
bütün imkânlarımı (tesibit edeceklerdir, plânı 
hazırlayıp Hükümete tevdi edeceklerdir, ic
rai görevi yoktur. Şimdi icra görevi veriyor
sunuz, yanlıştır. Ne olacaktır? Bu kamunda 
itiraz hakkı vardır. Yami, bu komite 15 güm 
içerisinde müracaatları tetkik edip karara . 
bağlar, şayet bu karara itiraz edilirse ne olu
yordu bu itirazlar? Muayyen mercilere gidi
yordu. Şimdi yeni kanunda ne diyor? Aynı 
kamunun 8 nci ımaddesinin (B) bendinde zikre
dilen itiraz mercii «Yüksek Plânlama Kurulu
dur» Yüksek Plânlama Kurulu, bir itiraz mer
cii olabilecektir. Meşkuk kalan noktalar var
dır. Bunların alacağı kararlar karşısında Dev
let Şûrasına müracaat edilecek midir, edilmi-
yecek midir? Bu hale getirdiğimiz zaman mü
him meseleler ortaya çıkar. 8 nci maddeye gö
re, bu bir komiteye veriliyor, komiteye itiraz edil
diği takdirde 15 güm içerisinde bunum karar
lar karşısında şüphesiz ki, Anayasanın temin 
ettiği kaza yami yargı organlarına müracaat 
imkânı vardı. Şimdi, bu vazifeyi' Plânlamamın 
Merkez Heyetime vereceğiz. 15 gün içinde bu 
icrai vazifeyi yerime ıgetirimediği takdirde ve
yahut müracaatta bir başka şekil verdiği tak
dirde itiraz nereye gidecektir? Yüksek Plân
lama Kuruluna. Yüksek Plânlama Kurulu, Baş
bakan, üç bakam ve Plânlama Dairesinden üç 
yetkili zevattan kurulu heyetin ismidir. Bu iti
raz oraya gitti. Oranın alacağı karara ait hiç
bir hüküm yok. Halbuki, öbür tarafta 8 nci 
madde kararın kesinliği vardı ve bu kesinlik 
üzerine Devlet Şûrasına müracaat imkânı var
dı. Ne olacak şimdi hukukî- vaziyet? Bunlar 
da meşkûk görülmektedir ki, kanunun 6 nci 
maddesi iyi hazırlanmamış ve Plânlamaya ic
rai vazife vermek suretiyle gayesinden uzak
laştırılmış bir duruma düşmektedir. Bir mü
esseseye kuruluş gayesinin dışında vazifeler 
vermeye başladığınız andan itibaren, aırtık o 
kuruluştan iyi vazifeler bekliyemezsiniz. Ona 
kemdi vazifesinden ayrı icrai va<zife verirseniz 
omu işlemez hale getirirsiniz. Plânlama böyle-
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likle işlemez bir hale getirilmenin eşiğine atıl
mış bulunmaktadır. Bu sebeple 6 neı maddenin 
kanun metninden çıkarılması zarureti vardır. 
İltifat buyurmanızı istirham ederim. 

DEVLET BAKANI SEYFÎ ÖZTÜRK (Es
kişehir Milletvekili) — Müsaade ederseniz, za
man almamak için, tek cümle ile buradan arzı 
cevap edeyim. 

Yabancı Sermayeyi Teşvik Komitesinin ka
rarları icrai değildir. Evvelâ bu noktada tesa
nüt halinde olmamız lâzımdır. İstişari mahiyet
tedir, selkretiCryası Ticaret Vekâletindedir. 
Memleket yararıma olduğuna dair karaır ver
dikten sonra, Bakamlar Kurulu kararma ikti
ran etmedikçe mabihüliera bir karar yoktur 
ortada. Yani, netice Bakanlar Kurulu kararına 
vabestedir. Burada da aynı işi, istişari mahi
yette, Devletin bütün plân meselelerinin top
landığı, ihracat ve ithalâtın gözden geçirildi
ği, potansiyelin tesbit edildiği, hülâsa ekono
mik gelişmede, sosyal ve kültürel gelişmede 
bütün detaylı malûmatım toplandığı bir teşki
lât istişari mahiyette mütalâa beyan edecektir. 
6224 sayılı Kanunun ihzari sırasında Devlet 
Plânlama Teşkilâtı mevcut bulunmadığı içim
dir ki, böyle birşey yapılamazdı. Bugün bu 
vazifeyi kemaliyle yapacak bir kuruluş olduğu
na göre şüphesiz bunu oraya bağlamak ve 91 
sayılı Kanunun espirisine de uygundur. 

Saygılarımla, arz ederim. 

SIRRI AT ALAY (Kars) — Hükümetten 
bir sual soracağım. 

BAŞKAN" — Buyurunuz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Saym Bakan, 
istişari olduğunu söylediler. Halbuki, Yabancı 
Sermayeyi Teşvik Kanununun 8 nci maddesi
nin (A) bendinin somunda; «Komite kendisine 
intikal ettirilen müracaatları em geç 15 gün 
içinde karara bağlar.» diyor. Bu karara bağla
ma işi, komiteye yapılan müracaatların reddi 
veya kabulü şeklindedir. Şunu ret mahiyetin
de, şunu kabul mahiyetinde görüyorum diye. 

Aynı maddenin (B) bendinde : 
«Komite kararlarına ilgililerce kararın ken

dilerine tebliğ tarihinden itibaren (30) gün 
içinde itiraz edilebilir.» denmektedir. Komite 
kararlarına ilgililerce itirazları kesin olarak şu
nu kabul ediyorum, şunu reddediyorum, dediği 

zaman bu kesin hükümleri, bu icrai görevleri 
nasıl istişari mahiyette anlıyorlar? 

DEVLET BAKANI SEYFÎ ÖZTÜRK (Es
kişehir Milletvekili) — Sayın hukukçu arkada
şımız bilirler ki, mabihüttatbik ve mabihüliera 
olan kararlar vardır. Buradaki karar vâki mü
racaatın is'af edilip edilmediği noktasına bağlı 
bir karardır. Eğer karar müracaatı reddeder 
mahiyette ise itiraz tabiîdir. Kabul edilmiş olan 
müracaatlar kesinlikle kabul edilmiş müracaat 
alarak kabul edilmez ve Bakanlar Kurulu kara-
'•iyle ancak icra kabiliyeti kazanır. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. Sayın 
Melen, buyurunuz. 

FERİD MELEN (Van) — Muhterem arka-
laşlar, Yabancı Sermaye Kanununa göre kurul
muş olan Yabancı Sermaye Komitesi hakika
ten fonksiyonunu ifa edemiyecek bir komite idi. 
Çünkü bu komiteye memur edilen insanlar, işi 
Cevkalâde çok olan büyük memurlardan mürek
keptir. Merkez Bankası Umum Müdürü, Hazine 
Umum Müdürü, Dış Ticaret Dairesi Reisi, îç 
^icaret Dairesi Reisi gibi zaten günlük işi başın
dan aşkın umum müdürlerdir. Bunlar da bu 
komiteye muntazaman devam edemedikleri için 
bu komitede ciddî bir tetkik yapılamıyordu. Ve 
T el en müracaatlar esaslı bir tetkike tâbi tutul
madan karara bağlanıyordu. Bu bakımdan bir 
mahzur arz ediyordu. Teklif bu sebeple yerinde
dir. Yalnız bu komitenin işinin Plânlama Daire-
"me verilmesi, biraz evvel burada konuşan Sırrı 
arkadaşımın ifade ettiği gibi, yanlıştır. Benim 
de görüşüme göre. Bir defa Plânlama Dairesini 
kendi vazifesinden dışarıya çıkarmış ve icraya 
karıştırmış olacağız. Bu evvelâ plân yapmaktan 
ibaret olan vazifesine yeni bir yük eklemek su
retiyle birinci işini güçleştirmiş olacaktır. Bu 
bakımdan bir. 

İkincisi de; daha çok prensibine ilişmek isti-
vorum : Bizim plânımız bilhassa özel sektör için 
emredici bir plân değil, yol gösterici bir ulan
dır. Özel sektör ilk zamanlarda bilhassa Plânla
ma Dairesinden korkmuştu, dehşete düşmüştü, 
zaman ile alıştı. Plânlama Dairesinin kendi işle
rine karışmadığını, girmediğim ve tesisin kurul
ması ile, kapanması ile veyahut işletmesi ile ilgi
lenmediğini gördükten sonradır ki, biraz ferah
ladı. Şimdi Plânlama Dairesini bu nevi icra işle
rine sokmaya başlarsak, falan tesis kurulsun ve-
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ya kurulmasın, şu yabancı sermaye girsin veya 
girmesin biraz plânın mahiyetine bir aykırı tu
tum içine sokmuş oluruz, yavaş yavaş hele bunu 
genişletirsek, Plânlama Dairesi o vakit memle
ket üzerinde tazyik eden bir müessese haline ge
lebilir. Biz icra mevkiinde iken Plânlama Dai
resini bu nevi işlere sokmamak için çok hassas 
olduk. Zaman zaman oluyordu, Plânlama Daire
sine verelim bu vazifeyi, bunu verelim, o tarih
te bütün arkadaşlar çok hassas olmuşlardır. Çün
kü, bir defa bu kapıyı açtıktan sonra, yarın 
Devletin birçok icra işlerini, şunu da verelim, 
bunu da verelim dersiniz, Plânlama, plân yap
mak üzere kurulmuş olan bu daire bir de bakar
sınız memleketin her sahasında yetki sahibi bir 
müessese olarak karşınıza çıkar. Ve o vakit sıkıcı 
olur, tahammül edilmez bir müesesse halini ala
bilir. Bu prensip noktasından ben de doğru bul
muyorum. 

ikincisi; bu vâki itirazların, Yüksek Plânla
ma Kurulunda yapılmasına gelince; evvelce 3 
bakandan mürekkep heyette yapılıyordu. Evet 
Plânlama Dairesine verilince, bu biraz onun ta
biî mantıki neticesi imiş gibi görünür, Ama bu
rada büyük bir noksan vardır. Eğer bu metin 
kabul edilirse, hiç olmazsa Yüksek Plânlama Ku
rulunda Ticaret Bakanı yoktur. Ticaret Bakanı
nı da sokalım. Asıl mevzu ile ilgili bakan bu mev
zuda yetki sahibi değil ve dışındadır. Bu doğru 
değil, tamamen yanlış* olur, hiç olmazsa buraya 
Yüksek Plânlama Kuruluna bir de Ticaret Ba
kanını ilâve etmek suretiyle bu kurulun az - çok 
bu mevzuda yeterli bir mütehassıs heyet haline 
getirmiş oluruz. 

Bundan evvelki komitenin kararlarının isti
şari olup olmadığına gelince; Sayın Bakanın gö
rüşüne iştirak etmiyorum. İstişari değildi, icrai 
mahiyette, yani kesin karar ittihaz ederdi, Ba
kanlar Kurulu ancak bu kararı yürürlüğe kor. 
Bakanlar Kurulunun fonksiyonu bundan ibaret, 
yani bu kararı değiştiremez, bu kararı ancak yü
rürlüğe kor veyahut yürürlüğe koymaz ondan 
ibaretti. Bu mahiyette bir karara istişari denir 
mi, denmez mi bilmiyorum. Hukukçu arkadaş
lar münakaşa edebilirler. Ama ben kesin mahi
yette karar sayıyorum, sadece yürürlüğe konması 
Bakanlar Kurulunun, kararma bağlıdır. Fark 
bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka görüş
mek ist iyen sayın üye?.. Yok. 

İki aded teklif vardır. 

Yüksek Başkanlığa 
6 ncı maddenin tasarı metninden çıkarılma

sını saygıyla arz ederim. 
Kars 

Sırrı Atalay 

BAŞKAN — Sayın Atalay'm takriri, çıka
rılmasıdır, Sayın Fehmi Alpaslan'ın takriri ko
misyona iadesidir. Sayın Atalay'm takririne Hü
kümet ve komisyon katılıyor mu efendim? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI ERDOĞAN ADALI (istanbul) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
DEVLET BAKANI SEYFl ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, Hükü

met katılmıyor. 
Dikkate alınmasını kabul buyuranlar... Kabul 

etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
Sayın Fehmi Alpaslan'ın takriri : 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
6 ncı maddenin, yabancı sermaye izinlerini 

vermekle görevli ve daimî personelle kurulu bir 
büronun Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdür
lüğü bünyesi içinde kurulmasını sağlıyacak şe
kilde yeniden kaleme alınmasını teminen, komis
yona iadesini arz ve teklif ederim. 

Güven Partisi 
Senato Grup Başkanvekili 

Artvin 
Fehmi Alpaslan 

BAŞKAN — 6 ncı maddenin komisyona ia
desi hakkındaki takrire komisyon ve Hükümet 
katılıyor mu efendim? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI ERDOĞAN ADALI (istanbul) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
DEVLET BAKANI SEYFl ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — 6 ncı maddenin komisyona ia

desi hakkındaki takrire komisyon katılmıyor. Hü
kümet katılmıyor. Dikkate alınmasını oylarınıza 
arz edeceğim. Kabul buyuranlar... Kabul etmi-

i yenler... Kabul edilmemiştir. 
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Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Kalkınma Plânının uygulanma
sında özel ihtisas ve kabiliyet gerektiren Maliye, 
Ticaret, Sanayi, Ulaştırma, Bayındırlık ve Ta
rım bakanlıkları müsteşar, müsteşar muavini, 
daire başkanı, daire başkan muavini, genel mü
dür ve genel müdür muavini görevlerine, mes
lek kıdemi ve müktesep maaş derecesi hakkında 
aranılan şartlar dikkate alınmaksızın atanmalar 
yapılabilir. Bu atanmada, görevliye, tâyin edil
diği kadronun maaşı müktesep hak teşkil etmek
sizin ödenir. 

Bu atanmalarla ilgili esaslar, Devlet Persone1 

Dairesinin mütalâası alınarak Bakanlar Kurulu 
kararnamesiyle tesbit olunur. 

BAŞKAN — Sayın Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem arka
daşlarım, mazbut ve âdil bir devlet nizamında 
her şeyden önce istikrar, her şeyden önce bu ni
zamın gerektirdiği objektif hukuk kaidelerinin 
belli olması şarttır. Şimdi plânla ilgili çalışma
larda önemli .görevler kendilerine düşen bâz1 

bakanlıkların, umum müdürlük, müsteşarlık. 
umum müdürlük muavinlikleri gibi hizmetlerle 
onların maaş durumları itibara alınmaksızın ge
tirilmeleri keyfiyeti vardır. 

Bir bakıma böyle bir duruma gitmek müm
kündür. Devlet personelinin istihdamında hiz
mete lâyık olanı ve en iyi hizmet edeni getirme
nin zarureti vardır. Adama iş değil, işe o hiz
meti yapabilecek insanların getirilmesi yıllarca 
çektiğimiz ıstıraptır ve ümidettiğimiz bir du-
mmdur. Ama bunun objektif hukuk kaideleri 
içerisinde mütalâası ve mesnedinin orada alın
ması gerekir. Şimdi bu zaruret görülebilir. Bu 
zaruretin miktarınca tâyininde Hükümetle be
raber olmaya imkân yok. -Ama bunun esasları 
ve şartlarının bir Hükümet kararnamesiyle tes-
bitine gelindiği takdirde bu tasarı ile beraber 
olmaya imkân yoktur. İfade ediyorum, bu çok 
kıymetli arkadaşlar tarafından da zaman za
man ifade edilmiştir. Hükümet kararnameleri-

.nin hukukî mahiyet ve mesnetleri hukukta de
ğişmez, objektif hukuk kaideleri niteliğini taşı
maz. Bir deriştirme şartı mevcut değildir. 24 sa
atlik Hükümet kararnameleri vardır. Hükümet 
kararnameleri Hükümeti teşkil eden üyelerin 
bir araya gelmesiyle her zaman ve her an değiş

mesi mümkün olan vesikalardır. Bu sebeple, 
bunlar bugün şu şartı, yarın öbür şartı getire
bilecektir. Halbuki, Devletin muayyen hizmet
lerinde çalışmaları istiyenlerin şart ve usulleri
nin objektif hukuk kaidelerine bağlı olmak za
rureti vardır. Hükümetin hizmetin iyilerini ge
tirmek endişesiyle beraber olmak mümkün. Ama, 
bu, Devlet Şûrasında çıkacak ve değiştirmesi 
kolay olmıyan bir tüzükle olduğu takdirde be
raberim. Şartları tüzükle olsun. Bunları getir
mede maaş şu, bu aranmıyacak ama, bu şart
ları belli eden hükümler bir tüzükle açıklanır 
belli olur, istikrar ve emniyeti olur. İstikrarı 
olacaktır, emniyeti olacaktır. Çünkü ertesi gün, 
bir saat sonra değiştirilmesi daima mümkün olan 
bir hukukî tasarrufun dışında, muayyen değiş
tirme usullerine bağlı objektif kaideler içinde 
mütalâa edilebilecektir. Halbuki, Hükümet ka
rarnamesine bağladığınız zaman, keyfiliği de 
bünyesinde bizatihi taşıyacak hükümlerdir. Bu 
hizmetleri taşıyacak insanların rahatlıkla çalış
ması da mümkün değildir. Çünkü, şu bakan, şu 
memurla muayyen nisbette çalışır, Hükümet ka
rarnamesi ona göre hazırlanır, memnun olmadı
ğı takdirde Hükümet şu veya bu yolla hayır şu 
şartları demiştir diye yerinden etme imkânları 
daima mümkün olabilir. Halbuki, çalışabilmek 
için istikrar şarttır, emniyet şarttır. Bu emniye
ti verebilmek de kendisi yerinde tutan hukuk 
kaidelerinin niteliğidir. Bu nitelik, daima de
ğiştirilmesi mümkün olan şekilde olduğu nisbet
te emniyet yoktur ve bir hukuk Devleti içeri
sinde âdil ve mazbut bir zihniyetle bakmaya im
kân yoktur. Eğer bunu, Hükümet kararname
sinden çıkarıp da tüzüğe bağladığınız takdirde 
sizinle beraberim, ben de oyumu vereceğim. Hü
kümet kararnameleri... Ama bu esaslar tüzükle 
tesbit edilir. Niçin buna iltifadetmiyoruz? Daha 
kolaylaştırıcı olur. Hükümetin • bütün istedikle
rini temin etmek üzere demeli, ama bunlar tü
zükle tesbit edilsin. Tüzükle tesbit edilince, de
ğiştirilmesi kolay değildir. Çünkü, tüzük Dev
let Şûrasının tasdikine bağlıdır. Bir Anayasa 
müessesesinin kararma bağlı olacaktır. Ama di
yoruz ki, bu atamalar bir kararname ile tesbit 
edilir. Yok... Böyle esas olmaz, hiçbir esası yok 
demektir. Bu esas siyasi takdire bağlı bir tâyin
dir, arkadaşlarım. Buna bir hukukîlik vermeye 
imkân yok. Siyasi iktidarın arzusuna göre yapı-
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lacak, atamalar olacaktır. Bu bir objektif kaide 
değildir. Hükümet dilediği zaman kararnamede
ki şekli değiştirebilir. Var mı emniyeti? Hayır 
yoktur. Atama şartları kararname ile tesbit edi
lecek. Ama bu kararnameler daima değişebile
cektir. Artık bu bir hukuk kaidesi değildir. Bir 
objektif hukuk kaidesi değil, siyasi bir iktidarın 
tasarrufu mahiyetindedir. Bu vereceğimiz bir ta
sarruftur, objektif bir hukuk kaidesi değildir. 
Bu şekilde netice alamazsınız. Yani, istenilen 
kıymetli insanların, çalışkan insanların, gerçek
ten hizmet yapacak insanların getirilmesini can
dan istiyorsak, muradımız o ise bir tüzükle hal
lederiz. Yo.. Muayyen insanların, muayyen hiz
metlere getirilmesi şeklinde bir rahatlık ve ko
laylığa erişebilmek içinse bir Hükümet tasarru
fudur, bunun dışında hiçbir şey değildir. Bu se
beple bu kanunun Devlet Personel Dairesinin 
mütalâası alınmak suretiyle diye bir kriter ge
tirmek isteniyor. Bu esaslar Hükümet kararna
mesinde tesbit edildiği zaman Devlet Personel 
Dairesinin mütalâası alınacak mütalâaya bağlı 
da değildir Hükümet. Bu da bir şey değildir. 
Devlet Personel Dairesinden mütalâa alacak 
Bu mütalâa ile de Hükümet bağlı değildir. Hü
kümet dilediği şekilde tasarruf etmek yetkisini 
Umumi Heyetinizden istemektedir. Hiçbir kayda 
ve şarta bağlı olmaksızın birçok bakanlıkların 
yüksek kademelerindeki tâyinleri dilediği şekil
de yapmak yetkisini sizden istemektedir. Bu çok 
mahzurludur ve iyi hizmet imkânı vermiyecek 
tarzdadır. Tüzükle bağladığınız takdirde, objek
tif kaidelere mesnet ettiğiniz takdirde faydalı 
olabilir. Ben de bu yolda bir önerge vermiş bu
lunuyorum. Asıl gayeye iştirak ediyorum, bera
berim. Ama bunun tatbik tarzında hukukîlik, 
objektiflik yoktur, hukuk kaidelerinde nasıp 
yoktur. Bir keyfilik muhtırası olacaktır, bera
ber olmaya imkân yoktur. 

önergeme iltifat buyurmanızı istirham ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Eyidoğan. 

AKİF EYİDOĞAN (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; dün de arz 
ettim, kararnamelerle, kararnameler sistemiyle 
memleket idare etmekte meymenet yoktur. Görü
yorsunuz, aceleye gelmiş bir kanun tasarısı; 
iki günden beri uğraşıyoruz. Bu sefer de bu 
7 nci maddede sevk edilmiş bir hüküm var, Ba-
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na öyle geliyor ki, bu hükme yani, bu kanunun 
öteki maddelerinin bir çoğunda olduğu gibi hiç 
ihtiyaç yoktur. Hiç, ama hiç ihtiyaç yoktur. 
Biz İstanbul Vilâyetinde Meclisi Umumi âzası 
idik, arkadaşım Erdoğanla, kalktık geldik, Hir-
fanlı Barajının açılışına davet ettiler. Gayet 
feyizli bir iş, sevinçli bir iş. Bize ev sahipliği 
vazifesini, bugünkü Başbakanımız olan Süley
man Demirel DSİ Umum Müdürü olarak behiç 
bir sima ile, gayet güzel yaptı, bu vazifeyi. Tah
min ediyorum ki, o tarihte 28 -29 yaşında ya var 
•ya yoktu ve birkaç seneden beri de Umum Mü
dür idi. Bendeniz Mahallî İdareler Umum Mü
dürlüğüne nasbedildiğim vakit 28 yaşında idim, 
efendim. O günden bugüne araya, Hükümetin 
elini bağlıyacak neler girdi ki, böyle salâhiyet 
istemeye kalkıyoruz?... Eğer, Personel Kanunu 
kasdediliyorsa, ondan kurtulmaya bakıyorsanız, 
Personel Kanununun zaten malî hükümleri yü
rürlükte olmadığı için, sınıf tüzükleri, bilmem 
neleri falan çıkmadığı için, onunla ilgili hüküm
ler zaten bugün yürürlükte değildir ve Hükü
metin elini bağlıyacak hiçbir şey yoktur. Ne 
dersiniz var bu maddeyi sevk etmeye, eğer sevk 
ediyorsanız ? 

Maliye. Ticaret, Sanayi, Ulaştırma, Bayındır
lık ve Tarım bakanlıklarına münhasır olmak 
üzere bir salâhiyet isteniyor. Acaba, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığındaki - umum mü
dürlükler, müsteşarlar, muavinlikler falan için -
Hükümetin bir ihtiyacı yok mu? Onu nasıl ya
pacak? Acaba Köy İşleri Bakanlığına bağlı tek
nik daireler için böyle bir ihtiyaç yok mu? Onu 
nasıl yapacak rica ederim?.. Böyle absüt şeyler 
getirmiyelim, şu maddeyi bari çıkaralım aradan, 
hiç ihtiyaç yok. Zaten kaç günden beri hâsılı 
tahsil etmekle meşgulüz. Bütün teşriî faaliyeti
miz Millî Eğitimin bilmem hangi kanununa bir 
«en az» kelimesini ilâve etmek için, dün de yi
ne Millî Eğitimin bir kanununun bir yerine bir 
kelime ilâve etmek için bir kanun çıkarıyoruz. 
Günahtır, bugün için beyhude yerde Muhterem 
Heyetinizi yormıyalım. Diğer taraftan da baş
ka şeyler var tabiî. Mukaveleli gene yaparsınız, 
yapılır. Ama bununla âdeta bir âmir hüküm 
gibi getirerek şimdi Devlet kadrolarına büsbü
tün paye çıkarmayalım. Esasen tasarının bir 
havası; dün de arz ettim, bugün de Ferid Melen 
arkadaşım pekâlâ teyidetti; bütün bu tasarının 
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havasında enfilâsyoııist bir hava zaten var. 
Arkadaşlar, yarın, öbür gün, biz tıpış, tıpış gi
deriz. Vardığımız nokta devalüasyona varır. 
Ben yapmıyacağım, demekle olmaz, yapmıyaca-
ğıma niyeti olan adam, buradan hareket etmez. 
O bakımdan müsaade buyurun, hani; «Sende 
yok mu kalbi vicdan, söyle Allah aşkına» yok 
mu... Ayni o vaziyet. Yani çok rica ediyorum, 
bu kanunu aşırı hükümlerden kurtarmaya gay
ret edelim. 

Maruzatım, bu madde için bundan ibarettir. 
9 ncu madde için de biraz daha işgal edeceğim. 
Ondan sonra zaten başka diyeceğimiz yok. Ka
rarlısınız, ekseriyetiniz var, santim fark etme
den, pratik netice almak için rahat rahat şunu 
bitirelim dersiniz. Fakat, böyle metinlerin Tür
kiye'nin sicilli kavanininde yer almasına dahi 
bendenizin, gönlü kail olmaz, vicdanım razı ol
maz efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tığlı. 
MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Muhterem 

Başkan, muhterem arkadaşlar; 7 nci maddenin 
getirdiği hükmü, bütün Cumhuriyet tarihinde 
belki hasreti çok çekilmiş fakat, bir türlü gel
mesi mümkün olmamış olan bir yenilik olarak 
mütalâa ediyorum. Şimdiye kadar maalesef 
«adama iş» politikasının ıstırabını çeken memle
ketimiz, bu hükümle istisnai makamlar için, is
tisnai müesseseler için, yine istisnai de olsa bâzı 
makamlar için işe adam getirmek ve daha doğ
rusu iş yapmak gayret ve azminde olan bir Hü
kümetin dinamizmini ifade etmesi bakımından 
tebrike şayandır. Ancak, objektif kriteryum 1 ar
dan mahrum olması itibariyle, bu maddenin 
tatbiki çok dikkat istiyen bir mesele olduğuna, 
benden evvel konuşan muhterem hatibin ifade
sine uyarak hak vermemek mümkün değildir. 
Fakat dikkatle, basiretle tatbik edildiği takdir
de memlekette çok zeki, çalışkan ve güzide ele
manların, fakat yaş ve kıdem itibariyle muayyen 
dereceye gelmemiş olmakla beraber, iş yapma 
kaabiliyetini göstermiş olan itimada şayan insan
ların işbaşına gelmek imkânını ve fırsatını ver
miş olması bakımından takdire lâyıktır. Madde
nin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ve Köy 
İşleri Bakanlığı gibi diğer bakanlıkları içine al
mamış olması bir eksiklik olarak mütalâa edile
bilirse de, bu eksiklik maddenin kaldırılmasını 
icabettirecek mucip sebepten mahrumdur. Hele 

bir tatbikat safhası getirdikten sonra, eğer iyi 
neticeler almak mukadder olursa, bu eksiklik 
mütemim kanunlarla ikmâl edilebilir. Bu iti
barla, bu maddenin tasvibe lâyik olduğu kanaa
tiyle kabulünü rica eder, huzurlarınızdan ayrı
lırım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka görüş
mek istiyen sayın üye ?.. Yok. 

Takrirler vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Mer'i hükümler muvacehesinde lüzumsuz olan 

ve idarede tedirginlik yaratması muhtemel bulu
nan ve esasen, idari reform çalışmaları içinde 
ele alınması gereken bir konuya ait bulunan 
7 nci maddenin çıkarılmasını arz ve teklif ede
rim. 

Güven Partisi Senatosu 
Grup Başkan vekili 

Artvin 
Fehmi Alpaslan 

Yüksek Başkanlığa 
Kalkınma Plânının uygulanması hakkındaki 

Kanunun 7 nci maddesinin metinden çıkarılma
sını arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Fikret Gündoğnn 

Yüksek Başkanlığa 
7 nci maddenin son fıkrasının aşağıda yazılı 

olduğu şekilde değiştirilmesini, 
Saygiyle arz ve teklif ederim. 

Kars 
Sırrı Atalay 

Bu atamalarla ilgili esaslar, Devlet Personel 
Dairesinin görüşü alınarak bir tüzükle tesbit 
edilir. 

BAŞKAN — Sayın Fehmi Alpaslan ve Sayın 
Gündoğan'm takrirleri 7 nci maddenin metin
den çıkarılması mahiyetinde bulunduğuna göre 
müştereken oya arz edeceğim. Komisyon?.. Ka
tılmıyor; Hükümet i . Katılmıyor. Her iki tak
ririn dikkate alınması hususunu oylarınıza arz 
ediyorum; kabul buyuranlar... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Atalay'm takriri vardır efendim. 
(Kars Üyesi Sırrı Atalay'm önergesi tekrar 

okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı

yor mu? 
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DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞLU (Zonguldak Milletvekili) — Katıl
mıyoruz. 

BÜTÇE YE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyorlar. Dikkate alınmasını kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. Maddeyi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Kalkınma Plânının uygulanmas1 

ile ilgili olarak geçici süreli önemli işlerin ve 
projelerin yürütülmesinde mukaveleli personel 
istihdamı esaslar, Bakanlar Kurulu Kararname
siyle düzenlenir. 

Bu kanunun 2 nci maddesinin (E) bendinin 
ve 4 ncü maddesinin uygulanması ile ilgili olarak 
geçici görevlerde mukaveleli personel istihdam 
edilebilir. 30 Eylül 1960 tarihli ve 91 sayılı Ka
nunun 19 ncu maddesi bu şekilde istihdam edile
cekler hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Özden, Grup 

adnıa. 
C/H. P. GRUPU ADINA EKREM ÖZDEN 

(İstanbul) — Tasarının bu maddesine geldiği
miz zaman, hakikaten Hükümete verilen bü
yük yetkilerin en büyüğü ile karşılaşıyoruz 
Bu salâhiyetler tasarının yukarıdalki, mad
delerinde gözüken dalgalar halinde büyüdü 
büyüdü en büyüğü işte şimdi karşımıza 
gelip bize çarptı. Evet, hakikaten yıkılaca
ğız gibi görünüyor Hükümet bu madde 
ile çok geniş bir sahaya dâhil olduğu ve dile
diği gibi memur tâyini yetkisini ele aldığı gö
züküyor. Saym arkadaşlar, hükümetler bütçe
lerle ve bütçelere bağlı kanunlarla mukayet
tir. Devletin idaresi, hele para yönünden 
malî bakımdan Devletin idaresi bütçeyle mu-
kayettir. Aslında, teori olarak Devlet fikri 
bütçeden çıkmaktadır. Bir Hükümet ki, büt
çeyle mükayyedolan vazife ve salâhiyetlerini 
başka kanunlarla temin etmeye kalkışır, o 
takdirde o Hükümetin bütçenin haricinde bâzı 
salâhiyetleri iktisabetmek, ona göre hareket et
mek ve dilediği gibi harekette muhtar ol
mak yetkisini edinmek iğin bir gayretlin içine 

girdiği anlaşılır. Esas prensip, önemli ilişlerde 
mukavele ile personel istihdamı esasıdır. Ar
kadaşlar, biraz düşünelim, önemli iş nedir? 
Bu maddede yok. Her iş önemlidir, bence, 
ve sizce de öyledir. Hükümetin kanunlarla 
yapmaya memur olduğu her iş önemlidir. 
Önemsiz iş mevzuübahis değildir. Kanun na
zarında ve iş mahkemelere düştüğü ziaman 
ihmal suiistimal ve saire ile mahkemeye düştüğü 
zaman hâkimler, bu önemli iştir, lbu önemli 
iş değildir, burada vazifeyi suiistimal olabi
lir, burada ihmal olabilir ama, burada önem
siz iş olduğu için ihmal veya vazifeyi suiis
timal mevzuubahis değildir diye karar ver
mek yetkisine sahip değillerdir. Şu halde, ilk 
defa karşımıza önemli iş mefhumu çıkıyor 
ve siyasi edebiyatımıza bugünden itibaren 
önemli işlere memur tâyini hususu maalesef 
dâhil olmuş oluyor. Allah beterinden sakla
sın («Amin, amin» sesleri.) Hep zaten amin 
çekiyoruz Maddenin ithamdan kurtulması 
için hiçbir helecan görmiyorum. Hep müphe-
miyet içinde kalacağız, hep Hükümet iste
diği gibi ve dilediği şekilde hareket ede
cek. 

Buna yanaşmak, buna cevap vermek mümkün 
değildir arkadaşlar. Bu maddenin altından 
^elen ses işe adam değil, adama iş bulmak 
kasdı kokusudur. Bunu görüyorum arkadaşlar. 
Ve gayet tuhafıma gidiyor. Fıkrayı iyi okursa
nız; «Bakanlar Kurulu kararnamesi ile düzen
lenir» diyor, düzenlenebilir de demiyor, bunu 
dese, eh Hükümet bir takdir selâhiyetini kulla
nacak, bu önemli iştir, bu önemsiz iştir filân 
diyecek de bâzılarına kararname kullanacak, 
bâzılarına kararname ısdar etmiyecek. Bir fe
rahlık gelebilir, insana. Bu da gelmiyor. Bu 
kalkınma meselelerinde her iş önemli telâkki 
ediliyor önemli meseleler de bedıemahal geçici 
süreli önemli işlere memur tâyini istihdamı esa
sını âdeta mecburi olarak Hükümete yüklüyor. 
Bir Hükümet yarın çıkacak ben bu meseleleri 
önemli telâkki • ettim. Bunu yapmamanın, bu 
maddenin âmir hükmüne göre müstelzimi ceza 

dduğunu ve siyasi mesuliyetle karşılaşacağımı 
lüşünerek önemli iş telâkki ettim, bu arkadaş
ları tâyin ettim dese, hiç 'birimizin hiçbir şey 
3Öylemiye hakkı kalmıyacaktır. Hükümetin bu 
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kadar geniş salâhiyetlerle ve yetkilerle teejhiz 
edilmesinde isabet tasavvur edilemez. Bütçeyle 
mukayyet değil, hususi kanunlarla mukayyet de
ğil Anayasayla mukayyet değil, malî işlerle, 
fikirlerle mukayyet değil; kendisi takdir ede
cek, kendisi yapacak. Ve yaptığı zaman 
da mecburi olarak yapacak. Bu kadar geniş bir 
salâhiyeti Hükümete, iktidar partisi olarak siz
lerin vermemesi lâzımgelir arkadaşlarım, siz 
çekinmeksiniz bu kadar geniş selâhiyeti Hükü
mete siz vermemelisiniz. Biz vermemek için 
uğraşabiliriz, muvaffak olamayız, adedimiz ek
siktik Ama siz, muvaffak olabilirsiniz. Türkiye'
de hükümetler diledikleri gibi hareket etmişler
dir. Ama bunun sonu görülmüştür. Bu ihtilâlden 
evvel de görülmüştür, ihtilâlden sonra da 
görülmüştür, 1950 den evvelde görülmüştür, 
İ9Ö0 dan sonra da görülmüştür, 1960 
dan evvel görülmüştür. Bu maziden ge-
^ n misaleri de nazarı dikkate alarak, 
hükümetlere büyük yetkiler vermeye taraftar 
olmayınız arkadaşlar. Bir arkadaşım burada gel
di dedi ki, - pek muhterem saydığım bir arka
daşım - «Niçin suiistimal atfediyorsunuz hükü
metlere?» Hayır, hayır. Ben suiistimal atfet
miyorum. Suiistimal kapısını açmayınız diyo
rum arkadaşlar, açmayınız diyorum. Hep insa
nız, hırstan, sinirden, ihtirastan daima kendimi
zi vikaye etmeye çalışmalıyız, tedbirlerimizi al
maya mecburuz. Almadığımız zaman mesuliyet
ler müşterektir, bize de izafe edilir. Bu tedbir
leri almak için uğraşıyoruz. Aksine hareekt ede
ceğini tasavvur etmiyoruz, suistimal olur demi
yoruz, olabilir diyorum. Olabilir kabul ediniz 
lütfen. Bütün çırpınmanız, bütün heyecanınız, 
bütün ıstırabınız işte buradadır. Cennetten çık
ma bir insan getirseniz, bâzı meselelerde elbet
te ki hata edebilir, elbette ki ileri gidebilir. İşte 
ileri gitmemesi için uğraşıyoruz, gidilmesin di-
ve uğraşıyoruz. İleri gitmek için bâzı kaideler 
^getirirseniz, bâzı meseleleri ortaya koyarsanız, 
o arkadaşlar ileri gitmekte mahzur görmez
ler, tedbir almazlar. Tedbirlerini sizin alma
nız lâzımdır. Tedbir alınmazsa ve onları bu iş
leri yapmaya mecbur ederseniz, ki madde 
mecburiyet de koyuyor, bunun sonu nereye ka
dar gidecek arkadaşlar? Demin de söyledi
ğim gibi bu maddeleri siz yavaş yavaş 
getireceksiniz, grupunuz münakaşa edecek

siniz. Şimdi, burada ne diyor? Kalkın
ma plânın uygulaması ile ilgili olarak geçici sü
reli önemli işlerin.. «Bu işleri geçici mi, de
vamlı mı bunu kim takdir edecek? Bakanlar 
Kurulu takdir edecek, Bakanlar Kurulu 2ö - 30 
kişiden müteşekkil Bakanlar Kuruluna bu yet
kiyi veriyorsunuz» niçin kendiniz almıyorsunuz, 
(A. P. sıralarından onlara güveniyoruz sesleri) 
kendinizde tutmuyorsunuz bu yetkileri onlara 
veriyorsunuz? Bu yetkileri verebilirsiniz, rey
lerinizle bu meseleleri halledebilirsiniz. Ben 
aksi tarafı gösteriyorum, madalyonun aksini 
gösteriyorum, sizler ister kabul edersiniz, ister 
kabul etmezsiniz. Biz iktidarda bulunduğumuz 
zaman siz geldiniz; dediniz, söylediniz; biz kız
madık, güler yüzle karşıladık, siz de güler yüz
le lütfen karşılayınız. Bunda bir malhzur yok. 
Zaten demokratik hayat böyle gidecektir, böyle 
teessüs edecektir. Ben söyliyeceğim inanmıya-
caksmız, mütemadiyen söyliyeceğim alay ede
ceksiniz ve mütemadiyen söyliyeceğim belki de 
doğru söylemiyor, hırsına kapılıyor diyeceksi
niz, ama birgün geleceksiniz benim sözlerimin 
hiç olmazsa 1/10 unu kabul edeceksiniz benim 
için de muvaffakiyet olacak bu. Onun için telâş
sızca meseleleri halletmekte rejim için, rejimin 
bekası için fayda vardır. Demincek arz ettim. 
«Geçici süreli önemli işler» bu önerge iş
lerinde mânası nedir? Bu bana göre başkadır, 
size göre başkadır, Hükümete göre başkadır, 
Hükümetin maiyetinde bulunan umum müdür
lere göre de başkadır, önemli işlerin. Bunu da 
burada tamamen elâstiki bir vaziyete koyu
yorsunuz. Yeni bir terim getiriyorsunuz, bu 
terimi izah etmiyorsunuz itham içinde kalıyor. 
Onun için arkadaşlar, fazla söyliyeeek değilim, 
zaten ne söylesek, grup adına ne söylesek kabul 
edilmiyeceği anlaşılıyor, bu kanunu muhakkak 
çıkarmak azmindesiniz. Ama kanun çıktığı za
man bâzı teessür nişleriniz galeyana gelecek, 
buna itimadım vardır, bunu değiştirmek için 
yapacağınız çabada ben sizinle beraber olaca
ğım. Hürmetlerimle, Bunun değiştirilmesi için 
de bir takrir veriyorum. 

BAŞKAN — Sayın İsmen. 

HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler, biraz evvel Sayın Ek
rem Özden'i dinlerken hakikaten çok mütees
sir olduk. Madde üzerinde fikirlerini açık-
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lerken, adeta istirham ediyor, yalvarıyor, lüt
fen maddenin demek istediği mânayı anla
yın ne olur diyor ve eminim ki, arkadaşlarımı
zın hemen hepsi mânasını anlıyorlar fakat, an
lamak istemiyorlar. Bu, gün gibi aşikâr. Ben Sa
yın Ekrem Özden'in dokunduğu noktalara dokun
mak istemiyorum. Tekrardan ibaret olacak. Be
nim babam derdi ki, «kellim kellim lâyenfa». 
Hani söyle söyle hiçbir menfaat yok. Men-
faatli şeyler söylemeyelim, çünkü nasıl olsa 
kabul edileceğine dair karar alınmış. Ancak, 
burada 8 nci maddenin.. 

BAŞKAN — öyle bir karar yoktur, netice 
Genel Kurulda belli olacak. 

HİKMET IŞMEN (Devamla) — Sayın Baş
kan, öyle gibi görülüyorsa da gayet akla uy
gun, hakikaten birtakım yanlışlıkların düzel
tilmesi için verilen önergelerin hiçbirisi kabul 
edilmediğine göre, kararlıdırlar demektir. Ben 
bu bakımdan istihracediyorum. Yoksa tabiî 
imzalı bir şey almadım kimseden, (öyle de
ğil sesleri). Şimdi efendim, bu böyle böyle.. 
Zaten işin kötü tarafı da burada. 

BAŞKAN — Devam edin efendim. Bu sizin 
kararınız. Bir de Genel Kurulun kararı olacak 
tabiî. 

HİKMET İSMEN (Devamla) — Geçti ar-
tıik. Genel Kurulun kararı «evet» olacak ta
biî, o şüphesiz. Şimdi ben burada 8 nci madde
nin hiç değilse, 2 nci fıkrası hakkında konuş
mak istiyorum. Bu ikinci bendi burada bu ka
nunun 2 nci maddesinin (E) bendinin ve 4 ncü 
mardestinin uygulanması ile ilgili olarak «ge
çici görevlerde mukaveleli personel istihdam 
edilir...» falan diyor. Burada istenen şey, bu 
yetkiler bahsettiğim yerde aynen verilmiştir. 
Yani, 2 nci maddenin (E) bendinde yine Ba
kanlar Kurulu şöyle eder, böyle eder, nihayet 
karar verir diyor ve burada esas olarak muka
veleli personel çalıştırır diyor. Bence burada 
bu fuzulidir. Çünkü, bir kere artık söyleni
yor. Yüz kere söyleniyor, aynı şeyler dönüyor, 
dolaşıyor, kafalarımız karmakarışık oluyor. 
(Sen karıştırıyorsun sesleri) Efendim, benim 
karışıklığımdan değil, aksi gibi bu maddelerin 
hepsi zaten karmakarışık ifadelerle doludur, 
çapraşık ifadelerle doludur. Daha önceki mad
deler üzerindeki görüşlerimde de arz etmeye 
çalıştım, hakikaten maddelerin ifadelerine dik
kat ediyorum, bütün maddeleri.. 

BAŞKAN — Maddeler değil de, madde üze
rinde konuşun efendim. 

HİKMET İSMEN (Devamla) — Evet, ben 
arkadaşlara cevap vermek zorunda kalıyorum 
maalesef. 

BAŞKAN — Lütfen müzakere edilmekte 
olan 8 nci madde üzerinde. 

HİKMET İSMEN (Devamla) — Dikkat edi
yorum, bütün konuşan arkadaşlarımı dikkatle 
takibediyorum. Bunlar hem maddeler üzerinde 
hem de o ifadelerin giriş tarzını öne sürüyor
lar. Yalnız esprisinde değil kusur, aynı za
manda maddelerin ifade tarzında da kusur 
vardır, arkadaşlarımız bunların anlaşılmasın
da da güçlük çektiklerini bilhassa belirtiyor
lar ve buna ait önergeler de veriyorlar. Bu 
maddenin de böyle insanın kafasını karıştırır, 
çok dikkat ederseniz, şimdi görmediğiniz bir 
başka noktanın daha meydana gelebileceği şek
linde çapraşık ifadelerle doludur. Binaanaleyh, 
ben daha fazla konuşmıyacağım, bu yetkinin 
^ason bahsedilen tarafa verilmiş olduğunu 
belirtiyorum. Bu itibarla bunun metinden çıka
rılmasını arz ve teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Madde üzerinde konuşmak isti-
yen başka sayın üye?.. Yok. Takrirler vardır, 
okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
İdari reform içeriğinde mütalâa edilmesi ge

reken konulara dair olan 8 nci maddenin çıka
rılmasını arz ve teklif ederim. 

Güven Partisi Senato Grupu 
Başkanvekili 

Artvin 
Fehmi Alpaslan 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
8 nci maddemin tasarıdan çıkarılmasını arz 

ve teklif ederim. 
İstanbul 

Ekrem Özden 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
8 nci maddenin 2 nci bendinin metinden çı

karılmasını arz ve teklif ederim. 
Kocaeli 

Hikmet İsmen 
BAŞKAN — Sayın Alpaslan ve Sayın özden'-

in takrirleri tümünün çıkarılması hakkındadır. 
Komisyon ve Hükümet katılıyor mu?.. Katılmı
yorlar. Her iki takririn dikkate... 
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HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Ekseriyet yok Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Oylamaya geçtik efendim, bir 
dakika... Her iki takririn dikkate alınması hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alın- : 
masını kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil- j 
memiştir. j 

Sayın İsmen'in, ikinci fıkranın çıkarılması l 

hakkındadır, bir daha okutuyorum. 

(Kocelci Üyesi Fatma İsmen'in önergeyi tek
rar okundu), 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet takrire 
katılıyor mu?.. Katılmıyorlar. Dikkate alınma
sı hususunu oylarınıza arz ediyorum; kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

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

4. — YOKLAMA 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Çoğunluk yoktur. 

BAŞKAN -—• Usulüne uygun, rica edeceğim. 
(Beş kişi ayağa kaltı) Sayın Tunçkanat, Sayın 
Ataklı, Sayın Özden, Sayın Mumcuoğlu, Sayın 
Ural. Çoğunluk olmadığını ifade etmek sure-

.tiyle işarette bulunmuşlardır. 9 ncu maddeye 
geçmiş bulunuyoruz, yoklama yapılacaktır. («Zil
ler çalsın» sesleri) ziller çalıyor efendim. Mec
buren çalıyoruz, yoklamaya geçtik. Senatörler 
arasına katılmış bulunan sayın milletvekilleri-

nin boş bir kısma geçmelerini istirham edeceğim.. 
S ajan senatörlerin yoklamanın önemi bakımın
dan yüksek sesle burada olduklarını ifade 
etmelerini rica edeceğim. Başkanlık Divanı ola
rak yoklamayı gayet yavaş yapacağız. Esa
sen İçtüzüğümüz, «üç dakika müddetle ziller ça
lar» diyor. 

(İsim okumak suretiyle yoklama yapıldı), 
BAŞKAN — Yoklama yapılmıştır. Sayın 

üyelerin yerlerini almalarını rica ederim. Biz de 
Riyaset olarak sayın üyeleni sayacağız. 

7. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (devam) 

1. —• Kalkınma Plânının uygulanması esas
larına dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu raporu. (Millet Mec
lisi 1/367; Cumhuriyet Senatosu 1/820) (S. Sa
yısı : 988) 

BAŞKAN — Genel Kurulda 96 sayın üye var 
ve çoğunluğumuz mevcuttur. 9 ncu maddenin 
görüşülmesine başlıyoruz. (A. P. sıralarından 
alkışlar) 

HASAN KANGAL (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) İş mi bu, zafer kazandınız.. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, görülü-
yorki bir çalışma zemini içerisindeyiz ve ço
ğunluk bu çalışmanın devamını ve ikmalini is
tiyor. Bu sebeple hakikaten hizmetimize devam 
edelim, netice istihsal edelim, bunlar Parlâmen
tonun tabiî neticeleridir, hâdiseleridir, arzula
rıdır. Ama Parlâmentomuzu, Senatomuzu çalış
tıralım. 

Madde 9. — Bu kanunun 2 nci maddesinin 
«e» bendi ve 5 nci maddesi gereğince yapılan 
kamulaştırılmalarda 8 Eylül 1956 tarihli ve 6830 

sayılı İstimlâk Kanununun 23 ncü maddesi hük
mü uygulanmaz. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, madde üzerinde 
buyurun. (A.P. sıralarından «yoklamada yoktu» 
sesleri, gürültüler) Çok muhterem senatörler, ne 
elendiğini anlamıyorum özür dilerim, buyurun 
Sayın Atalay. 

SIRRI ATALAY ('Kars) — Muhterem ar
kadaşlarım 9 ncu madde ile 6830 sayılı İstimlâk 
Kanununun 23 ncü maddesi hükmü kaldırılmak
tadır. 23 ncü madde hükmü, mülkiyet nizamını 
koruyan ve muhatap kişilere gayenin dışında 
kalan ve istimlâk edilen gayrimenkulu geri is
teme hakkını veren demokratik, insan haklarına 
uygun ve mülkiyet hakkını himaye eden bir pren
sip, bir sistemdir. Aslolan mülkiyet hakkıdır. 
Mülkiyetin asilliği yanında âmme menfaati ve 
kamu yararına diye ifade ettiğimiz zaruretler 
karşısında bu zaruretlerin icaibettirdiği kamu
laştırma bir sistem içerisinde yapılır. Ancak 
bu kamulaştırma için zaruret - Anayasa görüşme
leri sırasında ifade edilmişti - mutlak bir zaru
ret ve mutlak bir gaye unsuru şarttır. Bir ga
ye unsuru olacaktır. Gayrimenkul falan hiz-
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metin icabı olarak kamulaştırılacaktır. Demek ki 
bir gaye olacaktır, muayyen bir şey yapabilmek 
için ve bu muayyen gayenin tahakkuku için bir 
başka gayrimenkul bulma imkânı olmıyacak. 
Yani, Devletin elinde bir gayrimenkul bulun-
mıyacak. Devlet onu özel kişiden, muayyen 
şartlar dâhilinde alabilecektir. Gaye unsuru 
şarttır, zaruret şarttır. 

Bu iki unsur ortadan kalktığı takdirde, gay
rimenkul hangi gaye için ve hangi zaruret için 
istimlâk edilmişse, bu şart ve bu gaye ortadan 
kalktığı takdirde, vatandaş o gayrimenkulunu 
geriye alma hakkına sahibolacaktır. Bu mülki
yetin himayesidir, bu mülkiyetin varlığının hu-
kukan garantisidir. 23 ncü madde bunu temin 
eden bir hükümdür, istimlâk Kanununun, mu
ayyen gaye ve zaruret tahtında kanın]aştırılan 
bir gayrimenkul gaye ve zaruret yönünde ica
bı kalkmışsa yani, şu maksatla kamulaştırıl
mış ama o maksat ortadan kaldırılmıştır. Artık 
o gayrimenkul o maksat için kullanılmı ya çaktır. 
Bu takdirde gayrimenkul sahibi mukaddes olan 
mülkiyet hakkına sahip çıkmak için kanuni ga
rantisini kullanacaktır, bunu isteyebilecektir. 23 
ncü madde Anayasanın hakların özüne doku
nulmazlık imkânını veren bu garantiyi temin 
eden hükmü bu kanun ortadan kaldırmaktadır. 
Bu kanun diyor ki, 9 ncu maddesi ile; 23 ncü 
madde ortadan kalktı. 23 ncü madde kullanılnn-
yacak demek, Anayasanın garanti altına aldığı 
mülkiyet, muayyen bir gaye ile istimlâk gaye 
ve zarureti ortadan kalktığı takdirde, Anaya
sanın öngördüğü zaruret icabı Anayasanın 
cevaz verdiği husus ortadan kalkmıştır. 

O andan itibaren, o gayrimenkulun Devlet 
uhdesinde bulunması Anayasaya aykırıdır. 23 
ncü madde bunu temin ediyor. Şimdi 23 ncü 
madde ortadan kalkacak. Kalktı demek, Anayasa
ya aykırı olarak mülkiyet üzerine Devletin tasar
rufunu imkân dâhilinde kılmış demektir. Bu 
mümkün mü? 23 ncü maddeyi hangi hakla biz 
ortadan kaldıracağız? 

Şimdi zarureti nedir Hükümetten soracağım? 
Tatbikatta şimdiye kadar 23 ncü maddenin isle
mesini durduracak veya Hükümetin elini, ko
lunu, plân tatbikatı mühim olan bu, plânın tat
bikatında 23 ncü maddenin mahzurları nere
lerde, hangi şartlarda, hangi hükümler altında 
plânın tatbikatını önlemiştir ki; objektif ola

rak bize misaller getirecek. Plânın şu tatbikin
de, şu veçhesinde 23 ncü madde karşımıza di
kilmiştir, 23 ncü maddenin engellerini aşamamak-
tayız, bu engelleri aşamadığımız içindir ki, bu 
23 ncü maddenin biz tatbikini istemiyoruz. Ob
jektif şartlar getirmek lâzımdır. Plân tatbika
tı, bu kanunun plânın uygulanmasında bizi 
rahatlığa kavuşturacak bir kanun olduğuna göre; 
şu şu şu konularda, şu mevzularda 23 ncü mad
de plânın tatbikatını güçleştirmiştir. Devle
tin şu veya. bu veçhesinde değil, münhasıran ve 
mutlak suretle plânın uygulanmasında şu mev
zuda 23 ncü madde. 23 ncü maddeyi bir başka 
şekilde kaldırmama durumu karşısında hazır bir 
imkândır, yetkiler alıyoruz, İstimlâk Kanunu
nun 23 ncü maddesini bir çırpıda kaldıralım, 
bu mümkün değildir. Bu kanunla ilgisi yoktur. 
Varsa, Hükümetin sarih olarak, acık olarak, ke
sin olarak bu mecburiyetin şartlarını ve nereler
de karşılaştıkları güçlükler varsa, bunları te
ker teker ibraz etmesi ve bu kürsüden açıklaması 
zarureti vardır. Müddetim dolmuştur, bir önerge 
vermiş bulunuyorum; bu maddenin tasarı met
ninden çıkarılması için, takdir ve lütuf Yüksek 
Heyetinizindir. 

BAŞKAN — Sayın Eyidoğan. 

ÂKÎF EYİDOĞAN (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar; size Bâkî'den 
bir mısra okumakla sözlerime başlıyacağım : 

«Benimdir nevbeti feryad bülbüller hamuş 
olsun» 

Rica ederim, şurada maruzatımı hiç olmazsa 
dikkatinize nüfuz ettirebileyim, müsaade buyu
rursanız. 

Şimdi arkadaşlar,, dün de arz ettim, bendeniz 
istimlâkten hoşlanmam, kamulaştırmayı yadırga
rım. Böyle bir yetki vermeyi... Hani saz şairinin 
dediği gibi, kıskanırım, incinirim... Şimdi mü
hür gözlülerimden ricam, bu maddeyi tasarıdan 
çıkarırsak ne olur arkadaşlar? Hiç kamulaştırma 
vapılmasa da, plân icabı kalkınmaya lüzumu 
olan gayrimenkuller, sahiplerinin gönül rızası 
ile, pazarlıkla alınsa ne olur? Bizim 24 kişilik 
Hükümetimiz, Kayseri Belediye Reisi Osman Ka
vuncu kadar da mı olamıyor? Adam önleme böl
gelerini, şehiıi eştirme bölgelerini gavot ucuza 
millete maletti, belediyeye -mal etti, şehri gayet 
güzel imar etti, hepsini yaptı adamcağız. Bizim 
Hükümet neye yapamasm, ben onu anlıyamıyo-

— 727 — 



O. Senatosu B : 97 28 , 7 . 1967 Ö : 1 

rom. (A.P. sıralarından «Ondan sonra adamcağız 
neler çekti» sesleri) Şimdi müsaade buyurun, 
kamulaştırmanın mahzuru üçtür; birinci mah
zuru farz etmiyorum artık, yani değer pahasın
dan aşağıya, bunu Devlete ucuza mal edeyim, 
bunun imkânı yoktur, Anayasa muvacehesinde. 

Fakat asıl geriye iki mahzuru kalıyor. Bi
risi, formaliteyi uzatır, maihkemelerle uğraşılır 
millet de bizar olur, daireler de bizar olur, hiz
met de gecikir, ikincisi bu işler geciktikçe pahalı 
çıkar. Devlete pahalıya mal olur. Çok rica edi
yorum, yani dumanı doğru çıksın kanunun 
•metnimin virgülüne dahi dokunmadan geçirece
ğiz. Kanunlaşsın biran evvel, Hükümet de 
işlerine •girişsin. Ama 'bunu tatbik etmesin, 
gönül rızası ile almanın çaresine baksın. Tav
siye ederim,, bilhassa çok rica ederim. 

Arkadaşlar, şu Elâzığ Vilâyetinde, Keban 
Barajında suyun işgal edeceği sahadaaı 30 
bin İnsiyi nakledeceğiz ve onların arazileri ne 
kadarsa onlar onlar da istimlâk olunmakta 
yahut alınacak; 350 milyon lira yetmedi, 550 
milyon lira yetmedi, 600 - 700 mi'yon liraya 
doğru gidiyor iş. Milyara, kadar çıkarsa da 
bu usulle şaşmıyorum, günâhtır. Rızayi tara-
feny ile bugünden miı alacaksınız efendim. 
razayı tarafeyn ile aldınız mı, neyi alıyor
sunuz, Sakarya'nın membamı, Sapanca Gölü
nün civarındaki arazi mi alıyorsun, neyi alır
san al, kaç sene müddetle istersen sakla. 
Sahibine iade etmek için biır vaziyet yoktur. 
Kamulaştırma olmadıkça sahibi çıkıp da her 
hangi bir zamanda madam ki, sen bunu falan 
niyetle almıştın, ver bakalım geri; zaten di--
yemez. Yani 6830 sayılı Kanunun dediiıği cebrî 
istimlak tatbik etmedikçe bu mahzur kalmaz. 
hem alacaksın, hem böyle istimlâk edeceksin. 
hem plân uyguluyorum diyeceksin, hem plâ
nın müddeti beş sene, hem o beş sene için
de hiçbiiır harekete gelmiyeceksin, turşusunu 
kuracaksın, adam da istiyecek : Yok hakkın, 
o maddeyi filân fıkrayla kaldırdım, diyecek
sin. Bu mülkiyet hakkının özünü ihlâl eder. 
insaf edin. Yani, bu maddenin hiçbir yarar 
tarafı yoktur, insaf buyurun. Bendeniz sa
bahlan erken kalkarım, saat yedide köyün 
saatini dinlerim, yani epeyce gayret var. Köy 
imamının gayreti var, köylünün gayreti var. 
öğretmenin gayreti var, muhtarın gayreti 

var, milletin gayreti var, idarenin de 
gayreti var, başında Bakan arkadaşla
rın da gayreti var. Ve bilhassa neş
riyatlarını takibederim ve inşirah duyarım, 
bu biır. 

İkincisi, bir bütçe müzakeresinde tavsiye 
etmiştim, Hükümet iyi telâkki etti, iyi kar
şıladı ve tatbik etmektedir. Arasıra plân tat
bikatından radyoda halberler çıkar. Bunları 
dikkatle takibeder ve inşirah duyarım, Yani, 
Hükümet ne kadar fazla bir taşın üstüne bir 
taş daha koyarsa, o kadar ;meımnam olura'm. 
o kadar destekleyicimdir. Ve daha fazlasını 
yapmasını bekliyoruz. Ama , bu yetkiler, bu 
kararname sistemleıiı huzuru kaçırıyor, üzüntü 
veriyor, bunu tekrar ediyorum, üzüntüleri
mi arz ediyorum, öyle anlaşılıyor ki, kanun 
zaten Hükümetin teklif ettiği şekilden acık
mıştır. Anayasa Komisyonu bunu epeyce b.u-
damıştır. Teklif, esas proje şeklini nasıl olsa 
kaybetmiştir. Bunun içinde dişe dokunur iki 
veya üç madde vardır. Bu da aidolduğu ka
nunun bünyesinde yapılsa idi, yahut Bütçe 
Kanunu metnine getirse idi, yani önümüzdeki, 
1%S bütçesinin başına, pekâlâ ikinci Beş Yıl
lık Plânı tatbik edebilir, yürütebilirdik. 
Zaten ikinci Beş Yıllık Plân da, onu takîbe-
deeek plânlar da bu tek kanunla uygulanacak 
değildir, çok rica ederim. Belki binbir ka
nunla uygulanacaktır. Onun için :bu proje
nin % 80 i üzerinde fuzuli olarak havanda su 
dövmüş oluyoruz. Bunlar Hükümetin dira
yeti ile ve tatbikimden hattâ kaçınılmak sure
tiyle arz ettiğim mahzurlara binaen, işte o işe 
yarıyan kaç madde varsa, onlardan faydala
narak tatbik edilmesini bilhassa temenni ede
rim, tavsiye ederim, ikinci Beş Yıllık Plâ
nın tatbikinde muvaffakiyetler temenni ede
rim. Bu tedbirler olmadan da Birinci Beş 
Yıllık Plânın % 96 sı pekâlâ tatbik edildi 
özel sektörün hizmetinin de % 87 «i tatbik 
edildi, inşallah önümüzdeki devrede de % 100 
tatbikine muvaffak olunur. Esasen hepimizin 
gönülden istediği budur. 

Arkadaşlara başarılar temenni ederim. Ta
sarının zapta geçmiş mahzurlarından Muhte
rem Hükümeti ve bütün mesullerini korumasını 
Allahtan niyaz ederim. 
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BAŞKAN — Sayın Gündoğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sajın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, tasarının 9 neu 
maddesi ile 6830 sayılı İstimlâk Kanununun 
23 ncü maddesi hükmünü bertaraf etmek isti
yoruz. Bunun ekonomik ve sosyal mahzurlarını 
bir vesile ile belirtmiştim. Ama yalnız bir husu
su, bir tarihî olayı hatırlatarak sözlerime başla
mama müsaade etmenizi rica edeceğim. 

Bildiğiniz gibi 6830 sayılı ve 8 Eylül 1956 
tarihli İstimlâk Kanunu, ülkemizde istimlâk iş
lerinde büyük suiistimallerin ayyuka çıktığı bir 
anda, o devrin Başbakanını, rahmetli Menderes 
bu suiistimalleri bir daha tekrar etmeye, bir da
ha kimsenin imkân bulamamasını sağlamak için 
getirdiği bir tasarıdır ve onun için bu kanun 
çıkarılmıştır. Hatırlıyorum, o kadar büyük sui
istimallere mâruz kalmıştı ki, istimlâk işleri, o 
devrin Başbakanı istimlâk mevzuunu n yeni baş
tan tedvinine ihtiyaç görmüştür. O kadar üze
rine eğilmiştir ki bu mevzuun istimlâk dolayı-
siyle açılacak dâvalarda avukatların alacakları 
ücreti vekâleti dahi, tahdidetti. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu 6830 sa
yılı İstimlâk Kanunundan evvel birkaç kanunla 
muhtelif kamusal kurumlar istimlâk yaparlardı, 
kanunla istimlâk yaparlardı. Ve istimlâk husu
sunda juj prudens da gayet zengindi. Buna rağ
men büyük suiistimaller olduğu şüyu bulduğu 
cihetledir ki, bu 6830 sayılı Kanunu o zamanın 
Hükümeti çıkarmak zorunluğunu duydu. Şimdi 
siz Hükümet olarak böylesine bir zorunluluktan 
doğma ve istimlâk işlerini sımsıkı bir kanuna 
bağlama ihtiyacının karşısına bu tecrübeyi bir 
tarafa bırakarak ve iterek, ikinci maddenin (C) 
bendindeki, sanayi bölgeler, turistik bölgeler 
tesis ve tanzimi ve bu maksatla gerektiğinde 
arazi istimlâkini Bakanlar Kurulu kararnamesi
ne bırakıyorsunuz. Der misiniz bana ki, 1956 dan 
evvel istimlâk işlerinde fevkalâde yüksek seviye
de suiistimal yapılmasına karşılık çıkarılan 
6830 sayılı Kanunun artık lüzum ve zarureti kal
mamıştır. Aslında 23 ncü maddeyi kaldırmıyor
sunuz muhterem arkadaşlarım, maddenin bura
da zikredilmesinde bir ustalık var. Bu kanunun 
2 nci maddesinin (C) bendi ve 5 nci maddesi ge
reğince yapılan kamulaştırmalarda 8 Eylül 1956 
tarihli 6830 sayılı İstimlâk Kanununun 23 ncü 
maddesi uygulanmaz. Bakınız şimdi ne var bu

rada: Bu Uygulama Kanununun 2 nci maddesi
nin (C) bendinde istimlâklerin Bakanlar Kuru
lu kararnamesi ile yapılması kararlaştırıldı. De
mek ki, bundan böyle Türkiye'de sanayi ve tu
ristik bölge tesisi için yapılacak bütün istimlâk
ler Bakanlar Kurulu Kararnamesine bağlı kala
caktır. 6830 sayılı İstimlâk Kanunu hükümleri
ne göre yapılmıyacaktır, besbelli. Çünkü, işte 
maddenin mefadi: «6830 sayılı Kanunun 23 ncü 
maddesinin işlemiyeceği yer, bu kanunun 2 nci 
maddesinin (C) bendi ve 5 nci maddesi gereğin
ce yapılacak kamulaştırmalar...» Yani 6830 sa
yılı Kanuna tevfikan yapacağınız kamulaştırma
larda bu 23 ncü madde işlememezlik etmiyecek, 
hizmet maddesi. Ya?.. Bu kanunun 2 nci mad
desi ile Bakanlar Kurulu kararı ile yapılacak 
istimlâklerde işlemiyecek. Arkadaşlarım, kanun
la düzenlediğimiz bir sahayı, hem de büyük sui
istimaller yapıldığından dolayı tecrübeden bil
istifade kanunla düzenlediğiniz sahayı kanun 
dışına çıkarıyorsunuz, ama bir kanunun mad
desinin, kararnameye uygulanmaması gibi bir 
hüküm getiriyorsunuz ki, bu garabettir arkadaş
larım. İstimlâklerin 6830 sayılı Kanuna göre ya
pılması kararlaştırılır, ama bu kanunun 23 ncü 
maddesi işte bilmem ne zarureti ile müddet mad
desi işlemez denir. Âmenna... Ama, öyle değil. 
Bu kanunun 2 nci maddesinin (C) bendine gö
re Bakanlar Kurulu kararnamesi ile istimlâk 
yapacaksınız, 6830 sayılı İstimlâk Kanununun 
23 neü maddesini yani, müddet maddesini beş 
yıl daha o kamu yararının tahakkuk etmemesi 
halinde malın sahibine iadesi maddesini buraya 
uygulamıyacaksmız. Arkadaşlarım, hukukçular, 
sağ duyu sahipleri mantık sahiplerinin ne yapı
yoruz diye bir düşünmesi lâzımgelmez mi muh
terem arkadaşlarım? İçinizde hâkimlik yapmış, 
avukatlık yapmış, savcılık yapmış yüzlerce in
san var. Bakanlar Kurulu kararnamesi ile yap
tığınız istimlâkin usullerini Bakanlar Kurulu
na bırakıyorsunuz. Âmme menfaatinin "tâyinini 
ona bırakıyorsunuz, peki müddetini1?... Onu da 
bırakın Bakanlar Kuruluna bari. Niye bu ka
nunun maddesini o Bakanlar Kurulu kararna
mesine uyguluyorsunuz? Yapamazsınız bunu, 
olmaz böyle şey. Hani bu kürsüde söylenmez 
ama, adama dudaklarının uçları yukarıya doğ
ru dönmüş insan nazarı ile bakarlar. Olmaz böy
le şey. Kararnamelerle istimlâk yapacaksın, ka
nunla maddesini uygulıyaeaksm. Olmaz böyle 
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şey. Çelişme de değil bu, gariplik. Peki, çok kıy
metli arkadaşım Sırrı Atalay ve Akif Eyidoğan 
bir hususa dokundu. Ne oldu bizim bu Anaya
samızın hakların özüne dokunulamıyacagma 
dair olan madde? Ne oldu bu bizim Anayasamı
zın mülkiyet hakkının takyidinin ancak kamu 
yararı bahis konusu olduğu zaman mümkün ola
cağına dair olan maddesi? Şimdi siz ebedî olarak 
elinizde bulunduracağınız, hattâ üzerine kanali
zasyon, su tesisi, elektrik ve saire yaparak mil
yarlar sarf edeceğiniz bir sahanın, size yara
madıktan başka, sahibine de yaramamasını, hem 
de biraz evvel anlattığım usulle getirdiğiniz tak
dirde, hem hakların özüne dokunuyorsunuz. 
çünkü istimlâkin maksadı kamu yararıdır. İs
timlâk ettiniz fakat kamu yararını beş yılda ta
hakkuk ettiremediniz, artık bu mülkiyetin üze
rinde hakkınız yok. Türkiye'de uzun yıllardan 
beri böylesine bir hukuk nizamı devam ederken, 
neden acaba böyle bir anormal, sürnormal bir 
rejim içerisine girmeyi uygun görüyorsunuz? O 
takdirde hem hakların özüne dokunuyorsunuz, 
bir taraftan da mülkiyetin takyidini kanunlaş
tı rıyorsunuz. Yani, Türkiye'de mülkiyet denen 
şeyin yalnız kamu yararına takyidi diye bir mef
hum kalmıyor. O zaman Anayasanın da o mad
desindeki o takyit imkânını da elinize almış olu
yorsunuz. Bu itibarla bir devrin büyük suiisti
malleri sonucunda bir Başbakan tarafından ge
ce - gündüz başında oturularak tanzim edilmiş 
bir kanun nizamı içinden istimlâk işlerini çıkar
mak, Bakanlar Kurulu kararma vermek, o Ba
kanlar Kurulunun yaptığı bir istimlâki o Ba
kanlar Kurulunun kararma bağlamak, mülkiye
tin özüne dokunan ve kamu yararını hesaba kat
mayan bir istimlâk tekniği yürütmek neden ge
reklidir, neden lüzumludur? Anlamak mümkün 
değildir. Ne zoru var?.. Turizm gibi, sanayileş
me gibi, çabuk zaman istiyen; daha doğrusu kı
sa zaman içinde tahakkuk gerektiren bir şeyde 
uzun yıllara ihtiyaç vardır demek, Kalkınma 
Plânı ile kalkınamryacağız demektir. Bunu iti
raf etmek mi istiyorsunuz? Biz kalkınma plân
larını kısa süreli, dengeli ve hızlı bir kalkınma 
çabası içine girebilmek için o yolu ihtiyar ettik. 
Siz bunu şimdi 23 ncü maddeyi kaldırmakla, şu 
usulleri huzura getirmekle, bunu kısa süreli ola
rak yapacağız diyorsunuz. Hayır. Biz bunu ilâ-
nihaye sürdüreceğiz demek istiyorsunuz, yapma
yın. Biraz sonra 14 ncü madde gelecek. Neden 

böyle söylüyorsunuz efendim... Akif Eyidoğan 
arkadaşımız oraya temas etmediler, efendim bu 
Beş Yıllık Plân içindir. Hayır efendim. Bu ka
nun İkinci Beş Yıllık Plân için değildir. Ebedî 
kanundur bu. Plân olduğu zaman da, olmadığı 
zaman da uygulanır bu kanun. Daha öbür mad
delerde de size göstereceğim bu aykırılıkları. 
Binaenaleyh, çok rica ediyorum arkadaşlarım; 
usul yanlıştır, teknik yanlıştır. Hakların özüne 
dokunan, mülkiyetin takyidini sonsuzluğa gö
türen ve geçmiş devirden ders almıyan bir mad
deyi tedvin etmeye gitmeyiniz, lütfen bunu bu
radan çıkarınız. Bir önerge takdim ettim, lütuf 
buyurunuz efendiler. Beş yıl çok zamandır. Plân
lar da beş yıldır zaten, olmadığı takdirde tekrar 
istimlâk edersiniz, bir mâni yoktur. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Saym Alpaslan. 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Vazgeç

tim. 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz.. Saym Nahit Al-
tan. 

NAHİT ALT AN (Çanakkale) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz.. Saym Ekrem öz

den. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Saym Baş

kan, muhterem arkadaşlar; şimdi tasarının mü
him bir maddesine daha gelmiş bulunuyoruz. Hü
kümet bu maddeye kaçlar alacağı yetkileri fazia-
siyle almış, hattâ bizim bütün düşüncelerim l>:e 
göre lüzumsuz ve yersiz yetkilere sahibolmuştur. 
Bunun hesabını acı acı ileride vereceğini kuvvetle 
tahmin ediyorum. Benim mensubolduğum parti 
iktidarda olsa idi, böyle bir kanunun maddesine 
ben asla rey vermezdim arkadaşlar. Bunu kesin 
olarak ifade ederim. 

Şimdi, işin hukukî tarafına gelelim: Diyor ki, 
maddede; «Bu kanunun ikinci maddesinin (C) 
bendinin ve 5 nei maddesi gereğince yapılan ka
mulaştırmalarda 8 Eylül 1956 tarihli ve 6830 
sayılı İstimlâk Kanununun 23 ncü maddesi uy
gulanmaz.» Arkadaşlar, bu madde ne diyor? İs
timlâk Kanunu elimde. 23 ncü madde diyor ki; 
«İstimlâk bedelinin katileşmesi tarihinden itiba
ren 5 sene içinde İstimlâk maksadına uygun her 
hangi bir tesisat yapılmayarak gayrimenkul ol
duğu gibi bırakılırsa, mal sahibi veya mirasçısı 
istimlâk bedelini ödiyerek gayrimenkulu 'geri ala
bilir.» Arkadaşlar, kaidemiz şudur: Türk vatan-

— 7: 80 — 



O. Senatosu E : 97 28 . 7 . 1967 O : 1 

daşı olsun, başka vatandaş olsun; tapu sicilinde 
mülkiyeti mukayyet olan bir şalısın mülkiyetine 
el uzatılamaz. Hattâ tapu sicilinde mukayyet ol
mayıp da, zil yed dahi oka yine bu hak doğmuş 
addolunur. Kaide budur. Anayasamız SS neı 
maddesi de bu meseleyi açıkça izah etmiştir : 
«Herkes mülkiyet ve miras haklarına sahiptir.» 
Maddenin esası budur, prensip budur. Bu hak
lar ancak kamu yararı amaciyle kanunla sınırla
nabilir.» Bu kanun hangi kanundur? İstimlâk 
Kanunu. İstimlâk Kanunu çıkmış, kamu yaralı
na nasıl mülkiyet hakkının sınırlanacağı izah edd-
miştir. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜKK (Es 
kişehir Milletvekili) — Sayın Özden, kainin, de
ğişmez mi? 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Elbette de-
değlşir. İzah edeceğim. Mülkiyet hakkının kulla
nılması toplum yararına aykırı olamaz. 'Asıl son 
fıkra mühimdir, diğer fıkralar mühim değil. Siz 
istediğiniz gibi İstimlâk Kanununu getirirsiniz 
İstediğiniz gibi kamu yararına nasıl istimlâk ya 
pılacağınm şartlarını, esaslarını tesbit edebilirsi
niz. Buna kimsenin bir itirazı olamaz, ancak ve 
ancak o istimlâkin kamu yararına olması şarttır. 
Onun içindir ki, biliyorsunuz, bâzı heyetlerden 
kamu yararına olup olmadığı hakkında kararla: 
çıkar. Ama ne diyor: «Mülkiyet hakkının kuka 
nılması toplum yararına aykırı olamaz.» Nedir e 
toplum yararı? Esas istimlâk ettiğiniz maksada 
uygun olarak tesis vücuda getirmek. Toplum ya
rarı bu. Bunun haricinde toplum yararı olur mu 
arkadaşlar? Alıyorsunuz su yolu yapmak için, alı
yorsunuz her hangi bir tesis yapmak için. Ama 
o tesisi yapmıyorsunuz. Keyfi olmaz mı bu, bu
nun bir sınırı olmayacak mıdır? Elbette bir sınırı 
var. O zamanki zabıtları getirir okursam arkadaş
lar çok memnun kalırsınız. Demokrat Parti Teş
kilâtı, o zaman ne güzel ifadelerde bulunmuş 
ve nasıl bu maddeyi tcrvleetmiştir. Ve hakikaten 
bu madde ilerlemiştir arkadaşlar. Tatbikat da 
görmüştür, İstanbul'da istimlâkât yapılmıştır. Af
fınıza mağruclen ifade edeyim ki, ben bu kanunun 
tatbikatında bilfiil çalışmış bir insanım. Davacı, 
dâvâlı olarak mahkemeye girmişimdir ve hatır 
93 sayılı Kararname ile ehlivukuf da olmuşum
dur. İstimlâk işlerini iyi bilirim ama, ıstırabın 
da iyi bilirim. Evinin, barkının, yuvasının hattı 
işyerlerinin elinden alınarak kimsesiz kalan, sokak

lara atılan evleri, barkları içinde iken üzerlerine 
yıkılan insanların istirahatını duymuş, beddua
larını kulağımla işitmişimdir arkadaşlar. Eğer 
siz İstimlâk Kanununu esaslı tatbik etmezseniz, 
bu hususta mülkiyet hakkının takyidettlği madde
leri bihakkın yerine getirmezseniz ve mülkiyet 
hakkını takyideden o kanunun 23 ncü maddesl-
n'n işlemesini tamamen ortadan kaldırırsanız, ıs
tırap başgösterecektir arkadaşlar. Adamın elin
den alacaksınız; 3 sene, 5 sene, 20 sene üzerine bir 
tesis yapmıyacaksmız. Adam oradan her geçtikçe 
beddua edecek size. Benim başıma gelmiştir. İs
mini de söyliyebilirim; bir arkadaşım vardı, Şeh-" 
remini eski İlçe Başkanı idi. Bu arkadaşın bu
gün Kan Merkezi olan yerele evi vardı, istimlâk 
edilmiştir. Fakat bir kısmına tesis yapılmış, bü
yük bir kısmı alâhalihi kalmıştı. Adam da aldığı 
ufak bir bedelle hastalığı da kanserdi, hastalığın
da yemişti, «Bari üst tarafını Devlete vereyim de
şil yeri satayım tedavi göreyim.» dedi. Dâva et
ti. Bu maddede «olduğu gibi» tâbiri olduğu için 
biz dâvayı kaybettik. Yani bir kısmına dahi beş 
sene zarımda tesis yapılmış olsa, Hükümet onu 
'ade etmivebilir. Tesis yapıldığı iç'n dâva redde
dildi. Ama siz şimdi daha da ileri gidiyorsunuz 
arkadaşlar. Bu maddeyi tamamen ortadan kaldı-

•yorsunuz, böyle şey olmaz. Bu itibarla ben bu 
raddeyi Türk mülkiyet hakkına taallûk eden ge

lişmeye, ananelerimize ve Anayasaya ve İstimlak 
Nanunu hükümlerine ve şimdiye kadar verilen 
Temyiz Mahkemesi kararlarına tamamen aykırı 
buluyorum. Bunda mülkiyet hakkının tezelzüle 
ağrıyacağını kuvvetle görüyorum. Bu itibarla bıı 
sıaddenin tayyedilmesin! arz ve teklif ediyorum. 
Takdir sizindir. 

BAŞKAN — Sayın Devlet Bakanı Sadık 
Tekin Müftüoğlu, buyuran efendim. 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF
TÜOĞLU (Zonguldak Milletvekili) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; konuşma yapan arka
daşlarımız hepsi hukuken. Ben konuşmalardan 
anladığıma göre zannediliyor ki, âdeta 6830 
sayılı Kanunun 23 ncü maddesini tadil edersek, 
Anayasanın bir maddesini tadil ediyormuşuz 
gibi bir hava, bir kanaat doğar gibi olalbilir, bu 
konuşmalar neticesinde efkârı umumiye de, onu 
İzale için huzurunuzdayım. 

Haddizatında 6830 sayılı Kanunda, bir 5 nci 
madde vardır. Bu madde şu; matlabı şudur: 
^İstimlâk kararı verecek merciler» 
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«Madde 5. — İstimlâkte umumi menfaatin 

mevcudiyetine aşağıdaki merciler tarafından 
karar verilir.» Bunun 'birinci fıkrasının, (C) 
'bendinde aynen şöyle der: «Ayrı vilâyetlere 
tabi mütaaddit âmme hükmi şahısları lehine is
timlâklerde, İcra Vekilleri Heyeti» demek ki, 
bu Kanunda da, İcra Vekilleri heyetinin istim
lâk kararı verme yetkisi mevcut. 

Biz burada ne getiriyoruz! Biz burada şunu 
getiriyoruz: Atıf yapmış, demiş ki : «bu tasarı
nın beşinci maddesinin (O) bendindeki husus
ların istimlâki Bakanlar Kurulu kararnamesiy
le yapılır.» 

Nedir (€) bendi? Turistik ve smaî bölgeleri 
plânlamak, altyapı tesislerini kurmak. Bugün 
arkadaşlarımızın karadan İstanibuPa girdikleri 
zaman gördükleri manzara şudur; Bir İzmit 
ile, Kocaeli ile, İstanbul arası vardır. Bu ara, 
2 - 3 seneden beri süratle falbrika bacalarına 
kavuşan bir saıha haline gelmiştir. Buna muka
bil, bu yolun iki tarafında gördüğünüz tesis
lere muvazi olarak 500 metre ilerde, bir kilo
metre ilerde Türkiye'nin en güzel sahilleri, hat
tâ dünyanın en güzel sahilleri vardır. Bu bölge
ler de haddizatında turistik bölgelerdir. Eğer 
bu tarz bölgeler, kendi bildiğine bırakılırsa ki, 
bu bölgeler Köy Kanununa tabidir, Belediye 
hudutları içerisinde değildir, Köy Kanunu hü
kümlerinin imar, iskân ve turistlik bölgeler ba
kımından tevlidettiği mahzurları zannediyorum 
muhterem senatörler müdriktirler. Binaenaleyh, 
'bu bölgeleri diyoruz, Bakanlar Kurulu karar
namesiyle istimlâk edelim, buraların plânlarını 
yapalım, turistik tesisleri nerede kurulacaktır, 
hangi sahalar, bölgeler turistik olacaktır belli 
olsun plânda, hangi bölgeler sınai bölıgeler ola
caktır belli olsun, hanıgi bölgeler yerleşme 
bölgesi olacaktır belli olsun. Bilâlhara, bir çok 
kez olduğu gibi, sınai bölgelerle yerleşme böl
geleri birbiri içine girip de orada gayrisıhhî 
şartlar doğmasın. Turistik bölgelerde gayrisıihhî 
yerleşmeler olarak bu bölgenin manzarası zail 
olmasın, imkânlar heder edilmesin, diyoruz ve 
'bunları plânlamak istiyoruz. Eğer bu tarz dav
ranışlar, bu tarz istimlâkler kamu yararına uy
gun değil ise, bunu tenkideden arkadaşlarımı
zın hangi şeylerin kamu yararına olacağını açık 
olarak beyan etmeleri iktiza eder. Bu bir. 

İkincisi, zannedersiniz ki, 6330 sayılı Kanu
nunun 23 ncü maddesini tadil eden şu metin, 
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T. C. Mer'i mevzuatında ilk defa huzurumuza 
geliyor. Değil beyler. İşte: 30 Temmuz 196:6 
tarihli Resmî G-azete. «Kanunlar gecekondu ka
nunu: Kanun numarası 775, kabul tarihi 
20 . 7 . 19'86; madde 40. — Bu kanun gereğince 
yapılan kamulaştırmalarda 6830 sayılı İstimlâk 
Kanununun 23 ncü maddesi uygulanmaz.» 

Gecekondu bölgeleri için tanıdığınız imkânı, 
biraz evvel söylediğim yerler için tanımak iste
miyorsanız, taibiîdir ki, bu maddenin kaldırıl
masını isteyebilirsiniz. Ama muvazi hükmü mü
nasip mütalâa ederseniz lehinde rey verirsiniz. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Okyayuz, Bakandan son

ra söz istemiştiniz acaba şu anda mı ? 
CAVİT TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — Ha

yır. Son söz olarak konuşmak istiyorum. 
BAŞKAN — Son söz alınmıştır. Diğer bir 

madde dolayısiyle konuşursunuz efendim, mad
deler var. 

Madde üzerinde görüşmek istiyen sayın 
üye? Yok. 

Takrirler var okuyoruz. 
Sayın Başkanlığa 

9 ncu maddenin tasarıdan çıkarılmasını arz 
eylerim. Saygılarımla. 

Zonguldak 
Akif Eyidoğan 

Yüksek Başkanlığa 
9 ncu maddenin tasarıdan çıkarılmasını say-

giyle arz ederim. 
Kars 

Sırrı Atalay 
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

9 ncu maddede yeralan konu, sanayi bölge
leri, turistik bölgeler ve şehirleşme konularının 
hususiyetlerine göre her bir konuya ait kanun
larda dikkatle düzenlenmesi gereken bir husus
tur. Bu itibarla, tasarıdan bu maddenin çıka
rılmasını arz ve teklif ederim. 

G-üven Partisi Senato 
Grup Başkanvekili 

Artvin 
Fehmi Alpaslan 

Yüksek Başkanlığa 
Uygulama Kanunu 9 ncu maddesinin metin

den .çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 
İstan'bul 

Fikret Gündoğan 



C. Senatosu B : 97 28 . 7 . 1967 O : 1 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Tasarının (9) ncu maddesi Anayasanın ru
huna uygun olmayıp mülkiyet haklarını hima
yeden uzak bulunduğundan tasarıdan çıkarıl
masını arz ve teklif ederim. Saygılarımla. 

İstanbul 
Ekrem Özden 

BAŞKAN — Sayın Eyidoğan, Sayın Atalay, 
Sayın Alpaslan, Sayın G-ündoğan, Sayın Öz-
den'in önergeleri 9 ncu maddenin metinden çı
karılmasına mütedaiı dir, beşi de aynı mahi
yettedir, gerekçeleri muhtelif olmakla beraber. 

Komisyon, bu beş çıkarma teklifine katılı
yor mu katılmıyor mu1? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞ? 
KANI ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Eski
şehir Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

Önergelerin dikkate alınması hususunu oy
larınıza arz edeceğim. 

Dikkate alınmasını kabul buyuranlar.. Ka
bul etmiyenler.. Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Madde kafbul edil
miştir. 

Madde 10. — Kalkınma Plânı ve yıllık prog
ramlar gereğince yaptırılacak yatırımların mü
şavirlik, mühendislik, mimarlık ve benzeri pro
je ve kontrollük hizmetlerinin yaptırılması, 10 
Haziran 1934 tarihli ve 2490 sayılı Kanun hü
kümlerine tabi değildir. 

Bu hizmetlerin .görülmesine ait esaslar Ba
kanlar Kurulu Kararnamesiyle düzenlenir. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye ? Yok. 

Bir takrir vardır. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Tasarınnı 10 ncu maddesi, Devlet İhale Ka
nunu tasarısında yer alması gereken bir konu

ya aittir. Bu itibarla, çıkarılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Güven Partisi Grup Başkaaıvekili 
Artvin 

Fehmi Alpaslan 
BAŞKAN — Sayın Alpaslan'ın teklifine Ko

misyon katılıyor mu efendim1? 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Katılmıyo
ruz. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Eski
şehir Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

BxiŞKAN — Teklife komisyon ve Hükümet 
katılmıyor. 

Takririn dikkate alınması hususunu oy
larınıza arz edeceğim. Kabul buyuranlar... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kahul edilmiş
tir. 

Madde I I . — 5 Temmuz 1963 tarihli ve 281 
sayılı Kanunun 2 nci maddesi yürürlükten kal
dırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Ata
lay, buyurunuz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem ar
kadaşlarım, 11 nci madde ile 5 Temmuz 1963 
tarihli 261 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin kal
dırılması istenmektedir. Yüksek hatırlardadır 
ki, 261 sayılı Kanunun 2 nci maddesi 1 nci mad
dede Hükümete tanınmış olan yetkilerin kul
lanılması halinde, bu yetkileri en geç üç ay içe
risinde yasama organının huzurunuza getirip, 
tasdikini almaktan ibarettir. Bu kanunun gö
rüşülmesi sırasını hatırlıyorum. Şimdi lehinde 
oy veren muhterem arkaadşlarrmm, benimle bir
likte bu kanunun karşısında idiler. Şu görüşü 
savunmuştur. Hükümet kararnamelerinin mahi
yeti icabı kanun mahiyetinde olan tasarrufla
rın yerine getirilmiyeceği idi. Tarih 1983, ik
tidarda bulunan bugünkü iktidar partisi değil
di, karma hükümetler devri idi. O kanun gö
rüşüldüğü sırada şiddetle mücadele etmiş idim, 
mahzurlarını anlatmış idim ve Hükümet karar-
namıeleriylıe kanun mahiyetindeki tasarrufların 
hukuk mevzuatımıza meşhur kanunnameler 
mahiyetinde yeni bir görüş getirdiğini, bu se
beple kabul edilmemesini o zaman hep beraber 
isavunmuş idik. Ve hal çaresi olarak şu bulun-
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du: Hükümet bıı tasarruflarda bulunur, ancak 
üç ay bu kararnamelerin çıkışından itibaren 
bu tasarrufların icrasından en geç üç ay içeri
sinde yasama organlarının huzuruna getirilir 
kaydı kondu. Şimdi 11 nci madde ile bu hü
küm ortadan kaldırılmaktadır. Yani, Hükümet 
kararnameleriyle kanun mahiyetinde tasarruf
larda bulunabilecek ve ama bu Hükümet ta
sarrufları asla yasama organlarının denetimine 
ve huzuruna tasdik için getirilmiyec ektir. 

Muhterem arkadaşlarım, o zaman bu kanu
nun aleyhinde oy veren kıymetli arkadaşları
mı hatırlıyorum, beyaz oy verenler, kırmızı oy 
verenler... Şimdi buna müsaade etmiyen arka
daşlarını çoğunlukta idiler. Hepimiz şunu sa
vunuyorduk : Bu mümkün değildir, bu kabul 
edilemez bir hükümdür. Neyi? Üç ay içinde 
tasarrufun yüksek yasama organına getirilip, 
tasvip ve tasdikinin alınması hükmünü istemi
yorduk, Anayasaya aykırı, kanun tekniğine ay
kırı bulunuyordu. 

Şimdi bunu da kaldıralım diyoruz. Yani, 
üç ay sonra yasama organlarının tasvibine ge
tirmek hukukiliğinden uzaklaşan bir yola git
meyi kendimiz açacağız. Ne olacaktır? İhra
catı geliştirmek için Hükümet çeşitli durumlar
da nelerde, «mamullerimizin ihraç gücünü ka
zandırmak amaeiyle bunların tefrik edilenlere, 
ihraç fiyatlarında vergi, resim, hare ve ben
zeri tesirler icra eden gayrimükellefiyetlerin 
muaflık ve istisnalar ihdas veya iade suretiyle 
ve gerektiği tarzda mevcut malî mevzuattaki 
ihracata mütaallik muaflık, muvakkat kabul 
veya iade hükümleri ile geri bırakarak tama
men veya kısmen bertaraf etmiye ve bu mak
satla gerekli usulleri ihdasa, bunların uygulan
masını mümkün kılacak şartları hazırlamıya 
bu usul ve şartlarda değiştirme yapmıya Ba
kanlar Kurulu yetkilidir.» O zaman hep bera
ber diyorduk ki, kanunla ihdas edilmiş bâzı 
mükellefiyetlerden, kişileri ve özel teşebbüsleri 
istisna etmek mümkün değildir. Çünkü, kanun
la konmuştur, bir Bakanlar Kurulu kararı ile 
bunları değiştirmek, bâzılarına nimet bâzıları-
ne külfet getirebilir. Bu getirmeyi bir Bakan
lar Kurulu kararnamesi ile yapmak hukuk 
mevzuatımız yönünden çok mahzurludur, di
yorduk. Bir hal çaresi, bir baraj bulundu. Bu 
tatbikat üç ay içinde yüce yasama organlarının 

tasdikine sunulacaktı. Ne idi? 2 nci maddede
ki yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunda ih
das olunan usullere, hazırlanacak şartlara ve 
bunların değiştirilmesine mütedair kararlar, ya
yınlandıkları tarihte yürürlüğe girmekle beraber, 
bu tarihten itibaren (3) ay içinde yasama orga
nının onayına sunulur.» 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir Milletvekili) — Decret loi o işte, Ana
yasaya aykırı olan odur. 

SIRRI AT ALAY (Devamla) — İkinci mad
de ne idi? Sunulacak idi. Şimdi bu «sunulma» 
kalkıyor. Yani, yasama organlarına getirilmiye
cektir. Çeşitli vergilerden şu veya bu şekildeki 
muafiyetler tanınacaktır, kararlar alınacaktır, 
nimetler icabında tevzi edilecektir, haklar bahşe
dilecektir, yıllarca sonra iade imkânı olmaya
caktır. Muafiyeti önce tanımayacağız, ama bir 
ihalenin sonunda bir taahhüdün altına (a) ve 
(b) firmaları girecektir, (a) firması yıllardan 
sonra çeşitli muafiyetlerden istifade imkânını dü
şünerek daha çok indirim yapacaktır, girecektir 
ihaleye çeşitli imkânlarla işi alacaktır ve birkaç 
ay veya bir yıl sonra bir hükümet kararnamesi 
ile muafiyet tanınacak ve kendisine verilecek. Bu 
mümkün değildir ve bu bâzı nimetleri çok kolay
lıkla bahşetmek ve bâzılarına da bu şartlar için
de değilse (b) firması ve (b> kişi de iştirak eder 
veya etmez. Bu imkânları bahşetmek veya mah
rum etmek gibi hususlar vardır. Ve bunların 
kanunlara aykırılığı yani, kanunların imkânla
rını Hükümet kararnameleri ile verilmesini tah
rif eden bir imkân olarak üç ay içerisinde tes-
biti ve yasama organlarının tasvibine sunulması 
şeklini de kaldırıyoruz. O halde, bundan sonra 
artık bu baraj kalmayacaktır. Dilediği şekilde 24 
saat sonra aksini getirme imkânına sahibolaeak 
kararnameler çıkma imkânı bahşedilecektir ve 
biz artık badema bütün ekonomik hayatımızı ona 
bağlı olan ve onun tabiî neticesi olan hukukî 
hayatımızı kanunlar sistemi yerine Hükümet ka
rarnameleri ile tâyin ve tesbit edeceğiz. Hükü
met kararnameleri ile bir hukukî nizam, Hükü
met kararnameleri ile bir ekonomik nizam kuru
lamaz. Mahzurları çoktur. Müddetim dolmak 
üzeredir. Sözlerimi bağlamak isterim. Bununla 
elde edilmek istenilen neticelerin aksi daima 
mümkündür. Bu maddenin tasarı metninden çı-
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karılması için bir önerge takdim ediyorum. Tak
dir ve iltifat Yüksek Heyetindir. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Muh
terem arkadaşlar, 261 sayılı Kanunun 2 nci mad
desini kaldıran tasarı ne gariptir ki, elimize 261 
sayılı Kanuna dayanılarak yapılmış listelerin ve 
tanınmış muaflıkların Meclis onayına sunulması 
tasarısı ile birlikte gelmiş bulunuyor. Bunu gö
zümde buldum. Bâzı mamullerimizin tevsik edi
lecek ihraç fiyatlarında vergi, resim, hare ve 
benzeri tesirler icra eden sair mükellefiyetleri 
bertaraf etmeyi öngören usul ve şartların ihdası 
hakkındaki Bakanlar Kurulu kararnamesinin 
onaylanmasına dair kanun tasarısı. Şimdi, 261 
sayılı Kanun, ki biraz evvel muhterem Sırrı Ata-
lay arkadaşımız kapsamını burada açıkça anlat
tığı muaflıklar ve istisnalar ihdası, iade sure
tiyle gerektiği takdirde mevcut mevzuata müta-
allik muaflık tanınması, . iadesi, ve sairesi.... 
Şimdi bu kanunun müzakeresi sırasındaki zabıt
lara bakarsanız,' büyük bir muhalefetle karşılaş
mış o zamanın hükümeti. Denmiş ki, Türkiye'de 
böylesine bir kararname usulü ihdas edilemez. 
Bunun için ne yapa] im, bu kanunun bir madde
sine bir hüküm koyalım. Yasama organlarının 
denetiminden uzak kalacak bir tasarrufa gitmi-
yelim. Ve hakikaten o günden bugüne yasama 
organlarının denetimine tabi olsun diye 261 sa
yılı Kanunun 2 nci maddesi, işte biraz evvel arz 
ettiğim böylece birer maddelik kanunlar halinde 
yasama organlarına sunulan kanunlar şekline 
dönülmüş. Şimdi bu kanunla, bu 261 sayılı Ka
nunun ikinci maddesi kaldırılıyor. Demek ki, şu 
261 sayılı Kanundaki yetkiler, ki bildiğiniz gibi 
biraz evvelki maddelerde de yazılı olduğu gibi, 
Başbakanlığa bağlı bir yatırımları ve ihracatı 
geliştirme ve teşvik bürosu vasıtasivle bu 261 sa
yılı Kanundaki muaflıklar, bağışıklıklar ve iade
ler uygulanacaktır. Demek ki, 261 sayılı Kanun
la yapılacak bütün işlemler, bir Başbakan, tek 
bir memur ve onun istediği kadar mukaveleli, üc
retli memurdan müteşekkil bir yatırımları ve 
ihracatı geliştirme teşekkülünün eline bu salâhi
yetler verilecek. Onlar da dilediğine, dilediği 
mikyasta ve miktarda bunu bahşedecekler veya 
ondan csirgiyeceklcr. Muhterem arkadaşlarım: 
bu 261 sayılı Kanunun yürütülmesine her halde 
Bakanlar Kurulu salahiyetlidir. 261 sayılı Ka

nunda yazılı hususların bu sefer bu kanunla 
Başbakanlığa bağlı yatırımları ve ihracatı geliş
tirme bürosunun salâhiyetleri içerisine sokarsa
nız, o kanunun yürürlük' maddesinin de Bakan
lar Kurulundan veya bir bakandan alınması ne
ticesini tevlidedeeck bir hukukî duruma gelmiş 
olursunuz. Binaenaleyh, 261 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesini kaldırmak istiyorsunuz. Pekâlâ, hiç 
değilse 261 sayılı Kanunun uygulama maddesini 
ele kaldırın bari de hangi bakanlıkların bunu 
uygulıyacağı hakkındaki maddeyi kaldırın ela 
böyle bir hukukî çelişmeye düşmeyin. Çünkü, bu 
261 sayılı Kanundaki salâhiyetleri kullanacak 
büro eskisi gibi bakanlar değil, Başbakanlığa 
bağlı bir Başbakan ve bir memur, yeteri kadar 
ücretli çalışanlardan ibaret bir büro bu. 

Pek muhterem arkadaşlarım, bon size tarih 
önünde şu kanunu ki, 261 sayılı Kanuna göre 
vapmış olan işleri tasdik ettirmek için gelmiş 
bugünlerde bunu gösteriyorum, bir de 261 sa-
vıiı Kanunun hangi makam tarafından kullanı
lacağını ifade ediyorum, bir de 261 sayılı Kanu
nun nasıl yürürlüğe konması lâzımgeldiği mad
desine işaret ediyorum. Buna rağmen, eğer bu 
maddenin burada kalması lüzumlu ise, buna bir 
şey demem. Yalnız hatırlatayım; buna nef'an 
lilhukuk derlerdi eskiden. Ben 261 sayılı Kanu
nun 2 nci madesinin de bir hüküm ifade ettiği 
kanısında değilim. Neden mi? Çünkü bizim Ana
yasamızda onaylama, yalnız dış memleketlerle 
vapılan andlaşmalara mahsus bir yasama şekli
dir. Onaylama aslında, buradaki onaylama Ana-
vasanın maddesinde kasdedilen dış anlaşmaların 
onavlanması anlamına değil, 261 sayılı Kanunla 
Hükümete verdiğiniz yetkilerin denetlenmesi 
manasınadır, burada. Orada yapılacak şey şu
dur : 261 sayılı Kanuna dayanılarak yapılan 
muameleler, verilen kararlar bir tüzükle nasıl ya
pılacaksa düzenlenir, denirdi. Tüzük, ki - bizim 
\nayasa hukukumuzun kabul ettiği bir yasama 
sekli, bir kanun şekli, bir düzen şeklidir - o za
man anlarım. Hiç meraklanmasın Sayın Başba
kan yardımcıları ve arkadaşlarım ben nef'an 
lilhukuk konuşmam. Ama buradaki onaylamayı 
tâbire yapışıp sadece, Anayasada yazılı olduğu 
gibi, dış memleketlerle yaptığımız anlaşmaların 
onavl anması mânasına almasınlar. Bu denetim 
onaylamalıdır ki, çok lüzumludur. Eskiden beri 
Dokre havaların karşısında olduğumuzu ifade et-
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tiğimiz bilinir, işte bunu bu halden çıkarmanın 
tek çaresi 261 sayılı Kanunun 2 nci maddesini 
kaldırmak değil, oraya ya tüzük hükmünü koy
mak veyalıutta hiçbir hüküm koymamaktır. 

Binaenaleyh, bu kanunu ve diğerlerini size 
isbat vesikası olarak belirttim. Bu çapraşıklığı 
düzeltsinler mesele kalmaz. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Madd.e üzerinde başka görüşe
cek sayın üye yok. Sayın Devlet Bakanı Müftü-
oğlu buyurun. 

DEVLET BAKANI SADIK TEKÎN MÜF-
TÜOĞLU (Zonguldak Milletvekili) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; öyle zannediyorum ki, 
Sayın Gündoğan arkadaşımız bu 261 sayılı Ka
nunun işleyiş tarzını bilmiyorlar. 261 sayılı Ka
nunun birinci maddesinin işleyiş tarzı, Ticaret 
Bakanlığında ilk seksiyon diye kurulmuş bir 
seksiyon vardı. Bu seksiyon muhtelif mamulle
rin ihracatında tatbik edilecek indirimleri ve 
saireyi tesbit eder; bu muayyen teknik hesap
ları icabettirir. Bu hesaplar sonucunda ortaya 
bir durum çıkar. Bu Bakanlar kararnamesi olur 
ve 2 nci madde hükmüne göre de üç ay zarfın
da Meclise sunulur. Arkadaşımızın söylediği gibi, 
bu bir denetim onaylaması değil, doğrudan doğ
ruya bir kanun prosedürüdür ve ortaya yeni 
bir kanun çıkar. Haddizatında Hükümetin getir
miş olduğu tasarıda bu 261 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin kaldırılması diye bir şey yoktu. An
cak Millet Meclisi Anayasa Komisyonunda mü-
zakerlerde bilhassa Geçici Komisyonda sayın 
arkadaşlar dediler ki, 197 sayılı Kanunda aynı 
hüküm vardı. 474 sayılı Kanunun 6 nci madde
siyle kaldırıldı. Kanunun prosedürü içinde bir 
yeknesaklık temin edelim, bu sebeple buna uygun 
bir prosedür içinde bu hükmü kaldıralım dendi. 
Biz de muvafakat ettik ve mesele bu şekilde hu
zurunuza geldi. Yani demek istediğimiz şu ki, 
197 sayılı Kanunu tadil eden 474 sayılı Kanu
nun 6 nci maddesi ile buna muvazi hüküm geti
rilmiştir. Öyle tahmin ederim ki, 474 sayılı Ka
nunun altında zamanın Adliye Bakanı olarak 
Savın Sırrı Atalay'ın da galiba imzası vardır. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde iki takrir var
dır. Okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
11 nci maddenin tasarı metninden çıkarılma

sını saygıyla arz ederim. 
Kars 

Sırrı Atalay 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
11 nci maddenin tasarıdan çıkarılmasını arz 

ve teklif ederim. Saygılarımla. 
istanbul 

Ekrem özden 

BAŞKAN — Sa}an Atalay'ın ve Sayın öz-
den'in takrirleri aynı mahiyettedir, her ikisi de 
11 nci maddenin tasarıdan çıkarılmasını iste
mektedirler. Bu sebeple ikisini beraber oylıyaca-
ğrm. 

Komisyon?.. Katılmıyor. Hükümeti. Katılmı-
vor. Takrirleri oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz edivorum. Kabul 
edenler... Kabul etmivenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 12. — 10 Haziran 1930 tarihli ve 1705 
savıl ı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

Ek madde — Orman Genel Müdürlüsünün 
kendi istihsal ettiği mal ve maddeleri ihracede-
bilmesi için ihracat ruhsatnamesi aranmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde eörüşmek isti-
ven sayın üve?.. Yok. Maddevi ovlarımza sunu-
vo-mm. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 13. — Bu kanunda söz konusu karar
namelerin ve 5 Temmuz 1963 tarihli ve 261 sa-
vılı Kanunun 1 nci maddesinde yazılı kararna
melerin çıkarılmasından önce Yüksek Plânlama 
Kurulunun mütalâası alınır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeıd kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 14. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Sayın Fikret Gündoğan buyurun. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Muh
terem arkadaşlarım, bu kanunun tümünün ko
nuşulmasına başlandığı günden beri dile getir-
meve çalıştığım bir madde şimdi tetkikinize 
geldi. Kıvmetli kardeşlerim, bu kanun Hükü
met tarafından - iki hükümet âzası buradadır -
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öyle geliyor ki, ikinci Beş Yıllık Plânın uygu
lanmasını temin maksadına mâtufen Meclislere 
takdim edilmiştir. Yanılmıyorsam ikinci Beş 
Yıllık Plânın başlıyacağı günden biteceği güne 
kadar yapılması gereken ve plân hedeflerine 
ulaşmak için alınması icabeden tedbirleri kapsı
yordu ve Hükümet onu istiyordu. Şimdi muhte
rem arkadaşlarım, bu kanuna bakıyorum, bir 
defa katiyen başlığında ikinci Beş Yıllık Plânın 
uygulanması gibi bir tâbir bulunmadığı gibi, bu 
yürürlük maddesi olan 14 ncü maddesi ikinci 
Beş Yıllık Plânın tatbikine başlanamıyacağı 
besbelli olan bugünden itibaren yürürlüğe gire
cek. Yahut yayınlandığı tarihten itibaren. Şimdi 
size soruyorum. Sizden bütün bu salâhiyetleri al
dılar. Verdiniz, helâl olsun. Pekâlâ niçin aldı
lar? Plân uygulaması için. Peki plân uygulaması 
için alman salâhiyetlerin kullanılması zamanı ne 
zamandır? ikinci Beş Yıllık Plânın uygulanma
ya başlandığı andan itibaren olmak gerekmez 
mi? Bakınız muhterem arkadaşlarım, size müta-
addit defalar arz etmeye çalıştım. Aslında siz
den ikinci Beş Yıllık Plânın daha salim yollar
dan geçirilerek, daha büyük muvaffakiyet elde 
edilmesi için salâhiyet istenmiyor dedim. Sizden 
plân mevzuunbahsolmaksızm geleneksel, Anaya
sanın kabul ettiği hükümetlerin fevkinde birta
kım organlar kurarak o organları çok yüksek 
salâhivetlerle teçhiz etmek istivorlar. O yetkiler
le de Türk iktisadiyatı ve sosyal hayatı üzerinde 
de diledikleri gibi. diledikleri sakilde tasavrnf 
yetkisi istiyorlar dedim. İşte madde geldi. Tabiî 
bu kanunu hepinizin derin derin okuduğu kabul 
edilir. E^er içinizde, «Biz bu yetkileri ikine" 
Beş Yıllık Plânın uyarlanması için veriyoruz» 
gibi bir temiz duygu ile kanuna evet diyorsanız 
yanıldınız demiyeyim, belki gözünüzden kaçtığ1 

için tekrar bu maddeve bir kere daha bakmanızı, 
verdiğiniz yetkinin ikinci Beş Yıllık Plânın uy
gulanmasına mı yoksa Hükümet üstünde, icra 
kuvvetinin üstünde bambaşka birtakım kuvvetle
rin yaratılması ve onların çok yüksek salâhiyet
lerle donatılması mı isteniyor? Bir kere daha 
lütfen, istirham ediyorum, şu maddeyi ki, gali
ba beş tane küçücük kelimeden ibarettir, bir ke
re daha okuyun. 

O takdirde muhterem arkadaşlarım niçin bu 
salâhiyetleri verdik, niçin bu kadar yetki tanı

dık ve niçin bunun ikinci Beş Yıllık Plânla alâ
kası olmadığı ve niçin keyfiliğe yol açacağı, ni
çin bu memlekette başka bir idareyi hâkim kı
lacağı anlaşılmış olmaz mı? 

Muhterem arkadaşlarım, istirham ediyorum, 
bir önergem var, takdim edeyim. Bu kanunun 
ikinci Beş Yıllık Plânın başladığı günden bite
ceği güne kadar cari olmasını lütfen kabul edin. 
Hiç olmazsa beş yıl perişan olalım. Beş yıl son
ra başımızın çaresine bakalım. 

Hürmetler ederim. 
BAŞKAN — Sayın Gündoğan'm yürürlük 

maddesi ile ilgili beyanı esasen bir soru şeklin
dedir? Niçin beş yıllık plândır da kabulü tari
hinde yürürlüğe girer şeklinde Hükümetten sor
maktadır. Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI SEYFl ÖZTÜRK (Es
kişehir) — Muhterem Başkanım. Sayın Gündo-
ğan arkadaşımız sözlerime dikkat buyururlarsa 
tatminkâr bir cevap alacaklardır. Bir defa pro
sedür şudur : ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nının birinci dilimi olan 1968 sonu icra progra
mı Ağustos ayı içinde hazırlanır. Bu programa 
göre de 1968 senesi bütçesi ihzar olunur. Bu iti
barla kanun yürürlüğe girmedikçe bu kanunda 
derpiş edilen yıllık programlara, yapılan atıf
ları değerlendirmeye imkân yoktur. Bu bir. 

ikincisi; 2 nci Beş Yıllık Plânın dışında da
ha uzun perspektif içinde değrlendirilen birçok 
hükümler vardır, ihracatı teşvik organizasyonu 
ikinci Beş Yıllık Plân içinde değildir. 3 ncü, 
4 ncü, 5 nci daha ileriye muzaf Türk ekonomi
sini geliştirmeyi istihdaf eden tedbirler manzu
mesidir. Bu hususu arz ederim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Bir 
sualim var. Söyledikleri sözler Anayasanın plân 
uygulaması için kanun çıkarılacağı veya 129 ncu 
maddede plân ve uzun süreli yatırımlar için ge
reken hükümler kanunla konulur, sözünü nasıl 
anlıyorlar? Böyle kararname ile konulmaz, ka
nımla konulur, sözü bu mânaya gelmez. Bu bir. 
Yıllık programlarla bu kanunun alâkası olamaz. 
Çünkü adı üstünde yıllık program. 

DEVLET BAKANI SEYFÎ ÖZTÜRK (Es
kişehir Milletvekili) — Sayın Başkan, sayın Gün-
doğan Yüce Meclis ve Senato tarafından kabul 
buyurulan maddeleri her halde takibetmediler. 
Maddelerde atıf vardır. Yıllık programlarda gös-
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terilir diye. Ama sol kafayla meseleyi mütalâa 
ederseniz işin içinden çıkamazsınız. Bunu peşinen 
halletmek lâzım. (Alkışlar) 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sağ ka
fayla böyle bir kanun yaptığınız takdirde sola 
kaçarsınız, soldan başka gidiş yolu bulamazsınız. 

BAŞKAN — Efendim 14 ncü madde üzerin
de bir takrir var. Madde üzerinde başka görüş
mek istiyen de yok. 

Yüksek Başkanlığa 
S. Sayısı 988 olan Uygulama Kanunu 14 ncü 

maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

îstanbul 
Fikret Gündoğan 

Madde 14. — Bu kanun 1 Mart 1968 tari
hinde yürürlüğe girer. İkinci Beş Yıllık Plânın 
süresi bitiminde geçerliliği ortadan kalkar. 

BAŞKAN — Komisyon?.. Katılmıyor. Hü
kümet?.. Katılmıyor. Komisyon ve Hükümet ka
tılmıyor. Takririn dikkate alınmasını oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenlcr... Ka
bul edilmemiştir. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Maddr 15 .-- Bu 'kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde süz istiyen 
sayın üye?... 

FİKRET GÜNDOftAN fistanbul) — B"r iti
razım var, bu kanunu... (Kürsüden süyle ses
leri) Kürsüden soy] iye e eğim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Muh

terem arkadaşlarım, bu 'kanunu Bakanlar Ku
rulu yüıüteınnez. (A. P. 'sıralarından «C. H. P. 
yürütsün» sesleri) Çürikü İra 'kanunda bütün 
yetikıÜeri vergi indirimlerini gümrük imu.af ̂ kba
rını, ruhsat verme işlerini ve yapılacak istih
lâkleri şuraya veya huraya şu veya bu imcini 
devretmek yetikti bu kanunun 4 ncü im-ad'desi 
gereğince Baslbakanhğa 'bağlı Yatırmıliarı ve İh
racatı Geliş'tiirıme Teşvik Bürosunun 'salâhiyet
leri içine 'alınmıştır. Bu itibarla 'bütün hu yet
kileri ve kanunun uygulanması ndaın umu*1 an 
bütün iyilik ve kötülükler - her ne 'ise - hu 'ka
nunun son maddesinde yazdığı gibi Bakanlar 
Kurulu tarafndan yürütüTürse bu liyi1 ilkler de 
yürür. Ama Başbakan tarafından veya onun 

kuracağı Teşvik Komitesi tarafından yürütülür 
şeklinde 'değiştirilirse 'bu kanun baştan sona ka
dar dürüst ve tutarlı olur. Böylesi tutarsızdır. 
Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütemez. Çün
kü bu kanunu Başbakan yürütecektir. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, Başbakan 
tarafından yürütül'meısi hakkımda bir tadil tek
lifi var mı ? 

Madde üzerinde söz istiyen başka sayın üye?.. 
Yak. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmayenl-er... Kabul edilimiştir. 

Kanunun tümü üzerinde Sayın Gündoğan 
aleyhte, Sayn Ucuza! 1-e'hde söz 'istemişlerdir. 
Hükümettin 'bir beyanı varsia 'buyursun. 

DEVLET BAKANI 'SADIK TEKİN MÜFTÜ-
OO-LU (Zonguldak) — 'Sayın Başkam. sayın se
natörler, bu (kanun üzerinde çok ileri geri ko
nuşuldu. Haddizatında bu ikamın 'Türk ekono
misine, Türk Milletine, ne getiriyor, bunu bil
mekte fayda vardır. 

Bunun bir birinci ımaddesi var. Bu "birinci 
mladdede birtakım fonların kurulacağı ifade 
ediliyor. Muhtelif zamanlarda muhtelif komis
yon ve meclislerde bu fonları bendeniz bizzat 
ifade ettim. Bu fonlar küçük sanayii geliş
tirme fonlarıdır. Besi hayvancılığı ve tavuk
çuluğu geliştirme fonlarıdır. Zirai mamulleri ve 
mahsull'eı'i değerieridirme fonlarıdır. Yaş meyva 
ve sebze nakil ve muhafaza tesisleri fonu, g^rni 
inşaatı teşvik fonu. turi/ım teşvik fonu, zirai 
al ât ve makimaları imalât fonu gibi muktdif 
fonlardır. Bu fonlar haddi zatında T ürik çiftçi
sine, Türk köylüsüne ve Türk ımü^osehbis^ne hi
tabeden fonlardır. Bugün Halk Bankasının kü
çük sanatkâra ve esnafa dağıtabildiği para mak
tan 1965 Martmda iktidara geldiğ'imiz manan 
212 milyon lira idi. 1966 (sonunda hu 625 mil
yon liraya çıkarıldı. 1967 programında öngörü
len nıikar 1 milyar Türk l!iraisıdır. Fakat buna 
rağmen, 'esnafı ve sanatkârı 'kalkındırmak için 
bu foniarm ve bu kredilerin kâfi okluğuna 
kaani değiliz. Zira bugün Türkiye İde 1,5 milyar 
esnaf re 'sanatkâr vardır. Bunların ancak 150 
bin tanesi "bankalar ve esnaf kredi kooperatif
leri vas-11 asiyle kredi 'a^afoi^mıektedirlier. İste bu 
fanlar vasıtasiyl'edir ki. küçük sanatkârları ve 
küçük sanayicileri 'kredi yolları ile dsteklemek 
ve onları yarının isanayic.il eri hailine gefirmıek 
•mümkün olacaktır. Yine bu fonlar vaısıtasiyle-
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dir ki, yaş meyva Ye sebze ekimi ille meşgul i 
olan çiftçimizi, köylümüzü daha iyi imkânlara 
kawştaırmak ve bu imkânlar sayesinde Türki
ye'nin ihracatını daha fazla geliştirmek mümkün 
olaeaıktır. Hayvancılık böyle, zirai alârt ve ede
vatın geliştirilmesi böyle ve diğer 'bütün 'ku- | 
rulaeaik ulan fonların hepsi halka müteveccih, 
halikın kalkındırılması imkânını sağlıyaın fonlar 
olduğuna göre, bunlardan duyulan ailerjinin | 
bir tek mânası vardır, o da şu : Demek ki, birta
kım gruplar ve birtakım kişiler halikın Öteden 
beri içerisinde kaldığı fakirliiikteın bıir türlü 
kurtulmasını ist eım emcikte ve kurtulıma'lan ha
linde ise fakirlik 'edebiyatının istismarının kal
mamasından doğan bir çaba ile bu kanunun çık- ı 
masına mâni ollma yolunu seçmektedirler. 

Yine bu kanun ide ihracatın gerek normu 
'baki'mıından, gerek zirai mahsuller yönü hak1-
mından birtakım yeni imkânlara kavuşturul
muş olması, İhracatı Teşvik yolunda birtakım 
müteşebbislere imkâhlar sağlanması ve bu yolla 
Devlettin dalha fazla 'döviz ve dış 'ticaret mu- • 
vazenesinde daha istikrarlı bi.r durum yaratır 
hale gelmesi ise haddi zatında kişilerin para 
kazanması değil ve fakait, Türkiye karkmıması-
nın mulıtacolduğu 'dövizin 'daha faz^a tcımim üle 
daha kısa bir zamanda daha büyük 'bir geliş
me hızına sahih olabilme imkânını yaratacağım 
ve bu yolla da büyük çapta yemi iş sahalarının 
açılması, yeni tesislerin kurulması ve işsıiz Va
tandaşlara yeni iş sahaları yaratılması temin 
edileceğinden, yine bu şekildeki isitilmarlann 
da önü aıınmış olacağından doğan 'bir endişe ile 
olacaktır ki, bu kamunun önlenmes'ne çalışıl
mak istenmiştir. Ama şayanı şükrandır, Yüce 
Meclis büyük bir anlayışla bunun esas noktala
rıma vukuf kesbetmiş ve reylerimi (maddeler 
üzerinde müspet olarak mütalâa etmiştir. Zan
nediyorum, tümü üzerinde de aynı şey alacaktır. 

Teşekkürlierimi arz eder, Yüce Senatoyu say
gıyı e selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde lehte 
buyurun Sayın Ucuzal. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım, tetkik buyurduğunuz 
tasarının ehemmiyetine istinaden gerekli hazırlı
ğı yapmıştım. Ama, saatlerden beri muhterem 
arkadaşlarımın yorgunluğunu hesaba katarak, bu 
kanun lehine kullanacağımız olaylarla bu memle- | 

[ ketin geleceğine hizmet ettiğimiz için hepinize te 
şekkür ederim. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Aleyhte Sayın Gündoğan, buyu-
j run. 

UİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
i Başkan, çok muhterem arkadaşlarım, bu kanunun 
j bu Meclise geldiği gün ilk sözü alan bendim. 

Bir garip tesadüfle veya iyi bir tesadüfle son 
i söz de benimdir. 

Çok kıymetli şeyler söylemek belki kudretini 
içinde değil ama, düşündürücü şeyler söylemeye 
çalışacağım. 

Evvelâ muhterem Devlet Bakanına saygıla-
I rımla arz ve takdim ederim ki, bu kanunla fuka

ra babalığı yapılmaz. Bu kanunla fukarayı bir 
kat daha fukara yapma yolu açılmış olur. 

Yine Sayın Devlet Bakanına saygılarımla arz 
ederim ki, ortanın solundaki C. H. P. nin yön
temlerine gelmiyen bir parti bu memlekette fakir 
fukara, geçimde zorluk çeken insanlara yardım 
etmek şöyle dursun, onları ancak böyle aldatma-

• çalarla bir müddet daha oyalama imkânını bula
bilirler ama yardım edemezler. Çünkü biz, orta
nın solunda bir politika izliyen C. H. P. olarak, 
halkın yararına bir Devlet düzeni kurmayı öngö
ren bir parti olarak, mevcut düzeni değiştirmek 
istiyen bir parti olarak, buradan ifade ediyorum 
ki, bu kanun mevcut düzeni otoritalizm dedikle
ri, bir kişinin veya birkaç kişinin ellerine milletin 
kaderini tevdi eden bir kanun olması hasebiyle 
büyük halk kütleleri lehine değil, bir avuç mut
lu azınlık için, onun namına, onun nef'ine işle
mek için vaz'edilmiş bir kanundur. Birtakım in
sanlara burada Devlet kesesinden, dış kaynaklar
dan bol bol ihsanlar dağıtılacaktır. Bu fukarayı 

• fakiri, az gelirliyi korumak değil aksine... Ben 
muhterem Bakana soruyorum: «Sen daha mem
leketinden Arabistan'da kesilen 1 milyon aded 
hayvanın beşyüzbinini kaçak olarak götüren bir 
insanı sürdüren insan olarak benim karşıma, hay
van ihracatını yapanlara gümrük muaflığı tanı
yacağım, bu suretle fukaralığı kaldıracağını diye 
nasıl çıkıyorsun? 

Sen daha bu memlekette döviz kaçakçılarının, 
altın kaçakçılıklarının, porselen yolsuzluklarının 
ve bilmem daha binlerce suiistimallerin önünü 
alamamışsın. Ben senin bu kudrette olmıyan ha
line bu kadar kudreti nasıl veririm? Sen bir por-

J selen yolsuzluğundan dolayı savunulamıyan bir 
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Hükümet halindesin. Sen daha geçen gün bir ki
tabı Devlet parası ile alıp şuna buna dağıtmayı 
iftihar sayan bir Hükümetsin. 

BAŞKAN —• Sayın Gündoğan çok rica ede
rim, kanunun tümü üzerinde beyanda bulununuz. 
Çok rica ederim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım, bir memlekette (Gürültüler) 

BAŞKAN — Biraz sükûnet bulsanız daha mu
tedil olacaksınız tahmin ediyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Ben 
fikirlerimin tercümanıyım Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Doğru ama fikirler sağa sola sıç
ramasın çok rica ederim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Fikir
lerimin sıçraması belki yanlış yolda olanlara ışık 
tutacaktır. Bir Hükümetin başındaki adam yetki 
istemeye başladı mı biliniz ki, keyfiliğe kaçıyor 
demektir. Tarih bunu böyle yazıyor, Kamusal gö
revler bir üstünlük, bir imtiyaz sağlamaz kimse
ye. Bunlar birer ödevdir. Buraya talibolanlar yet
ki kanunları ile Meclislerin huzuruna gelmezler. 
Ödevlerini mevcut kanunlarla ama mutlaka Yasa
ma Meclislerinden geçirecekleri yeni kanunlarla 
yapmayı başarabilirlerse muvaffak olurlar. Her 
memleket öğrenmelidir ki, kendini hiçbir zaman 
tek adama vermemek gerekir. Bu adam kim olur
sa olsun ve ne olursa olsun?. Evet, Devlet adam-

6. — BAŞKANLIK DİVANININ GEN] 

2. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Millî Eğitim Bakanı İlhamı Ertem'e, dönüşüne 
kadar, Devlet Bakanı Hüsamettin Atabeyli'-
nin vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi. (3/60İ) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığıma 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Millî 

Eğitim Bakanı îlhami Ertemin dönüşüne ka
dar, Millî Eğitim Bakanlığına, Devlet Bakanı 
Hüsamettin Atabayli'nin vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş
tür. Arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
vjelen kâğıtlardaki iki komisyon raporunun 

görüşülmesi hakkında bir teklif var, okutaca
ğım. 
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larını yıkan bizzat yaptılkarı yasaların güçsüzlü
ğüdür. Bu da bir tarih kanunu hükmüdür. Muh
terem arkadaşlarım, Hükümetlerin büyük bir 
yargıcı vardır. Yamlmaz kes'n hükümlüdür bu 
yargıç. Bilir misiniz kimdir o yargıç, olay. 
Son sözümü olay sözü ile bağlıyorum, diyorum ki, 
pek kısa bir gelecek içinde olay bu kanunla iste
nilen şeylerin bu memleket yararına olmadığını 
kesin hükümlü bir yargıç gibi tarihin sayfalarına 
silinmez bir kalemle yazacaktır. Ve benim yaptı
ğım bu mücadeleyi de naçiz bir ferdin memleketi
ne olan vatandaşlık borcu olarak anacaktır. 

Hürmetler ederim efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Kanunun tümü esasen açık 
oylarınıza arz edilecekti. Sayın 10 üyeyi müte
caviz , 15 üyeden müteşekkil 11 üyenin bura
da bulunduğu bir açık oy takriri vardır. Açık oy 
takririnin kabul, ret, çekimser, olarak yoklatma 
yapılmak suretiyle bulunduğu yerden tesbiti ve 
niticelenmesi talebedilmşitir. 

Oylamaya nereden başlıyaeağımıza müte
dair ad çekiyorum. Oy verme muamelesine Sa
yın Atalay'dan başlıyoruz. 

(Kars Üyesi S i m Atalay'dan başlamak üzere 
oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın üye 
var mı ? Yok. Oylama muamelesi bitmiştir. 

L KURULA SUNUŞLARI (devam) 

(Tatiıl kararı sesleri.) 

Muhterem senatörler sabahleyin ittihaz et
miş olduğunuz karar aralıksız ve devamlı ola
rak şimdi görüşmekte bulunduğumuz kanunla 
ilgilidir. Açık •oylama sonucunu tefhim ettiğim
de ittihaz etmiş olduğunuz karar bitmiş ev
velki karara rücu etmiş olacağız. O da 19,30 
da biten karardır. Bu sebeple tatile girmeden 
evvel iki takrir daha var önümüzde mevcut. 
(Tatil kararını alalım evvelâ sesleri.) Hay 
hay. Efendim evvelâ tatil kararı ile ilgili bir 
tek'if vardır. Açık oylamanın sonucunda Genel 
Kurulumuzda çoğunluk vardır. Bu sebeple 
evvelâ bu takriri okutup tatil hususunda yük
sek kararı istihsal edelim, ondan sonra diğer
lerini görüşelim. 

3. — Görüşülmesi gereken müstacel işlerin 
müzakerelerin tamamlandığını ve Cumhuriyet 
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Senatosunun 31 Temmuz 1967 Pazartesi gününe 
kadar ara vermesi ve 1 Ağustos 1967 Sah 
gününden itibaren yaz tatiline girilmesine dair 
önerge. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmesi gereken başka konu kalmadı

ğından çalışmalara ara vererek 31 . 7 . 1967 
Pazartesi günü saat 19 dan itibaren 1 Kasım 
1967 tarihine kadar yaz tatiline girilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Artvin îzmir 
Fehmi Alpaslan Cahit Okurer 

(Karar verdik mi kanunlar görüşülemez 
sesleri.) 

BAŞKAN — Efendim tatile gitme kararı 
31 . 7 . 1967 tarihinden itibarendir. Şu anda 
tatilde değilim. Bu bakımdan bu kararı oyla-

7. — GÖRÜŞÜL: 

BAŞKAN — Şimdi elimizde mevcut kanun
ların müzakeresini talebeden üç önerge var, 
okutuyorum. 

Başkanlığa 
Gündemde bulunmıyan Vakıflar Genel Mü

dürlüğü görev ve kuruluşu hakkındaki Kanuna 
geçici bir madde eklenmesi, 444 sayılı Kanunun 
1 nci ve 2 nci maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun tekliflerinin görüşülmesine kadar müza
kerelerin devamını arz ve teklif ederim. 

Adana 
Nuri Âdemoğlu 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Tatil kararı alındıktan sonra bâzı küçük ka

nunların görüşülmesini arz ve teklif ederim. 
îzmir 

Hilmi Onat 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Tatile girmeden önce birkaç küçük kanun 

teklif ve tasarısının görüşülmesini arz ve teklif 
nderim. 

28 . 7 . 1967 

Muğla 
İlyas Karagöz 

mada bir sakınca görmüyoruz. Esasen açık 
oy neticesini de tefhim etmiş değilim. Diğer 
takrirleri oylatır, Heyeti Umuınıiiyenin kara
rını istihsal ettikten sonra mevcut kanunla
rın çıkarılması arzu buyurulursa bu kanunla
rın müzakeresine geçmiş oluruz. 31 . 7 . 1967 
saat 19,00 dan 1 Kasıım 1967 tarihine kadar 
tatile girme hususunu, 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Saat kaça 
kadar? 

BAŞKAN — Saat 15,00 e kadar. İçtüzü
ğümüzde vardır. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Gö
rüşeceğimiz kanun tasarıları vardır. 

BAŞKAN — Onu izah ettim efendim, 
31 . 7 . 1967 de giriliyor tatile, Pazartesi. Ta
tilde değiliz, daha bitmedi. 

Tatile girme hususunu oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

T İŞLER (devam) 

BAŞKAN —• Sayın Hayri Mumcuoğlu, tak
rirlerin aleyhinde konuşmak üzere buyurun. 

HAYRİ MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Sayın 
Başkan, çok muhterem arkadaşlarım, biraz ev
vel 31 Temmuzdan itibaren tatile girmemiz ka-
rargir oldu. Devlet ve Millet hayatı için gayet 
önemli kanunlar bu kadar müstaceliyet havası 
içinde getirildi ki, bunları tatile gireceğimiz şu 
günlerde hiç olmazsa mütenebbih olalım da bir 
dahaki yıllarda yapmıyalım diye ifade ettim. 

Şimdi muhtevası itibariyle küçük kanunlar 
vardır. Kanunun küçüğü olmaz arkadaşlarım. 
(A. P. sıralarından bir iki maddeliktir, sesleri) 
Birer, ikişer madde. Elimde bir tasarı var. Ha
kikaten iki küçük maddeden ibaret. Ama tâbi
rimi lütfen mazur görün hukuku âmmeden sa
daka veriliyor. Bunun üzerinde şahsan çok ko
nuşacağım, milletvekilliği vazifemi ifâ edeceğim, 
lütfedin de uzun ve yorucu bir günün sonunda 
bu da aceleye gelmesin. Meclisi Âlinin hukuku 
âmme üzerindeki hassasiyeti bilhassa son gün
lerde belirdi. Lütuf buyurun da bunu da hiç ol
mazsa yarın tetkik imkânına sahibolalım, 31 nci 
gün uzun uzun konuşalım. Yazıktır, günahtır, 
Ziraat Bankasının alacağı bağışlanacak, yapma
yınız, lütfediniz de üzerinde duralım, okuyalım. 
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Yazıktır, günahtır. Maruzatım bundan ibarettir. S 
Baştaki sözlerimle mâruzâtıma son vermek iste
rim. 

Değerli arkadaşlarım, hiç olmazsa gelecek 
yıllar bu yılın acı tecrübesinden faydalanalım. 
Saygılarımı sunarım. (C. H. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN —• Sayın senatörler iki takrir sa
rili değildir. Fakat Sayın Âdemoğlu tarafından 
verilen takrir sarahat taşımaktadır. Bu takrir
de Vakıflar Genel Müdürlüğü görev ve kurulu
şu hakkındaki kanununa geçici 1 madde eklen
mesi, 444 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci mad
delerinin değiştirilmesine dair kanun teklifinin 
görüşülmesine kadar müzakerelerin devamı, 
denilmektedir. Diğer iki takrirde ise küçük ka- | 
nuular tâbiri kul!anılmaktadır. Sayın Âdemoğ 
lu'nun vermiş olduğu takrir sarih bulunduğu 
cihetle Vakıflar Genel Müdürlüğü görev ve ku
ruluş Kanununa geçici bir madde eklenmesi ka
nunu ile birlikte 444 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci 
maddelerini değiştiren kanunun görüşülmesi ta-
lebedilmektedir. Bu hususu oylarınıza arz edi
yorum: aleyhinde. Sayın Hay/ri Mu men oğlu gö
rüşlerini arz ettiler. Kabul buyuranlar... Kabul 
etmiyenler. Kabul edilmiştir. 

Açık oylama sonucunu arz ediyorum. Kal- j 
kınına Plânının uygulanması esaslarına dair ka
nun tasarısının açık oylamasına 113 sayın üye 
katılmış; 84 kabul, 28 ret, 1 çekinser oy çıkmış 
olup salt çoğunluk sağlanmıştır. 

Sayın Devlet Bakanı Seyfi Öztürk, Genel Ku
rula hitabemek üzere ricada bulunmuşlardır. 

Buyurun. Savın Öztiü'k. 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Eski-

şehD Milletvekili) —• Sayın Başkan, çok değerli 
senatörler; plân tatbikatında birçok kolaylık
lar sağlıyaeak olan uygulama kanun tasarısını 
kıymetli oylarınızla kabul etmiş bulunmaktası
nız. İyi niyet havası içerisinde yapılmış olan 
tartışmaların sonunda bu kanun, mevzuatımız 
arasında yerini almış bulunmaktadır. Yüce Se
natonun sabahın erken saatlerinden itibaren 
müstemirreu büyük bir cehdü gayretle sebke-
den kıymetli mesaisi bu kanunu, Yüce Milleti
mize refah ve saadeti yolunda yapmış olduğu 
çalışmaların bir m ey vasi olarak takdimi şeklin
de mütalâa ettik. Bu bakımdan kanunun hazır
lanmasında ve ısdarında bu neticeye ulaşılmasın
da kıymetli alâkaları ve değerli fikirleri geçen 

bütün senatör arkadaşlarımıza Hükümet adına 
şükranlarımızı sunarız. Kanunun Milletimiz ve 
memleketimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını di
lerim, efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN —• Genel Kurul adına Kanunun 
memlekete uğurlu ve Hükümete başarı yolunu 
açmasını dileriz. 

2. —• Vakıflar Genel Müdürlüğü görev ve ku
rulumu hakkındaki Kanuna bir ek ve bir geçici 
madde eklenmesine ve bu kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon rapo
ru (Millet Meclisi 1/311; Cumhuriyet Senatosu 
1/812) (S. Sayısı: 998) (1) 

BAŞKAN — Kabul ettiğiniz iki kanunun mü
zakeresi sebebiyle Sayın Komisyon Başkanı İsken
der Cenap Ege'nin vermiş olduğu bir takrir var
dır, okutturuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
998 S. Sayılı kanun tasarısı basılıp üyelere 

dağıtılmış bulunmakladır. Gelen kâğıtlar ekten 
gündeme alınarak öncelik ve ivedilikle görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

Aydın 
İskender Cenap Ege 

BAŞKAN —• Takrirde bahse konu kanun tasa-
nsmm ^ç^eıı kâğıtlardan gündeme alınması ön
celik ve ivedilikle görüşülmesi istenmektedir. 
Güdeıne alıması hususunu oylarınıza arz diyo
rum... Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Gündemimizde başkaca bir mevzu bulunma
dığı cihetle öncelik kararı almaya lüzum yoktur. 
Komisyon ve Hükümet lütfen yerini alsın. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum... Okunmasını 
ka.bul edenler... Etmiyenler... Okunmaması karar
laştırılmıştır. 

Kanunun, «Vakıflar Genel Müdürlüğü görev 
ve kuruluş kanununa bir ek ve bir de geçici bir 
madde eklenmesi ve bu kanuna bağlı 1 sayılı cet
velde değişiklik yapılması hakkındaki kanun .ta
sarısının»' 

(1) 998 S. Sayılı basmayazı tutanağın so~ 
nundadır. 
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Tümü üzerinde görüşme istiyen sayın üye?.. 
Yok. Maddelere geçilmesi hıısnsnnıı oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü görev ve kuruluşu 
hakkındaki Kanuna bir ek ve bir geçici madde 
eklenmesine ve bu kanuna bağlı (1) sayılı cet

velde değişiklik yapılmasına dair Kanun 

Madde 1. — 6760 sayılı Vakıflar Genel Mü
dürlüğü görev ve kuruluşu hakkında Kanuna 
aşağıdaki bir ek ve bir geçici madde eklenmiş
tir : 

Ek madde — Vakıflar Gureba Hastanesi ve 
diğer vakıf sağlık müesseselerinde göreve alına
cak asistanlar müktesep haklarına muadil kad
rolara atanırlar. 

Ancak, müktesep haklarına muadil kadro 
bulunmadığı takdirde muvafakatleriyle daha 
aşağı derecedeki bir kadroya atanabilirler. Bu 
halde mütehassıs olduktan sonra, asistanlıkta 
alt derecede geçirdikleri sürelere müktesep 
haklan olan derecedeki terfi sürelerine ve artan 
kısmı da muta akıp terfi sürelerine eklenir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı merkez 
ve taşra ve müesseseleriyle özel idare ve bele
diyeler teşkilâtında çalışan sağlık memuru, 
hemşire ve ebelerin maaş ve intibak dereceleri 
hakkındaki 14 . 2 . 1963 tarih ve 176 sayılı 
Kanun hükümleri Vakıf Gureba Hastanesinde 
çalışan bu kabîl. sağlık personeline de uygula
nır. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın üye? Buyurunuz Sayın Alpaslan. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Efendim. 
maddede ufak bir tab'ı hatası var gibi geliyor 
bana. «... ondan sonra asistanların alt derecede 
geçirdikleri süreler...» denilmesi lâzımken, «sü
relere» diye yazılmış. Buradaki «e» harfi fazla 
gibi geliyor. 

BAŞKAN — Esas metne bakalım. Yine efen
dim aynı olması lâzım; Millet Meclisinde kabul 
edilen metindir. 

Madde üzerinde görüşmek istiyen sayın üye?. 
Buyurunuz Sayın Özden. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — S a y ı n Baş
kan, «Vakıflar Gureba Hastanesi» deniyor. İs
tanbul'da Vakıflar Gureba Hastanesi vardır. 
Yalnız, oraya mı mahsus; yoksa, vakıfların diğer 
yerlerdeki hastanelerine de şâmil mi olacaktır? 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜKK (Eski
şehir Milletvekili) —• Madde gayet sarihtir Sa
yın Başkanım. Diğerlerine de şâmildir. 

BAŞKAN —• Bütün müesseselere şâmildir. 
Madde üzerinde görüşmek istiyen sayın üye?. 

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

GESÇİCİ MADDE — Bu kanunun yayımın
dan önce ihtisas yapmış bulunanlarla halen ih
tisas yapmakta olanların asistanlıkta geçen hiz
metlerinden, yürürlükteki barem kanunlarına 
oföre terfilerinde sayılmamış süreler, 6774 sayılı 
Kanundan faydalanılmamış olmak şartiyle mük
tesep haklarındaki terfi sürelerine, artanı da 
mütaakıp terfi süresine eklenir. 

BAŞKAN —• Geçici madde üzerinde söz isti
yen sayın üye?.. Yok. Geçici maddeyi oylarını
za arz ediyorum... Kabul edenler... Etmiyenler... 
Geçici madde kabul edilmiştir. 

Madde 2. —• Aynı kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin merkez kısımlarında yer alan kadrolar
dan Gııreba Hastanesine ait ilişik (1) sayılı cet
velde yazılı kadrolar kaldırılmış ve yerine (2) 
sayılı cetveldeki kadrolar eklenmiştir. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi cetvelleri ile birlikte 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanunun hükümlerini Baş
bakan yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
ven sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın üye?.. Yok. Kanunun tümünü oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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S. — 444 say ıh Kanunun 1 nci ve 2 nci mad
delerinin değiştirilmesine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Geçici Komisyon raporu (Millet 
Meclisi 2/404; Cumhuriyet Senatosu 2/228) (S. 
Sayısı: 1 000) (1) 

BAŞKAN — Sayın Âlâettin Çetin'in bir tak
riri var efendim, kabıü buyurduğunuz kanun
lardan görüşülmesi lâzımgelen 444 sayılı Kanu
nun tadiline mütedair olan. 

HAYRÎ MUMCUOİLU (Tekirdağ) — 444 
savılı Kanun teklifinin tümü üzerinde konuşmak 
istiyorum. 

BAŞKAN — Söz istiyor musunuz efendim?.. 
Yazdım. 

Yüksek Başkanlığa 
1000 sıra sayılı kanun teklifi basılıp üyelere 

dağıtılmış bulunmaktadır. Gelen kâğıtlara ekten 
gündeme alınarak öncelik ve ivedilikle görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

Komisyon Sözcüsü 
Çorum 

Âlâettin Çetin 

BAŞKAN — 444 sayılı Kanunum 1 ve 2 nci 
maddelerimin değiştirdim esime dair kanun tek
lifi gelen kâğıtlarda mevcuttur. Gündeme alın
ması hususu teklif edilmektedir. Bu hususu oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyemler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon raporumun okunup okunmam asını 
'oylarınıza sunuyorum; okunmasını arzu eden
ler... Okunmamıasını arzu edenler... Okunma
ması karargiir olmuştur. 

Kanunun tümü üzerinde konuşmak istiyen?. 
ıSayım Mumcuoğlu bmymrum. 

HAYRI MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlar; hemen 
arz etmek istenim ki, vaktinizi fazla israf et-
miyeeeğimı. Yalnız gündeme alınıp hemen mü
zakeresine başlamam kanun teklifi aslında iki 
maddeden ibarettir. 1 nei maddesi, Millet Mec
lisinim kabul ettiği metne göre 10 ncu Dönem 
T. B. M. M. Üyelerimin ödeneklerine müste
niden T. C. Ziraat Bankasına olan borçları 
tahakkuk tarihinden itibaren kaldırılmıştır, 

(1) 1000 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

hükmümü muhtevidir. Semaltomuzun Geçici Ko
misyonu borcun affını ilga etmiş, faizlerin af
fını derpiş etmiş. İkinci madde değerli arka
daşlarım, 11 nci dönem T. B. M. Meclisi üye
lerine aittir ve birinci maddeye paraleldir. 
Vaktinizi israf etmemek içjin bunun tekrarın
dan içrtimab ediyorum. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, affedilen 
borçlar ve faizleri, Ziraat Bankasına olan 
borçlar ve faizleridir. 

Muhterem. arkadaşlarım, bu teklifim gün
deme alınmaması konusunda maruzatta bu
lunduğum zaman ifade ettiğim gibi, derinliğine 
bir tetkik yapmadım, ama, Ziraat Bankasının 
özel kanununu incelediğimiz zaman, birinci 
maddesinde, bu bankanın kuruluşu, maksadı 
ve özel hukuk hükümlerine tabi olduğu ya
zılıdır. 5 nei maddede de sermayesinin tarzı 
teşekkülü takmam edilmiştir. 

iSermayesıimin terekküp tarzıma baktığımız 
zaman, hani dilimizde zebamzed olan, saçı bit
memiş yetimin hakkımın da taallûk ettiği ha
zineden esas itibariyle verilen hisseler, yapı
lan yardımlardan terekkübeder. 

Muhterem arkadaşlarım, işte şimdi aslı, ser
mayemin mahiyeti bu olam Bankanın alacağı 
affediliyor. Ben, kişiliklerine çok saygı duy
duğum Geçici Komisyon üyelerinin afivlerind 
istirham ederim, gerekçede mâkul ve hukukî 
bir mesnet bulamadım. Nasıl bunu affediyo
ruz? 

Değerli arkadaşlarım, Banka Kanununu in
celediğimiz zaman, hani icabettiği zaman efen
dimiz olduğunu ifade ettiğimiz köylümün, çok 
sıkı çok zor şartlar altımda dahi borç] arının te
cili bir mesele olur. Hele affı aşp.ğı - yukarı bir 
emri muhaldir. Fakat biz 10 ncu ve 11 nc~l Dö
nem milletvekillerinin borçlarının Geçici Komis
yon metnine göre faizlerini, Millet Meclisi met
nine göre aslını ve faizlerinin affını derpiş edi
yoruz. 

Sevgili arkadaşlarını, lütfen kabul buyurun 
bu mâruzâtımın hiçbir hissi veçhesi yoktur. 10 
ncu ve 11 nci Dönemde bu tarihte borçlanmış ar
kadaşlara, tanıdıklarıma elbette ki, özel saygım 
var. Ama onların böyle bir atıfete lâyık görül
melerine bir memsek, bir mesnedi hukukî ben
deniz bulamıyorum. 
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Bir noktayı daha dikkatinize sunmak isterim; 
10 ncu ve 11 nci Dönem Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyelerinden bâzı muhterem ze^at, borç
larım ödemişlerdir. Demek ki, zamanında bor
cunu ödiyen, şimdi bu şeye göre cezalandırılmış 
olacaktır. Olmaz böyle şey, olmaz değerli arka
daşlarım. 

Bugün Ziraat Bankası 1965 tadilâtı ile itibari 
sermayesi 1,5 milyar liraya çıkarılmış olmasına 
rağmen Türk köylüsünün o bankadan beklediği 
hizmeti, sermayesinin kifayetsizliği sebebiyle ifa 
edememektedir. Bu itibarla ben, çok değerli ar
kadaşlarımdan, bunun maddelerine dahi geçilme
den tümünün reddini istirham ediyorum. 

Arkadaşlarım, bu suretle Cumhuriyet Sena
tosu ihdası hikmetine de uygun bir vazife yap
mış olacaktır. Esefle ve şahsen çok müteellim 
olduğumu ifade ederek de arz etmek isterim ki; 
Cumhuriyet Senatosu, şu Anayasamızın, şu se
çim sistemimizin, zaruri kıldığı bir netice olarak 
diyeceğim, vazifesini kemaliyle yapmıvor. Hiç 
olmazsa, böyle değerli fırsatlarda Cumhuriyet 
Senatosunun hakiki fonksiyonunu ifa etmesini 
arz ve istirham ediyorum. (Yapmıyor mu, ses
leri) 

Değerli arkadaşlarım, şu son mâruzâtıma bâzı 
arkadaşlarımdan itiraz sesleri şreldi. Mâruzâtı
mın şu teklif vesilesiyle yeri belki mütalâa edil-
mivebilir ama, bir polemiğe girmek istemiyorum, 
hepinizin vicdanlarınızda, bu mâruzâtımın mu
hik olduğunu kabul edeceğinize inanıyorum. 

Tekrar, teklifin reddi istirhamı ile hürmetle
rimi takdim ederim, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Özgüneş. 
OSMAN KOKSAL (Cumlmrbaşkanınca S. Ü.) 

— Ben de grup adına. 
BAŞKAN — Grup vazifelisi olduğunuza dair, 

bizde bilgi yok. Grupun vazifelisi değilsiniz de
ğil mi efendim? 

OSMAN KOKSAL (Cumhurbaşkanınca S.Ü.) 
—• Grup üyesiyim. 

BAŞKAN — Grup üyesisiniz, yani vazifeli 
değilsiniz. 

Sayın Özgüneş buyurun. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 

Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri, 
Türkiye'de bir Ziraat Bankası var. Bu bankadan 
çift sürmek için öküzü bulunmıyan köylü borç 
alır, çoluk çocuğunun rızkını temin etmeye çalı

şır. 7 yaşından 70 yaşma kadar bütün aile fert
leri gayret eder, ailenin geçimini sağlamıya ça
lışır. Eğer bu köylü ailesi, bu fakir vatandaş, 
Ziraat Bankasına borcunu ödemezse, Ziraat Ban
kası alacağına şahindir. Derhal icraya verir ve 
bu fakir vatandaşın o öküzü satılır, başka malları 
satılır, tarlası satılır, fakat Ziraat Bankasına olan 
borcunu verir. 

Fakir kövlü vatandaş toprağına ekecek tohu
ma malik değildir. Ziraat Bankasından borç alır, 
çoluk çocuğunun rızkını temin etmek için bu to
humu tarlasına eker. Fakat eğer borcunu ver
mezse, Ziraat Bankası alacağına şahindir,, gider o 
vatandaşın tarlasını satar, malını satar ve ala
cağını . alır. 

Ama eğer karşısındaki alacak, borçlu mil
letvekili ise o takdirde Ziraat Bankasının şahin
liği ortadan kalkar, yıllarca bu borç bir türlü 
alınamaz, verilemez. Borçlu olan milletvekilleri 
de bilirler ki; sonunda bir kanun teklifi erelecek, 
kanun tasarısı gelecek, bu borçlar affedilecektir. 

Benim bildirime eröre, bugün halen, bu Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin çatısı altında olan 
ve avda 4 bin lira alan kimseler, bu borcunu 
vermez, Ziraat Bankası bunları alamaz ve fakat 
e£er Ziraat Bankasının, 8 kişilik nüfusunu ayda 
aldırı 300 lira ile geçindirmeve çalışan bir va
tandaşta alacağı varsa, o vatandaşın malını 
haczeder ve alacağını alır. 

Şimdi arkadaşlarım, geçen gün ben şurada, 
Karacabey Vergi Dairesinde idim. Bir vatan
daş gelmişti ve ne kadar vergi borcu olduğu
nu soruyordu. Memur 145 lira, dedi. Büyük bir 
hüzün içerisine düşen bu vatandaş «28 lira idi, 
3 yılda 145 e çıkmış» dedi. Cebinden paraları 
çıkardı. O 10 liraları falan sayarken, canından 
gidiyordu sanki, elleri titriyordu. Çünkü o ver
diği her 10 liralık çoluğunun çocuğunun rızkı 
idi. Bu vatandaşın borcunu Devlet zorla alır, 
haczeder alır. Ama, milletvekillerine mesele gel
diği zaman, sadece iki satırlık bir kanun tek
lifi ile bu borçlar bağışlanır. 

Şimdi ben soruyorum arkadaşlarım, mikta
rının 40 - 50 milyon lira olduğu söylenen bu 
para, milletvekillerine nasıl veriliyor? Hedi
ye olarak mı veriliyor, sadaka olarak mı veri
liyor, atıfet olarak mı veriliyor, ne sıfatla ve
riliyor? Ziraat Bankası, milletvekillerine sada
ka mı veriyor, yoksa hedıiye mi veriyor? He-

— 745 — 



C. Senatosu B : 97 28 . 7 . 1967 0 : 1 

diye veriyorsa, kimin malını kime bağışlıyor? 
Sadaka veriyorsa, nerede dilenip nerede sada
ka veriyor? 

Aziz arkadaşlarım dâva şudur ki, Devlet ke
sesinden 45 milyon lira haksız şekilde alınmak
ta ve birtakım haklı oymıyan insanlara devre
dilmektedir. Kanaatim odur ki, nasıl Ahmedin 
borcunu, Ahmet'in Mehmet'e karşı olan borcu
nu bağışlamaya bu Meclisin salâhiyeti yoksa 
tamamen hükmi şahsiyeti haiz olan Ziraat Ban
kasının alacağını da burada iki satırlık kanun
la bağışlamaya salâhiyeti yoktur. Vatandaş ço
luk çocuğunun rızkını temin etmek için aylar
ca, yıllarca kuyruğa girsin yâdellere gidip ya
bancı memleketlerde rızkım temin etmeye gay
ret sarf etsin, yâdelîercle blnbir güçlük içeri
sinde çırpmam, ondan sonra gelsin bu Hazine
ye vergi versin ve biz de bu vergileri alalım, 
ondan sonra mıilletvekillerine dağıtalım. Yok 
arkadaşlar. Ben altı senedir bu Senatodayım, 
bundan daha haksız, bundan daha fena, bun
dan daha yersiz bir kanun teklifi ve tasarısı ile 
karşılaşmadım. Bu açıkça beytülmale el uzat
mak; oradan haksız alıp, başka yere haksız da
ğıtmaktır. Buna söylenecek tek ad; haksız sada
ka kanunudur. 

BARKAN — Sayın Koksal, buyurunuz. 
OSMAX KOKSAL (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) — Sayın Başkan, kıymetli senatörler. Ko
nuştuğumuz kanun tasarısı on ve onbirinei devre 
milletvekilleri borçlariy'le ilgilidir. Bu 'borçları 

yani on ve onbirinei devre milletvekillerinin borçla
rını iki kategoride mütalâa etmek zarureti vardır. 
Birindi kategori Ziraat Bankasına olan borçlar. 
ikinci kategori, Hazineye olan borçlar. Bili
niyor ki, onuncu devre 1954- - 1958 arasıdır. Bu 
devre milletvekilleri 1957 senesinin Mart ayın-
da yani malî yıl başlangıcında, onuncu dbvre 
milletvekilleri 1957 yılının Mart ayı başında 
başlamak üzere Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, 
Temmuz, Ağustos ayları içinde Ziraat Banka
sından borç para almışlardır. Bunların y^ikû-
nu 443 ikisidir. Bu milletvekili eri baııtkaya, Mec
lisin İdare Amirliğinin resmî bir yazısı İle müra-
caaıt etimişljer ve banika bu yazı üzerine borç pa
ra vermiştir. Şu halde 443 milletvekili de elin
de birer 'kâğıtla, resmî kâğıtla, Meclis İdare 
Amirliğinin resmî kâgidiyle 'bankaya başvur
muş ve 8 ilâ 25 bin lira arasında borç para al
ınışla r'dır. Şündi sizlere, 'bu ikâğıt ne idi, her 

milletvekilinin elinde bulunan kâğıt ne idi, bir 
tanesini okuyacağım ki, hepsi böyledir. Meclis 
İdare Amirliğinin yazısı şöyledir : 

Ziraat Bankası Merkez Müdürlüğüne 
Misal : Kütahya mebusu falan zatın (isimle

ri okumuyorum) 1958 yılı Mart iptidasında na-
'imna tediyesi tahakkuk edecek harcırahına 
- yolluğa - mahsuben faiz mukabilinde ve Büyük 

Millet Meclisinden iki azanın kefaletiyle almak 
İstediği 9 561 lira 60 kuruşun hesabına borç ya
zılarak ödenmesi ve bildirilmesi... 

Şu halde 443 milletvekilinin herbirinin elin
de bu kâğıt var. Bankaya gidiyor, bu kâğıdı 
veriyor. Kâğıtta neler var, lütfen dikkat buyu
run. Bor3 verilecek fakat bu borç 1958 yılı, biz 
1957 yılının Mart. Nisan, Mayıs, Haziran. Tem
muz, Ağbstos aylarındayız daha, 1958 yılı Mart 
ayında tahakkuk edecek yoilluklarınldan ödene
cek. Nasıl? Faiz karşılığı verceekisniz. Sonra. 
iki azanın, iki milletvekilinin kefareti olacak. 
Sonra hesabına borç kaydedeceksiniz. Yani şim
di biraz sonra belki arkadaşlarım ileri sürıe-
ce-Jkier; Meclis'e falan borç. değil, hesabına borç 
kaydedeceksiniz. Bu ikâğıt üzerine, Ziraat Ban-
'kası iki milletvekilinin müteselsil kefaletiyle 
•tanzim edilen emre muharrer senetler karşılı
ğında parayı*veriyor 443 mili etve&İl ine. 11 Ey
lül tarihi geliyor, Meclis seçimi yienileme ka
rarı alıyor. Ne zaman? 27 Ekimde, seçimi yenile
necek. Bundan sonra yani 11 Eylülden 27 Eki
me kadar geçen 1,5 ay zarfında da 42 millet
vekili daha bankaya aynı şekilde kâğıtlarla 
başvuruyorlar ve borç alıyorlar. Şu halde 11 Ey
lülde seçimleri yenileme kararı veriliyor. Bun
dan 'evvel alan var, bundan sonra alan var. 
Bunun da 'bu suretle 485 milletvekili 10 milyon 
184 bin lira Ziraat Bankasından borç para alı
yor. Tanıamiyle ve tanıamiyle tıpa tıp Ziraat 
Bahkasmm bir şahsa verdiği borç para gibi. 
10 nen devre milletvekilleri 11 Eylülden 1957 se-
ncshıin malî yılı o'lan 1958 Mart a y n a kafdar, 

yani Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Şubat ni
hayetine kadar olan yolluklarını ve ödeneklerini 
de alıyor Zaten yolluklar .senelik tahakkuk 
e'der ve senenin başında idi . Ötekiler çekle, 'ta
hakkuk yok, tahakkuk aylık yapılıyordu. 

Binaenaleyh 11 Eylülden sonra, seçim 27 Ekim
de. fakat Mart 1958 e kadar olan yolluk ve ödenek
lerimi de alıyorlar. Buk amin icabı, 1752 ve 30'SO 
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sayılı 'kanunlar icabı. Şimdi 27 Ekimde seçim 
yapılıyor, 1 Kasımda yeni Meclis açılıyor. 24 
Milletvekilli tekrar seçiliyor, 'diğerleri seçileımi-
yor. Bu 241 milletvekili tekrar 1 Kasımdan. 
1957 Kasını, Aralık, Ocak, Şubat nihayetine ka
dar olan yolluk ve ödeneklerini alıyorlar. Son
ra 1958 yılının yolluk ve ödenelklerini de (alı
yorlar. Şu hakle 1958 yılını da ödiyec-eklerdi, 
onları da allıyorlar. Ayrıçla yeni sekilen millet-
vekilleninden 97 milletvekili daha yine o kâ
ğıtlarla başvurarak bankaya, onlar da borç alı
yor. Şu halde eskilerin Ziraat Bankasına 'borç
ları var, bir de yenilerden 'ere^iyor. 8u halde* 
10 ve 11 uei devre milletvekillerinin focnıı Ha
zineye, heım Ziraat Bankasına 'borçlan vardır. 
Bu suretle bu 97 'milletvekili -de 767 bin lira 
borç par?) -alıyor ve bütün paranın, borç alman 
paranın 'mevcudu 10 milyon 951 bin lira oluyor. 
Şimdi 1958 senesi geliyor, 'borçlar ödenecek: 
'kimse borcunu ödemiyor. Yolcuk alındı öde
nek alimdi, taahhüt 'öyle. Ziraat Bankası Mieol'ı? 
İdare ÂinıM'İP'in'e basamıyor. Ne yapacak? Mee-
lisidare Amirliği cevap veriyor. Şöyle hulasa
ten : 10 nen devre mıiılletvekillemndon 11 ne i 
devreye ıseei'Vniş olanlarım borçlarımı vanil 241 
mil l et vekilinin borçlarını yeni scçıimı yılına 
kaıda.r idarelerince tahakkuk edecek istihkak
larından tevkif suretiyle bankaya 'trhliye 'edil
miş olacağı.. Biız yapacağız, diyor. Ziraat Ban
kasından !borc para alan onuncu devre millet
vekillerinden l l ' n c i 'devreye sie esinlemiş olan 
borçlulardan harikaca kanuni takibata .seçile
rek, tahsil edilrtresi gerektiği diyor... Ve ban
ka ierava başvuruyor. Yermiyorlar. Bu icra ta
kibatı üzerine borçlular mahkemeye başvuru
yor. Pek Ç'Oık mili et vekili mahkemeye 'başvuru
yor, mıah kem elerde birçok sebepler serd ediliyor. 
Hiç bir mahkeme, lehlerine karar vermiyor. 
Hepsi aleyhte. Bunun üzerine icraya geliyor, Zi
raat Bankaısı. Tekrar rica ediliyor. Bu sefer 
borçlular geliyor, aman diyorlar, icraya gitme
yin anlaşalım, anlaşıyorlar. Şöyle : Diyorlar ki, 
'borçlarımızın yüzde 15 ini peşin ödiyelilnı ve 
yüzde 7 faizle ödiyelüm, ve aylık müsavi takisit-
lerle ödiyelim, beş yıl içinde ö'diyelilm. Anlaşma 
oluyor. Bankanın 196'2 yılında faizli olarak ala
cak bakiyesi, bir kısmı ta'hsil ediliyor, 12 000 000 
lira civarındadır. 

Şimdi muhtenem arkadaşlar, bir vatandaş 'gibi 
onuncu dönem milletvekilleri bankaya müra

caat ediyor, banka bir vatandaş gibi muamele 
yaparak buna borç para veriyor, bunlar öden
miyor, mahkemeye veriyor, mahkemeler muh
kem kaziye haline geliyor, anlaşmalar oluyor, 
borçlar toplanıyor bir kısmı, bu safhada iken 
şimdi lütfen dikkat buyurun bu safhada iken 
24 milletvekili ve senatör bir kanun teklifi ya
pıyor. Diyor ki, onuncu dönem maletvekillerinin 
faizlerini affediniz. Kanun, teklifi bu, onuncu 
dönem milletvekillerinin faizlerini affedin. Bi
raz sonra teferruatiyle arz edeceğim, bu kanun 
meclislerden geçiyor, affedilmiş şekliyle Cum
hurbaşkanına gidiyor. Şimdi burada Hazine 
borçlarından da bahsedeyim, ikisini bu nokta
da birleştirerek beraber yürüteceğim. Şimdi 
ikinci kategori olarak dedim ki Hazine borç
ları. 27 Mayıs ihtilâli oluyor. Meclis feshedi
liyor, milletvekillerinin sıfatları gidiyor, kalkı
yor ortadan. Milletvekilleri yolluklarını Mart 
ayının başında almışlar 1960 yılma, kanun ica
bı. Fakat 3050 sayılı Kanun gereğince, tatbi
katı gereğince çekler veriliyor, bir senelik çek
leri veriliyor ödeneklerin, tahakkuku ay, ay ya
pılıyor. Tatbikat bu, ay ay yapılıyor. O hal
de 27 Mayıstan evvel milletvekilleri çeklerini 
Ziraat Bankasına kırdırıyorlar. İhtilâl oluyor. 
Tahakkuk etmediği için onlar bu sefer geri 
isteniyor ve Kurucu Meclis Ziraat Bankasına 
olan aşağı - yukarı sekiz milyon civarındaki 
borçları, bu parayı veriyor, Hazine kendi üze
rine alıyor borcu. Yani, 27 Mayıstan sonraki 
devre. Zira, burada belki çok arkadaşlar ileri 
sürecekler bu fikri, çekler senelik veriliyor 
ama, tediye, tahakkuk aylık yapılıyor. O hal
de hizmet görülmemiş oluyor, 27 Mayıstan son
ra. Hizmet karşılığı değil, alınan, iskonto etti
rilen, yahut, kırdırılan çekler. Böylece Hazine 
ele Ziraat Bankasına ödediği için, Hazineye 
borç doğuyor. Bu ne kadardır? Sekiz milyon. 
Mahkemelere başvuruluyor, dâva açılıyor. Mah
kemeler tamamiyle Hazinenin lehine neticele
niyor. Bu arada en başta dedikleri, efendim, 
biz yıllık alıyorduk çekleri, bizim hakkımızdır. 
Hayır, tahakkuk aylık yapılıyor, çekler yıllık 
veriliyor. Emekli maaşları gibi. Biz alırız 
emekli maaşlarını senelik, aylık tahakkuk eder. 
Mahkemeler bunları inceliyor, muhtelif sebep
leri ve mahkemeler Hazinenin lehine neticele
niyor. İlâmlar, kesinleşen hükümler icraya in
tikal ediyor, borçlular - biraz sonra arz ede-
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eeğim ne kadar kaldığını - borçlulardan borç
lar tahsil ediliyor. Tam bu esnada demin arz 
ettiğim 24 milletvekilinin verdiği kanun tasarı
sı, onuncu devre milletvekiUerdnin faizsiz ola
rak borçlarının ödenmesi hakkımda. Faiz ver-
miyelim diyorlar, kanun teklifi bu. Bu kanun 
tdklifi Meclise gidiyor. Mecliste bu onıbirinei 
devreye, yani Hazineye olan borçları da içine 
katarak bize geliyor, biz kabul ediyoruz bunu, 
Cumhurbaşkanına gönderiliyor. Şimdi ikisini 
beraber yürüteceğim. Cumhurbaşkanına gidi
yor. Cumhurbaşkanı kanunu veto ediyor. Veto 
edilen kanun geliyor, Millet Meclisinde, Ana
yasa, Bütçe ve Plân gibi üç - dört komisyonda 
sıkı sıkı eleniyor ve diyorlar ki veto yerinde
dir. Hangi hususta veto ediliyor? Faiz konma
dığı için veto ediliyor. Faiz koyacaksınız di
yor Cumhurbaşkanı, olmaz diyor. Biraz sonna 
arz edeceğim sebeplerini. Bu kanun geliyor Mec
lisin komisyonlarına, doğrudur, deniyor yine oku
yacağım onları da, aynen kabul ediyor. Meclise ge
liyor. Meclis, evet diyor, veto doğrudur, faiz
siz olmaz diyor. Senatoya geliyor, Senato, evet 
doğrudur, faizsiz olmaz diyor, yüzde 6 faiz ko
yuyor ve 444 sayılı Kanun çıkıyor. 

Şimdi, Gürsel'in vetosundan, bakınız sebepler
den birkaç tane okuyacağım, karşılaştırmak için. 
Diyor ki Cumhurbaşkanı, Anayasanın 40 ncı mad
desi kişiler arasında sözleşme hürriyeti esasını 
kabul etmiş ve bunu teminat altına almıştır. Bi
naenaleyh tarafların diğer şartları arasında bir 
borcun vâdesini ve faizli olup olmamasını ve ka
nunun tanıdığı had dâhilinde faiz miktarını ser
bestçe tâyin etmeleri asıldır. Bu serbesti 40 ncı 
maddenin ikinci fıkrası gereğince ancak kamu ya
rarı amacı ile sınırlanabilir. Bu fıkraya istinaden-
dir ki muayyen bir hadden yukarı faiz talebet-
mek, murabaha, kanunla men edilmiştir. Aynı 
sebeple iktisaden zayıf sayılan işçi köylü, kiracı 
gibi umumi kategoriler lehine sözleşme hürriyeti 
istisnaen bozulabilir, sınırlanabilir. Milletvekille
rinin iktisaden zayıf ve özel. himayeye muhtaç 
kategoriler arasında telâkki etmelerine ne sebep 
ne de imkân vardır. Haddizatında T. C Ziraat 
Bankası ile borçlu milletvekilleri yürürlükte olan 
kanuna uygun surette borcun şartlarında anlaş
mışlardır, yukarıda ifade ettim. Anayasamızın 40 
ncı maddesinin ikinci fıkrasının şümulüne giren 
bir hal mevcut ve mutasavver olmadığına göre, 
bahse konu olan kanun ile Ziraat Bankasının fa

izden, masraftan mahrum edilmesi ve muaccel 
alacağının taksitlere bağlanması Anayasanın 40 
ncı maddesinde teminat altına alınmış olan söz
leşme hürriyetine aykırı bir tasarruf teş'kü et
mektedir. Şimdi, Meclise gelen bizim komisyon
larımız da bunları kabul etmiştir, Meclise gelen 
bu vetonun bu maddesine Meclisin Anayasa Ko
misyonu ne demiş? Bakmız arkadaşlar, komisyo
numuz söz konusu milletvekillerinin Ziraat Ban
kasına olan borçlarının tamamiyle hususi hukuk 
münasebetlerinden doğan istihlâk kredileri oldu
ğunu tesbit eyledikten sonra Anayasanın 40 ncı 
maddesi gereğince Devletin kanun ve sair yollar
la sözleşme hürriyetlerine müdahale etmesinin 
ancak kamu yararı mülâhazası ile mümkün 
olabileceği ve hususi hukuk kişüer lehine, husu
si hukuk mukavelerden doğmuş hakların borç 
sahipleri gerçek veya tüzel kişiler lehine ortadan 
kaldırılması veya hafifletilmesi için kanun çıka
rılmasının, kamu yararı mevcut değüse, Anaya
sanın 12 nci maddesinde yer alan hiçbir kişiye, 
aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanmamıyaca-
ğı ilkesinin ihlâlini teşkil edeceği yolundaki Cum
hurbaşkanlığının mütalâasının yerinde olduğu so
nucuna olaşmıtır. 

Şimdi demek ki veto ediliyor, Anayasa Ko
misyonu kabul ediyor, ondan sonra üç komisyon 
daha aynı mütalâayı kabul ediyor. Sonra bizim 
komisyonlarımızda kabul ediliyor. Şimdi ikinci 
bir sebebini okuyacağım, özür dilerim biraz fazla 
konuşuyorum, aydınlatabilmek için. 

«Anayasamızın 12 nci maddesi birinci fık
rasında kanun önünde eşitlik prensibini koyduk
tan sonra, ikinci fıkrasında hiçbir kişiye aileye, 
zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınmıyacağını ke
sinlikle belirtmiştir. İnceleme konusu kanun ise 
milyonlarca vatandaş arasından hüviyetleri ön
ceden belli birkaç yüz kişinin bir bankaya yahut 
hazineye olan borçlarını özel şartlara bağlamak 
suretiyle belli şahıslar lehine imtiyaz yaratmak
tadır. Bu kayırmanın Anayasanın 12 nci mad
desinde ilân edilen eşitlik prensibini zedeliye-
ceği şüphesizdir.» 

Yine Anayasa Komisyonundakini arz edeyim: 
«komisyonumuz inceleme konusu olan şıkta kamu 
yararının mevcut olup olmadığı konusunda Ana
yasanın ikinci maddesinde başlangıç kısmında 
yer alan temel ilkelerinin kanun koyucusuna ve 
uygulayıcısına ışık tutması gerektiğini de tesbit 
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ederek Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin 
yasama yetkisini kendilerine Anayasanın 12 
nci maddesine aykırı bir tarzda, imtiyaz sağlayı
cı bir tarzda kullanmalarının Anayasanın ikinci 
maddesinde yer alan demokratik devlet ilkesine 
ve kamu kaynaklarının herşeyden önce muhtaç 
büyük halk kütlelerinin iktisadi sosyal ve kültü
rel kalkınması lehine kullanılmasını gerektiren 
ve Anayasanın aynı maddesinde yer alan sosyal 
devlet ilkesine aykırı düştüğü yolunda Cumhur
başkanlığı yazısında serd edilen mütalâaların 
yerinde olduğu sonucuna varmıştır.» 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, daha var ge
rekçeler. Hepsine hemen hemen bir iki tane ba
sit kısımlar hariç, Gürsel'in vetosuna Millet 
(Meclisi Anayasa Komisyonu, Ticaret Komisyonu, 
Maliye Komisyonu, Plân Komisyonu aynen bu 
şekilde ifadelerle iltihak ediyorlar ve diyorlar ki, 
Ibuna faiz konması lâzımdır. Faizsiz olamaz. 
Meclise geliyor, arz ettiğim gibi, Meclis, faizsiz 
olamaz, Gürsel'in vetosu, Anayasa, Ticaret, Ma
liye, Plân komisyonlarının dedikleri doğrudur. 
Bizim yaptığımız Anayasaya aykırı olmuştur, 
binaenaleyh faiz koyalım. Meclis yüzde 6 faiz 
koyup, masrafları da kaldıramayız diyor, mas
rafları da koyuyor, yapılan masrafları. Yalnız 
yedi sene taksite bağlıyor. Hazineye aidolan 
borçlarda ise diyor ki, Hazinenin zararı yoktur, 
buna faiz koymuyoruz ve zaten öyle de bir şey 
yok zannediyorum, taksitlendiriyor, geliyor bize. 
Biz de aynen zabıtlar var, arzu ederseniz okuya
yım. Gerek A.P., C.H.P., Millî Birlik falan, hep
sinin zaptı var bu hususta, zabıtlarda var doğru
dur diyorlar, Anayasaya uygundur ba, şimdiki 
yaptığımız. Ama, evvelce yaptığımız yanlıştır 
diyorlar. Sonra öyle ki, çok tetkik ettim, burada 
Komisyonda Anayasaya uygundur demiş, gitmiş 
bu sefer rey vermiş. Yani tabiî yanlış bunlar. Şu 
halde bu kanun demek ki faiz konarak çıkıyor. 
Cumhurbaşkanı imzalıyor. 444 sayılı Kanun bu
dur. Halen meriyettedir. 

Şimdi yeni bir durum çıkıyor arkadaşlar, 
Arslam Bora ve birkaç arkadaşı bir kanun tek
lifi yapıyor. Hülâsası şu : Diyor ki, 444 sayılı 
Kanunun ruhuna uygun olarak bizim faizlerimiz 
hesaplanmıyor. Mahkemelere başvurduk. Kaç 
kişi? Üçyüz kişi. Mahkemelere başvurdak. Mah
kemelerde sürüncemede iş. Çoğu lehimize, çoğu 
aleyhimize neticelendi. Şimdi arz edeceğim onu 
da, sebebi öyle. Binaenaleyh bu işi biz, bu yanlış

lığı, Ziraat Bankasının katı fikirle yaptığı bu 
yanlışlığı kanunla düzeltmek istiyoruz. Sebep bu. 
Yani sırf faizi yanlış hesaplıyor, onu düzeltmek 
maksadıyle. Millet Meclisine gidiyor kanun ; tüm 
borçların affı... Şimdi arkadaşlar dikkat buyu
run, bir sene içinde yaptığımız hatalar, yahut 
birlbuçuk sene içinde. Faiz alınmazsa Anayasaya 
aykırıdır diyoruz, faiz koyuyoruz. Arkadan bir 
kanun geliyor, borçları kaldırıyoruz. Bu nasıl 
iştir? Faizi aykırı ise sermayesi aykın olmaz mı? 
O zaman rey kullanmışsınız, şimdi olmaz mı? 
Yani bu kadar... Arkadaşlar beni mazur görün 
bu konuşmalarımda, kamu oyunda biz hangi iti
barla durabiliriz. İtibarımız için konuşuyorum, 
aydınlatıyorum. İstirham ederim, yani başka bir 
şey zannetmeyin. Ondan sonra kanun çıkıyor, bi
zim Komisyonumuza geliyor. Şunu arz edeyim ki 
Komisyonumuz Anayasa ve hukuk bakımından 
tam değilse de - şimdi arz edeceğim - kısmen ol
sun ağırlığını koymuştur. Borçlan bırakmıştır, 
faizleri affetmiştir. Arkadaşlar birbuçuk sene 
evvel bu faizler konmazsa Anayasaya aykırıdır 
dedik, biz, hepimiz. Var zabıtlarımızda. Aman 
bunu koyalım da Anayasaya aykırı olmasın de
dik, koyduk. Şimdi de Komisyonumuz bunu af
fetti. Komisyonumuz bu kanunu reddetseydi ha
kikaten tam mânasiyle bir Anayasa ve hukuk im
tihanı vereceklerdi. Ama natamam oldu. Şimdi 
bizim arzumuz Senatomuzun bu natamam olan 
hususu tamamlamasıdır. Şimdi arkadaşlarım, son 
durum şöyle aşağı yukarı : Ziraat Bankası da 
Komisyonda ifade etti, oradan da aldım not, ha
zinenin sekiz yahut dokuz milyona yakın bor
cundan üçyüzbin lira kalmıştır. 

Hepsi borcunu vermiştir. Ve bu borcu verir
ken Hazine, büyük kolaylık göstermiştir, taksit-
lemede, şurada burada. Ziraat Bankasına olan 
borçlar, birçokları ödemiş, defaten ödemiş, faizli 
taksitle ödemiş, bir kısmı kalmış. Aşağı - yukarı 
bugün onlar da faizi ile beraber dokuz milyon 
civarındadır. Eğer ki bu sözlerimde bir hata 
varsa Ziraat Bankası veyahut Hülkümett erkânı 
kıymetli arkadaşıımız cevap verebilirler. Ziraat 
Bankasının yazılarından 'aldım. Dokuz milyon 
kadar bir borcu kalmıştır Ziraiaıt Bankasına f&-
kat, mühim olan nokta arkadaışlar, belki karar 
nınıza tesir eder, şunu arz edeyim; Ziraat Ban
kası bu borçlara karşı büyük bir anlayış ve mü
samaha içindedir. Meselâ yüzde 6 mı faiz dedik, 
kendi yetkisini kullanılarak yüzde 3 fadz bâzıla-
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rmdan almıştır. Anlayış ve imüsam'aha, karşılıklı, 
borçlu -alacaklı. Ondan sonra iki kişiyi affet-
ımiştir, toptan, yok bir şeyi diye. Olur, yetkisi. 
Sonra taksitleri gayet uygun bağlamıştır. Halen 
bn .anlayış içindedir. Diyor ki, kanun •çıkınca 
katılaşıyoruz. Böyle 'anlayışlar içinde iken biz 
de araya giriyoruz, bir defa girmişiz, şimdi de 
giriyoruz. Şimdi de 'diyoruz ki, faizleri ve (mas
rafları hepsini bir kalemde silelim, Ziraat Ban-
kası şey, »artık bilmiyorum usulünü, bütçede mi 
göstersin bunu, ne yapsın, böyle gitsin. Muhte
rem arkadaşlarım para pek ımühim değil, itibar 
ımühim. Milyonlarla kazanılmaz itibar. Sonra 
bunlar usulü -veçhile ödeniyor, affediliyor, faiz 
indiriliyor, taksitler genişletiliyor, yetkileri var 
Ziraat Bankasının. Böyle bir durumda iken biz 
giriyoruz. Şimdi burada kıymetli Hükümet er
kânından şunu öğrenmek isterim : inönü Hü
kümeti, o zaman değerli 'arkadaşımız Ferid Me
len Maliye Vekili idi, înönü Hükümetli niamıma 
'burada beyanatları vardır, tamamiyle faizli ola
rak ödenmesi, yani faizsiz olarak ödenemez fik
ri ile buraya çıkmıştır, Gürsel'in vetosundan ev
vel, beyan etmiştir fikirlerini ve bize gayet gü
ze1! açıklayıcı izahatlarda bulunmuşlardır, inönü 
Hükümeti bunun karşısında idi. Simidi acaba 
Sayın Demıirel Hükümeti bunun neresindedir? 
Sormaktaki kasdım, mazur görün, Hükümet 
üyelerine bakıyorum, bir Faruk Sükan hariç 
hepsi orada uygun rey kullanmışlardır, çoğu 
yani, hepsi değil, özür dilerim, isimleri var 
bende. Bir Faruk Sükan kırmızı oy kullanmış
tır, bakanlardan da bir kısmı beyaz oy kullan
mıştır, Hükümet acaba nerededir? Bu çok mü
him bizce. Bunu da öğrenmemiz lâzım, her hal
de değerli arkadaşım bunu açıklıyacaklardır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, şu kadar 
kısa bir izahattan sonra şöyle özetliyeeeğim : 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası hususi hu
kuk hükümlerine tabi muhtar bir devlet teşek
külüdür. Müşteri'leri ile olan münasebetlerinde 
bu esas ve mukavele serbestisi hâkimdir. On ve 
ünbirinci devre milletvekillerinden bir kısmının 
borçlan ise bankaca milletvekillerine bono, em
re muharrer senet karşılığında normal banka
cılık usullerine göre ve diğer müşterilerine ol
duğu gibi yapılmış bir muameleden ibarettir. 
Normal hukuk esaslarına ve bankacılık tekni
ğine göre tekevvün etmiş bu borçlar ayrıca 'mu
kavelelerle de teyit ve takabbül edilmiş bulun-
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maktadır. Hazineye olan borçlar ise hizmet gö-
rülmiyen devreye yani 27 Mayıs 1960 ile Mart 
1961 -arası - Sebebi, tarz ettim, belki bunun üze
rine arkadaşlammız çok konuşacaklardır - yol
luklar s>ene başında tahakkuk ediyor ve hak 
kazanıyorlar, ödenekler senelik çekle veriliyor, 
aylık olarak tahakkuk ediyor. Binaenaleyh Ha
ziran 1 den itibaren tahakkuk etme/mişlerdir, 
kırdırdıkları çekler, bu yönden Hazineye intikal 
etmiştir borçlar. Hal böyle iken 444 sayılı Ka
nun ile borçlardan faiz ve masraf 'alınmaması 
öngörülmüş, fakat Cumhurbaşkanı tarafından 
bu kanun veto edilmiştir. Veto Meclislerce uy
gun görülmüş ve Ziraat Bankası borçların yüz
de 6 faizle ödenmesini kararlaştırmış ve kanun 
meriyete girmiştir. Halen bu kanun meriyette
dir. Yani değiştirmek istediğiniz 444 »ayılı Ka
nun. Bu durumda iken bankaca faizlerin yanlış 
hösabedildiği iddia edilmiş ve bir yanlışlığın dü
zeltilmesi hakkında bir kanun teklifi yapılmış
tır. Arslan Bora arkadaşımız tarafından. 

Bu kanunun teklifi Mecliste görüşülmüş 
ve neticede Cumihurbakanmın vetosu üzerine 
faiz alınmamasını da Anayasaya aykırı gören 
Meclis bu defa da esas borçları toptan affet-
ımiştir. Bu kanun teklifi Senato Geçici Komisyo
nunda konuşulmuş Komisyon kısmen ağırlığı 
olan bir Anayasa ve hukuk anlayışı göstererek 
esas borçların affını uygun görmemiştir. Fakat 
daha ileri gidememiş faizlerin affını kabul et
miştir. Şu hale göre şu anda görüştüğümüz 
Cumhuriyet Senatosu Komisyon metni Cumhur
başkanı tarafından veto edilen metindir. Yani 
teklif edilen kanun tasarısı birçok değişiklik
lerden sonra veto edilen şekle gelmiştir. Gürsel 
bunu veto etmişi kabul etmişiz o da .kabul et
miş. Fakat bu sefer dönmüş dolaşmış, yine 
veto edilenşekilde bizim önümüze gelmiştir. 
Biliyorsunuz ki bu şeikli gerekse Meclis, gerek 
Senato Anayasa ve hukuka aykırı görmüştür. 

Sayın senatörler, tekrar edelim, bu kanun 
teklif i Anayasanın 40 ncı maddesinde teminat al
tına alınmış olan sözleşme hürriyetine aykırı 
bir .tasarruf teşkil etmektedir. Ziraat Bankasına 
borçlu milyonlarca vatandaş arasından hüviyet
leri önceden belli birkaç yüz kişinin bîr ban
kaya veyahut Hazineye olan borçlarını özel 
^artlara başlamak suretiyle belli şahıslar lehi
ne imtiyaz yaratmaktadır. Bu kayırmanın Ana
yasamızın 12 nci maddesinde ilân edilen eşlilik 
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prensibimi zJedeliyeceği şüphesizdir. Unutulma
malıdır M Ziraat Barikaasma borçlu milyonlar
ca vatandaş borçlarını faizle ödemektedürler. 
Devleetin demokratik olma ilkesi ile bağdaşa-
maımalktadır. Bu hal ayrıca halkın yasaınra orga
nına karşı olan saygısını ve demokrasi rejimi
ne olan güvenini de sarsabilir. Geniş vatandaş 
kütlesi Anayasanın öngördüğü yardım ve ga
rantilerden fiilen gereği gibi faydalanmazken, 
onlarla mukayese edilmiyeecek kadar müsait 
durumda olan belli bâzı milletvekilleri lehine 
Hazinenin kaynın ve hibe yoluna gitmesi 
Anayasanın 2 ncı maddesine ilân edilen sos
yal devlet ilkesine de açıkça aykırıdır. 

Esasen gerek Hazine, gerek T. C. Ziraat Ban
kası borçlulara geniş anlayış ve ımüsaımmaha gös
termiş ve göstermektedir. Borçlu milletvekillerin
den pek çoğu borçlarını ödemişler veya ımuntaza-
ıman ödeımiye devam etınıektodirler. Her ikfi borç 
için açılan dâvalar banka lehine neticelen
miş ve muhkemi kaziye haline gelmiştir. Şunu 
unuttum arkadaşlar, özür dilerim, Arslan Bo
ra 'mn üçyüz dâva açıldı, bunların pekçoğu 
bizim, lehimize, 'bir kısmı da bizim aleyhimize 

n'eticelendi diye kanun teklifinde yazdığı hu
sus şöyledir. 38 dâva açılmıştır, 37 si banka 
lehine neticelenmiştir 1 tanesi banka aleyhine. 
ne üçyüz dâva vardır^ ne de banka aleyhine 
neticelenen bol dâva vardır. 

Her İki borç için açılan dâvalar banka lehi
ne neticelenmiş ve muhkem kaziye haline gel
miştir. Bu duruımda bu şekilde çıkarılacak bir 
kanun Anayasanın 132 nci maddesine yani ya
sama ve yürütme organları ve idari mahkeme 
kararlarına uymak zorundadır, bu organlar ve 
idare mahkeme kararlarının hiçbir sure>ble de
ğiştiremez ve bunların yerİn'e getirilmesini ge
ciktiremez, maddesine gölge düşürebilir. Ana
yasanın mülkiyet hakkını koruyan bariz hü-
'kümlerine rağmen bankanın müktesep hakları 
belli kişiler yararına ihlâl edilmiş olacaktır. 

Bu b alkımlardan mulh terem arkadalarım, bu 
kanunun reddini bilhassa itibarımız ve deımoik-
ratik rejim, Anayasa bakı/mmdan arz ediyorum. 
Bu hususta da, tümünün reddi hususunda da 
bir takrir Başkanlığımıza sunacağım. Hepinizi 
saygı ile selâmlarım.. 

YOKLAMA 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Ek
seriyet olmadığı kanaatindeyiz, yoklama yapıl
masını istirham ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Özkaya, Sayın Tunçka-
nat, Sayın Özgüneş, Sayın Özden ve Sayın Muım-
cuoğlu çoğunluk bulunmadığını ayağa kalkmak 
suretiyle ifade etmişlerdir. Bu sebeple yoklama 
yaptıracağım. 

(Yoklaıma yapıldı). 
BAŞKAN — Çoğunluğumuzun bulunmadı

ğı Başkanlıkça görülmektedir. Kanun üzerinde 
Sayın Birand, Sayın Altan, Sayın Özkaya söz 
almış bulunmaktadırlar. 

Muhterem arkadaşlar 1 . 11 . 1966 dan 
28 . 7 . 1967 tarihine kadar Cumhuriyet Senato
su'nun hizmeleri hakkında Genel Kurula kısa 
bir malûmat vermeyi uygun mütalâa ediyoruz. 

Cumhuriyet Senatomuz bu dönem içinde 97 
Birleşim yapmış ve 425 saat çalıştımştır. Çoğun
luğun bulunmaması hasebiyle iki birleşim açı

lamamıştır. Ayrıca birleşimlerin devamlılığı 
dolayısiyle 135 oturum yapılmıştır. Ge-çen sene 
neden 26 adet tasarı 1966-1967 dönemine inti
kal etmiş ve bu dönem içinde Cumhuriyet Se
natosuna 134 tasarı 32 teklif gelımiştir. Bunlar
dan 27 teklif 124 tasarı neticelenmek suretiyle 
çıkimış bulunmaktadır. 1 . 11 . 1966 tarihinden 
28 . 7 . 1967 tarihine kadar Başkanlığa 27 adet 
sözlü soru ve 58 adet yazılı soru intikal etmiş, 
bunlardan soruların 37 adedi ve yazılı sorula
rın da 45 adedi sonuçlanımş'tır. 

Yüksek Heyetinizin çoğunluk bulunduğu 
anda ittihaz etmiş olduğu karar veçhile 
31 . 7 . 1967 Pazartesi saat 19.00 dan mute
ber olmak üzere 1 . 11 . 1967 Çarşamba günü 
saat 15.00 te toplanmak üzere Birleşümi kapa
tıyorum. 

Hepinize tatil devrenizde sağlık ve basan
lar diliyorum. (Alkışlar), 

Kapanma saat : 21,00 

t>m<( - < . . -

— 751 — 



O. Senatosu B : 97 28 . 7 . 1967 O : 1 

Kalkınma Plânının uygulaması esaslarına dair kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarı kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHISAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Hasan Âli Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 113 

Kabul edenler : 84 
Reddedenler : 28 

Çekinserler : 1 
Oya katlim lyanlar : 70 

Açık üyelikler : 1 

[Kabul 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENIZLI 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 

edenler] 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
M. Halûk Berkol 
0 . Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
izzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdemli 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 

[Reddedenler] 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 

MUĞLA 
Ilyas Karaöz 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

Haydar Tunçkanat 
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ADANA 
Mukadder Öztekin 

AMASYA 
Macit Zeren 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BURSA 
Saffet Ural 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldı* 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

O. Senatosu B 
ERZİNCAN 

Fehmi Baysoy 

İSTANBUL 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 

KARS 

Sırrı Atalay 

KAYSERİ 

Sami Turan 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

», BURSA 
t. Saibri Çağlayangil 
(B.) 

ÇANAKKALE 
^iya Termen 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin Özgül 

GÎRESUN 
M. İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (I. Ü.) 

HATAY 
M. Enver Bahadırla 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
M. Cemal Yıldırım 

[Açık 
Bitlis 
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KIRKLARELİ 

Ahmet Naci Arı 
KOCAELİ 

Hikmet Işmen 
KONYA 

Mustafa Din ekli 
Muammer Obuz 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

[Çekinser] 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Hasan Kangal 
[Oya katilmıy anlar] 

IZMlR 
Enis Kansu 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MARAŞ 
Ahmet Tovfik Paksu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAMSUN 
l Rıza Isıtan 
üyelik"] 

1 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Ömer Ergün 
Osman Koksal 
N. Zerin Tüzün 

SİNOP 
Suphi Batur 
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İŞLEK 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
X I . — Kalkınma plânın uygulanması esas

larına dair kanun tasarısının Millet Meclisıince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu raporu. (Millet Mec
lisi 1/367; Cumhuriyet Senatosu 1/820) (S. Sa
yısı : 988) [Dağıtma tarihi : 2 . 7 . 1967] 

IV 
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B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
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V 
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Dönem : 1 
Toplası* : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Vakıflar Genel Müdürlüğü görev ve kuruluşu hakkındaki Kanuna 
bir ek ve bir geçici madde eklenmesine ve bu kanuna bağlı (1) sayılı cet
velde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu 

(Millet Meclisi 1/311; Cumhuriyet Senatosu 1/812) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 242) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 14 . 7 . 1967 
Sayı : 3541 -1/34 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 13 . 7 . 1967 tarihli 139 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işarî oy ile kabul edilen, Vakıflar Genel Müdürlüğü görev ve kuruluşu hakkındaki Kanuna bir 
ek ve bir geçici madde eklenmesine ve bu kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferralh ©ozibeyli 

Millet Meclisi Başkamı 

Not : Bu tasarı 18 . 1 . 1967 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 13 . 7 . 1967 tarihli 139 ncu Birleşinde öncelik ve ivedilikle görüşler ek kabul edilmiştir. 
(Milet Meclisi S. Sayısı : 242) 

Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu 

Cumhuriyet Senatosu 27 . 7 . 1967 
Geçici Komisyonu 
Esas No. : 1/812 

Karar No. : 3 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 13 . 7 . 1967 tarihli 139 ncu Birleşimimde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Vakıflar Genel Müdürlüğü görev ve kuruluşu hakkındaki Kanuna bir ek 
ve bir geçici madde eklenmesine ve bu kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 14 . 7 . 1967 tarihli ve 3541 sayılı yazıları ile 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Geçici Komisyonumuzun 27 Temmuz 1967 ta
rihli Birleşiminde tetkik ve müzakere olundu. 
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I - Tasarı, Vakıf Guraba Hastanesine asistan bulunmasını temin etmek ve hastanenin ihtisas 

servislerini günün ihtiyaçlarına ve tababetteki ilerlemelere göre ayarlamak maksadiyle, mevzuatta 
değişiklik yapılmasını öngörmektedir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü vazife ve teşkilâtı hakkındaki 6760 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde Vakıf Guraba Hastanesinin asistan aylıkları 450 lira olarak tesbit edilmiştir. Halbuki bu 
kanunun yayımından hemen sonra yürürlüğe giren Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti Teşki
lâtı hakkındaki 3017 sayılı Kanuna ek 6774 sayılı Kanunla, asistanların aylıkları 500 - 800 lira 
arasında tesbit edildiği gibi, bu kanunla asistanların müktesep haklarına, muadil kadrolara atan
maları ve ancak müktesep haklarına muadil kadro bulunmadığı takdirde muvafakatleri ile daha 
aşağıdaki bir kadroya atanıp, mütahassıs olduktan sonra asistanlıkta alt derecede geçirdikleri sü
renin müktesep hakları olan derecedeki terfi sürelerine ve artan kısmının da mütaakıp terfi süre
sine ilâvesi kabul edilmiştir. 

Bu durum karşısında, Vakıflar Guraba Hastanesinde çalışan asistanlar uzun zamandan beri mağ
dur durumda kaldıkları gibi, hastaneye asistan bulunması da son derece güçleşmekte ve bu sebeple 
asistan kadrolarının büyük ölçüde münhal olması, sağlık hizmetlerinin gereği veçhile ifasına tesir et
mektedir. 

6774 sayılı Kanun hükümlerine paralel olarak tasarı ile getirilen hükümlerin, Vakıf Guraba Has
tanesi ve diğer Vakıf sağlık müesseselerindeki asistanlar hakkında da uygulanması ile, hastaneye asis
tan bulunmasında karşılaşılan güçlüklerin kaldırılacağı gerekçeden anlaşılmaktadır. 

Ayrıca, hastanenin ihtisas servislerini günün ihtiyaçlarına göre ayarlamak mecburiyeti karşısın
da, yeniden kurulmuş bulunan kan bankası, rehabilitasyon, radyoloji, ortopedi, psikiyatri servisleri gi
bi modern ve zaruri hizmetler için de mütehassıs kadroları ihdas edilmektedir. 

Yukarıda belirtilen hususları ihtiva etmekte olan kanun tasarısı Komisyonumuzca da uygun gö
rülmüş ve benimsenmiştir. 

I I - Millet Meclisince kabul edilen 1 ne:, geçici,2 nci, 3 ncü ve 4 ncü maddeler Komisyonumuzca 
da aynen kabul edilmiştir. 

I I I - Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması 
kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü 
Aydın Sakarya Tabiî Üye Artvin 

î. C. Ege M. Tığlı M. Ş. Özkaya F. Alpaslan 

Rize Trabzon 
. M. Ağım A. Ş. Ağanoğlu 

C. Senatosu (S. Sayısı : 998) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

Vakıflar Genel Müdürlüğü görev ve kurulu
şu hakkındaki Kanuna bir ek ve bir geçici mad
de eklenmesine ve bu kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde değişiklik yapılmasına dair Kanun 

MADDE 1. — 6760 sayılı Vakıflar Genel 
Müdürlüğü görev ve kuruluşu hakkında Kanu
na aşağıdaki bir ek ve bir geçici madde eklen
miştir : 

EK MADDE — Vakıflar Gureba Hastanesi 
ve diğer vakıf sağlık müesseselerinde göreve 
alınacak asistanlar müktesep haklarına muadil 
kadrolara atanırlar. 

Ancak, müktesep haklarına muadil kadro 
bulunmadığı takdirde muvafakatleriyle daha 
aşağı derecedeki bir kadroya atanabilirler. Bu 
halde mütehassıs olduktan sonra, asistanlıkta 
alt derecede geçirdikleri sürelere müktesep 
hakları olan derecedeki terfi sürelerine ve ar
tan kısmı da mütaakıp terfi sürelerine ekle
nir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı merkez 
ve taşra ve müesseseleriyle özel idare ve bele
diyeler teşkilâtında çalışan sağlık memuru, 
hemşire ve ebelerin maaş ve intibak derece
leri hakkındaki 14 . 2 . 1963 tarih ve 176 sa
yılı Kanun hükümleri Vakıf Gureba Hastane
sinde çalışan bu kabîl sağlık personeline de 
uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun yayımın
dan önce ihtisas yapmış bulunanlarla halen ih
tisas yapmakta olanların asistanlıkta geçen 
hizmetlerinden, yürürlükteki barem kanunları
na göre terfilerinde sayılmamış süreler, 6774 
sayılı Kanundan faydalanılmamış olmak şar-
tiyle müktesep haklarındaki terfi sürelerine, 
artanı da mütaakıp terfi süresine eklenir. 

MADDE 2. — Aynı kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin merkez kısımlarında yer alan kadrolar
dan Gureba Hastanesine ait ilişik (1) sayılı cet
velde yazılı kadrolar kaldırılmış ve yerine (2) 
sayılı cetveldeki kadrolar eklenmiştir. 

GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Vakıflar Genel Müdürlüğü görev ve kuruluşu 
hakkındaki Kanuna bir ek ve bir geçici madde 
eklenmesine ve bu kanuna bağlı (1) sayılı cet

velde değişiklik yapılmasına dair Kanun 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edilen 
1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edilen 
2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edilen 
3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 998) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği muertân) 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini 
Başbakan yürütür. 

Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

MADDE 4. — Millet Meclisince kabul edilen 
4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Geçici Komisyonun kabul ettiği cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

Millet Meclisi metnine bağlı (1) sayılı cetvel 
aynen kabul elilmiştir. 

[2] SAYILI CETVEL 

Millet Meclisi metnine bağlı (2) sayılı cetvel 
aynen kabul elilmiştir. 

(Millet Meclisinin kabul ettiği cetveller) 

[1] SAYILI CETVEL 

D. 

9 
11 

7 
8 
9 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

7 
9 

Memuriyetin nev^i 

Merkez 
Guraba Hastanesi 

Birinci Sınıf Mütehassıs 
Birinci Sınıf Mütehassıs 
İkinci Sınıf Mütehassıs 
Üçüncü Sınıf Mütehassıs 
Başhekim Muavini 
Diş Tabibi 
Mütehassıs Muavini 
Mütehassıs Muavini 
Asistan 
Başeczacı 
Eczacı 

Başlbemşire 
Başhemşire Muavini 
Hemşire 

idare Müdürü 
Şef 

Adefd Maaş 

4 
4 
4 
5 
1 
1 
5 
5 

25 
1 
2 
2 
1 
1 
4 

12 
1 
1 

90 
80 
70 
60 
70 
50 
50 
40 
30 
60 
50 
40 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
60 
40 

D. 

10 
11 
12 
12 
12 
12 

12 
11 

Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

Ayniyat Muh. ve Depo Memuru 1 
Makinist ve Etüv Memuru 1 
İaşe ve Ambar Memuru 1 
Memur 1 
Kütüphane Memuru 1 
Hasta Kabul Dairesi Memuru 
(Karantina Memuru) 1 
Müracaat Memuru 1 
Mubayaa Memuru 1 

35 
30 
25 
25 
25 

25 
25 
30 

Yekûn 103 

Bu mütehassıslardan birisi Başhekimlik va
zifesini görür. Bu kadrolar bevliye, asabiye, da
hiliye, cerrahi, göz, cilt, kulak, çocuk, bakteri
yoloji ve intaniye, röntgen, hayatı kimya, fizi-
koterapi, anatomi, pataloji, nisaiye ve anestezi 
servislerine aidolup dahiliye ve cerrahi servis
lerine ikişer, diğer servislere birden fazla müte
hassıs tâyin edilemiyeceği gibi bunların çalışa
cakları servislerin mütehassısı olmaları da şart
tır. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 998) 
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[2] SAYILI CETVEL 

D. Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

4 Birinci sınıf mütehassıs 6 1 250 
5 » » » 6 1 100 
5 Baştabip Yardımcısı 1 1 100 
6 İkinci sınıf mütehassıs 6 950 
7 Üçüncü sınıf mütehassıs 7 800 
7 Diş Tabibi 1 800 
8 Dördüncü sınıf mütehassıs 5 700 
9 Beşinci sınıf mütehassıs 5 600 
7 Asistan 5 800 
8 » 5 700 
9 » 10 600 

10 » 5 500 
6 Başeczacı 1 950 
7 Eczacı 2 800 
8 » ' 2 700 
6 Başhemşire 1 950 
7 Başhemşire Yardımcısı 1 80O 
8 Hemşire 12 700 
9 » 8 600 

10 » Yardımcısı 12 500 
6 Yönetim Müdürü 1 950 
8 Şef 1 700 
9 Ayniyat Muhasibi ve Depo 

D. Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

Memuru 
Makinist ve Etüv Memuru 
taşe ve Ambar Memuru 
Memur 
Kütüphane Memuru 
Hasta Kabul Dairesi Memu
ru (Karantina Memuru) 
Müracaat Memuru 
Satmalma Memuru 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

600 
500 
450 
450 
450 

450 
450 
500 

10 
11 
11 
11 
11 

11 
10 

Bu mütehassıslardan birisi baştabiplik gö
revini yapar. Bu kadrolar üroloji, nöroloji, dâ
hiliye, hariciye (Cerrahi), göz, cildiye, kulak, 
burun, boğaz, çocuk, ortopedi, bakteriyoloji, 
intaniye, röntgen, biyokimya fizioterapi, pato
loji, anatomi, kadın doğum, anestezioloji, kan 
bankası, rehabilistasyon servisi, radioloji, teda
vi servisi (Röntgen, radium, atom) tedavi ser
visi, ortopedi aletleri imali servisi, psikiyatri, 
çene cerrahisi ve estetik cerrahi servislerine ait 
olup dcâhiliye, hariciye (Cerrahi) servislerine 
ikişer ve diğer servislere birden fazla müte
hassıs atanamıyacağı gibi bunların, çalışacak
ları servislerin mütehassısı olmaları da şarttır. 

»•-<< 
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Toplantı :' 0 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : I 

444 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 2 /404 ; Cumhuriyet 

Senatosu 2/228) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 281) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 13 . 7 . 1967 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 3423 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 12 . 7 . 1987 tarihli 1S3 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, 444 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci maddelerinin değiştirilmesine dair ka
nun teklifi dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bosbeyli 

Millet Meclisti Babanı 

Not : Bu teklif 29 . 12 . 1966 tarihinde Başkanlıkça ilk Komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 10, 11 ve 12 . 7 . 1967 tarihli 136, 137 ve 138 nci Birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle 
görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 281) 

Geçici Komisyon rapora 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu 27 . 7 . 1967 

Esas No.: 2/228 
Karar No.: 2 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 12 . 7 . 1967 tarihli 138 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülüp ka
bul edilen 444 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci maddelerinin değiştirilmesine dair kanun teklifi, Mil
let Meclisi Başkanlığı G-enel Sekreterliği Kanunlar Müdürlüğünün 13 . 7 . 1967 gün ve 3423 sa
yılı yazılariyle Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle Geçici Komisyonumuzun 
26 . 7 . 1967 günlü Birleşiminde ilgili bakanlık ve Ziraat Bankası mümessilleri hazır bulunduk
ları halde tetkik ve müzakere olundu, 
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444 sayılı Kanunla Onuncu ve Onbirinci dönem milletvekillerinin bir kısmının bu sıfatları, do

layısiyle mer'i ve cari usullere tevfikan almış oldukları ödenekler seçimin erken öne alınmış ve 
Meclisin feshedilmiş bulunması dolayısiyle zimmetlerinde kalmıştır. 

Borçlanmış bulunan milletvekillerinin fevkalâde haller dolayısiyle borçlarını ödemekte müşkü
lâta uğradıkları ve bir kısmının malî imkânlarının dışında kaldığı müşahede edilmesi sebebiyle 
bu borçların muayyen taksitlerle ödenmesi hususu 44-4 sayılı Kanunla kabul edilmiştir. Buna rağ
men alacaklı müesseselerin kanunun derpiş ettiği espri dışındaki hareketleri ve kanun teklifinin 
gerekçesinde de belirtildiği üzere neşir tarihinden önceye götürülmek suretiyle birtakım ihtilâfla
rın zuhuruna ve borç miktarının yükselmesine sebep ve âmil olmuşlardır. 444 sayılı Kanunun daha 
vazıh bir hale ifrağı talebedilmiş ancak Millet Meclisince bu teklif değiştirilmek suretiyle mil
letvekillerinin iki devreye aidolan borçlarının tamamı affedilmiştir. 

Ancak, yapılan tetkikat vs alâkalılardan alman izahat muvacehesinde her iki devreye ait 
borçların tamamının affının hak anlayışı ile kabili telif bulunmadığı tesbit olunmuştur. Borcun 
teşekkülünden sonra zuhur eden fevkalâde hal ve tarihî şartlar muvacehesinde birtakım denge
sizlikler meydana gelmiştir. Bu suretle borçluların esas borçları masraf ve faizlerle birlikte yük
sek rakamlara baliğ olmuştur. Borçların yüksek rakamlara baliğ olması borçluları borçlarını ödi-
yemez hale getirmiş ve bankayı da alacakların tahsili halindeki istifadelerinden mahrum bırak
mıştır. Banka ve Hazine ile borçlular arasında hukukî rabıtanın mevcudiyeti sebebiyle 10 ncu ve 
11 nci devrelere ait ödeneklerin borçlulardan aynen tahsili ancak hâdisenin karışık bir boşluluk mahi 
yeti arz etmesi ve fevkalâde şartlar göz önünde bulundurularak bu hususun tasviyesini tarafların 
menfaatleri icabı bulunduğu tezekkür edilmiş ve faiz ve masrafları kaldırılarak esas borcun borçlu
lardan tahsili ve kanunun neşir tarihine kadar tahsil edilmiş bulunan faiz ve masrafların esas borca 
mahsubu hususu komisyonumuzca ittifakla kabul edilmiştir. Bu itibarla 1 nci ve 2 nci maddeler 
Millet Meclisi Maliye Komisyonunun kabul etmiş olduğu şekilde aynen kabul edilmiştir. 3 ncü ve 
4 ncü maddeler Millet Meclisince kabul edilen sekli ile aynen kabul edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
.Manisa Çorum Afyon K. Giresun 

E. Vlusoy A. Çetin A. Karayiğit t. Topaloğlu 

Bize Yozgat 
O. M. Agun î> Yeşilyurt 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1000) 



MÎLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ | GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ 
METİN j METİN 

444 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci maddelerinin ş 444 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifi j değiştirilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 10 ncu Dönem T. B. M. M. j MADDE 1. — Onuncu Dönem T. B. M. Mec-
Üyelerinin ödeneklerine müsteniden T. O. Ziraat j lisi üyelerinin ödeneklerine müsteniden T. C. 
Bankasına olan borçlan, tahakkuk tarihinden j Ziraat Bankasına olan borçlan 7 yıl faizsiz tak-
itibaren kaldırılmıştır. ! side bağlanmıştır. 

| Bu borçlara tahakkuk ettirilmiş olan faizler 
| ile her türlü masraflar ve ücretler kaldırılmış-
I tır. Borçlulann bu tarihe kadar yapmış olduk-
j lan bütün ödemeler «hangi nam ile tahsil edil-
i miş olursa olsun» esas borçtan indirilir. 

MADDE 2. — Onbirinci dönem T. B. M. M. \ MADDE 2, — Onbirinci Dönem T. B. M. 
üyelerinin 1960 yılı milletvekilliği ödeneklerin- \ Meclisi üyelerinin ödenelderinden mütevellit 
den dolayı Hazineye olan borçlan, tahakkuk et- { Maliye Bakanlığına olan borçlan yıllık taksidi 
tiği tarihten muteber olmak üzere kaldınlmış- j 1 200 liradan az olmamak üzere faizsiz taksit
tir. | lere bağlanmıştır. 

j Onbirinci dönem T. B. M. Meclisi üyelerinin 
j ödeneklerine müsteniden Ziraat Bankasına olan 
| borçlan 1 nci madde hükümlerine tabidir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinden | MADDE 3. — Millet Meclisi Genel Kurulun-
yürürlüğe girer. ! ea kabul edilen 3 ncü madde aynen kabul edil-

- I iniştir. 
ı 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye ve Ticaret | MADDE 4. — Millet Meclisi Genel Kurulun-
Bakanlan yürütür. j ca kabul edilen 4 ncü madde aynen kabul edil-

J mistir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1000) 




