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2. — Müatereık Başkandık Divanınım, 
Türkiye Büyük Millet Mlecdüinde teşek
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Türk - Milliyetçi' Çin Pa-rlânıontahrara-
^ Dest İnik Gruplarının, Dışişleri B!akam-
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memleketimize davet edilmesinin uygun 
görü'düğöne dair tezkeresi. (3/344) 838 :839 
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rüldüğüne dair tezkeresi. (3/342; 839 
8. — Müşterek Başkanlık Divanının, 

Türkiye- Büyü!: Millet Meclisinden hir 
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ğüne dair tezkeresi. (3/340) 839 

10. — 'Sayın üyelerden bâzılarına izin 
verilmesine <da!ir Başkanlık tezkeresi. 
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11. — Millî Eğiti:m Komisyonu Baş
kanlığının, Ko'misyon Sözcülüğüne Ay
'dın Üyesi î. Cenap Ege'nin, Kâtipliğe Bo
lu Üyesi Alâ'eddin Yıİmaztürk'ün seçil-
dMerine dair tezkeresi. (3/338) 840 

12. — Malatya Üyesi Hamdii Özer'in, 
mason localarınla dair Senato araştırma 
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Güven Partisi, Kontenjan ve Millî Biiırli'k 

Sayfa 
Grubu Başkanlıklarının, Geneli Kurulun 
29 . 6 . 1973 talihinden başlamak ve 
14 . 10 . 1973 tarühinde yapılacak kısmî 
Senato seçimi ile mili et v eldiler i geıneC se
çimi sanndl arının Yüksek Seçim Ku
rulunca Tüıikiye radyolarından ya>-
yın'laaaeak nihaî bildiri talihinden itiba
ren 5 gün sonraki gün saat 15.00'te topla
mlım a'k üzere tatil 'karan verilmesine dair 
önergesi. (4/142) 840:841 

V. — Gröriisülsn islör 841 

1. — Türk Uçalk Sanayii Anonim Or
tak'ığı kanun tasarısının Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuıiyet Se
natosu Maili ve İktisadî İşler, Anayasa ve 
Acjaic!':, Mililî Savunma ve Bütçe ve Plân 
komisyonlarından. 3'er üye alınma'k sure
tiyle 'kurulan Gvdici Komisyon raporu (M. 
Meclisi : 1/803; C. .Senatosu : 1/231) (S. 
Sayısı : 315) 841:862,863:864 

I. _ GECEN TUTANAK ÖZETİ 

27 . 11 . 1973 tarih ve 2852 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bâzı maddelerinin kaldırılmasına dair kanım 
tasarısı (S. Sayısı : 307) açık oya sunuldu, 
oyların ayrımı sonucunda kanunlaştığı bildi
rildi. 

Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanlığının, 
Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı Kanunu 
tasarısının havale edilmiş olduğu komisyon
lardan alınacak üçer üyeden kurulacak bir 
geçici komisyonda görüşülmesine dair tezke
resi kabul olundu. 

1312 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Ka
nununun 36 ncı maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkında (S. Sayısı : 311) ; 

2 Mart 1972 gün ve 1569 sayılı Kanunla 
1973 yılma ertelenmiş bulunan Mahallî idare 

seçimlerinin yemden düzenlenmesi hakkında 
(S. Sayısı : 312) kanun tasarılarının ve 

5432 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 
geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifinin (S, Sayısı : 310) gelen kâğıtlardan 
gündeme alınıp, öncelik ve ivedilikle görüşül
me; eri onaylanarak, maddeleri ve tümleri ka
bul olundu, kanunlaştıkları bildirildi. 

15 . 5 . 1971 tarih ve 1402 sayılı Sıkıyöne
tim Kanununun 26 ncı maddesine bir fıkra 
ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesine 
dair (S. Sayısı : 3C8) 

Bâzı orman suçlarının affına ve bunlardan 
mütevellit idare şahsî haklarının düşürülme
sine dair (S. Sayısı : 313) ; 

Siyasî Partiler Kanunu ile, seçimlerle ilgili 
•kanunların bâzı hükümlerinin değiştirilmesi. 

834 — 
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'bâzı hükümlerin [kaldırılması ve bu kanunlara 
bâzı hükümler eklenmesi hakkında (>S. Sayı
sı : 309) kanun tekliflerinin gelen kâğıtlardan | 
gündeme alınıp, öncelik ve ivedilikle görüşül
meleri •onaylanarak, maddeleri kaibul olundu, 
tümleri açık oya sunuldu; oyların oyrımı ÖO 
nucunda kanunlaştıkları bildirildi. 

28 . 6 . 1973 Perşembe günü saat 15,00 to 

toplanılmak üzere Birleşime saat 23,10"da son 
verildi. 

Başkan Başkan 
Başkanvekili Başkanvelkili 
Mehmet Unaldı Macit Zer em 

Kâtip Kâtip 
Kastamonu İstanbul 

Mehmet Camlıca Mebrure Aksoley 

11. — BU BİRLEŞİM TUTANAK ÖZETİ 

Başkan Tekin Arıburun, Cumhuriyet Sena
tosunun 12 nci toplantı yılı çalışmalarına ait 
bilgi verdi ve seçimlere katılacak üyelere ba
şarılar diledi. 

Müşterek Başlkanlıjk Divanınca, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde teşekkül eden Türk 
-Kore, Türk - Macar ve Türk - İran Parlâmen-
tolararası Dostluk grupları tüzük tasarıları
nın, Dışişleri Bakanlığınca yapılan değişik
likler göz-önünde (bulundurularak |kabul oldu
ğuna ; 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde teşekkül 
edecek olan Türkiye - Suriye, Türkiye - Lüb
nan, Türkiye - Hoianda, Türk - İsveç ve 
Türk - Milliyetçi Çin Parlâmentolara rası Dost
luk Gruplarının, Dışişleri Bakanlığının yazı
larında 'belirtilen sebeplere müsteniden 'kurul
masına imkân görülmediğine; 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde teşekkül 
edecek olan Türk - Bulgaristan Parlâmento
lara rası Dostluk Grubunun 'kurulmasının Dış
işleri Bakanlığının yazısına müsteniden 'kabul 
olunduğuna; 

Pakistan Parlâmentosundan; 

Şili Parlâmentosundan ve Millî Kongre
sinden Ibirer heyetin memleketimize davetinin 
ve 

Türkiye Büyüjk Millet Meclisinden birer 
heyetin Senegal'i, 

Mısır'ı, 
Sovyet 'Sosyalist Cumhuriyetler Birliğini 

ziyaretinin uygun görülmüş olduğuna dair 
Başkanlık tezkereleri 'kabul olundu. 

Sayın üyelerden bâzılarına, Başkanlık tez
keresinde gösterilen sdbep ve sürelerle izin ve
rilmesi kabul olundu. 

Millî Eğitim Komisyonu Başkanlığının, Ko
misyon Sözcülüğüne Aydın Üyesi İ. Cenap 
Ege'nin, Kâtipliğe Bolu Üyesi Alâeddin Yıl
ın aztürk'ün seçildiklerine dair tezkeresi Genel 
Kurulun bilgisine sunuldu. 

Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, mason loca
larına dair Senato araştırması isteyen öner
gesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu ve gere
ğinin yapılacağı bildirildi. 

Adalet Partisi. Cumhuriyetçi Güven Par
tisi, Kontenjan ve Millî Birlik Grubu başjkan-
lıklarmm, Genel Kurulun 29 . 6 . 1973 tari
hinden başlamak ve 14 . 10 . 1973 tarihinde 
yapılacak kısmî Senato seçimi ile milletvekil
leri genel seçimi sonuçlarının Yüksek Seçim 
Kurulunca Türkiye Radyolarında yayınlana
cak nihaî bildiri tarihinden itibaren 5 gün 
sonraki gün, saat 15,00'ie toplanılmak üzere 
tatil k a r a n verilmesine dair önergesi, kabul 
olundu. 

Tüıjk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı ka
nunu tasarısının öncelik ve ivedilikle görüşül
mesi onaylanarak maddeleri kabul olundu, tü
mü açık oya sunuldu, oyların ayrımı sonu
cunda kanunlaştığı 'bildirildi. 

Kabul edilen tatil önergesinde belirtilen 
gün ve saatte toplanılmak üzere Birleşime 
saat 17.46'da son verildi. 

Başkan 
Telcin Arıburun 

Kâtip 
Diyarbakır 

Azmi Erdoğan 

Kâtip 
Konya 

Osman Nuri Canpölat 
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SORULAR 

Yazılı sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 

Hüsnü Dikeçligil'in, Gerede Küçük Sanayi Si
tesi ortaklarının ticarî durumuna dair yazılı 
soru önergesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına 
gönderilmiştir, (7/148) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Mehmet Güler'in, Türlkiye Sanayi Kalkınma 

Bankası tarafından kredi yerilen firmalara 
dair yazdı soru önergesi Başbakanlığa gönde
rilmiştir. (7/149) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Mec-
di Agun'un, Çaykur hakkında yazılı soru 
önergesi Gümrük ve Tekel Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/150) 

m . - GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 

1. — Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı 
.kamunu tasarısının Millet Meclisince kabul 
'olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve 
İktisadî İşler, Anayasa ve Adalet, Millî Savun
ma ve Bütç'e ve Plân komisyonlarından 3'er 
üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Komis
yon raporu (M. Meclisi : 1/803; C. Senatosu : 
1/231) (S. Sayısı : 316) (Dağıtma tarilhi : 
28 . 6 . 1073) 

2. — Kütahya Milletvekili Eski Maliye Ba
kanı Mesut Erez'in, Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 12 . 11 . 1969 tarih ve 71 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 5873 sayılı Şevket 

B-ozkurt'a, 5878 sayılı Şef ika Sertkan'a, 5879 sa
yılı Nuriye Karalmlut'a, 5880 sayılı Fatma Hik
met Göym'en'e, 5881 sayılı Özgül Ertunç'a, 
5882 sayılı Mesut Tuğrul Oymak'a, 5883 sayılı 
Fatma Mü ey yed Genc'e, 5884 sayılı Vedia 
Şen'e, 5885 sayılı Asiye Gündüz'e, 5886 sayılı 
Naciye Mutlu'ya, 5887 sayılı Neşet Eray'a, 
5888 sayılı Şerife Azrak'a, 5889 sayılı Ahmet 
Acar'a, 5890 sayılı Şevkiye Şengelen'e, 5801 
sayılı Feride Nezaıhat Anarman'a, '5892 sayılı 
Mecit Solmaz'a ve 5893 sayılı Asiye Ünsaldı'ya 
ait karar]ann Genel Kurulda görüşülmesine da
ir önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapo
ru (C. Senatosu : 4/135) (S. Sayısı : .314) (Da
ğıtma tarihi : 26 . 6 .1973) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılıma saati : 15,00 

BAŞKAN : Tekim ArıMrunı 

KÂTİPLER : Azmi Erdoğan (Diyarbakır), Oscnan Nuri Canpolat (Konya) 

BAŞKAN — 79 ncu Birleşimi açıyorum. 
BAŞKAN — Oumihurdveıt Senatosunun sa

yın üyeleri, gerekli çoğunluğumuz vardır, mü
zakerelere başlıyoruz. 

IV. - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Başkanın, Cumhuriyet Senatosunun 12 
nci toplantı yılı çalışmaları hakkında açıklaması 

•ve seçimlere katılacak üyelere başarılar dileyen 
demeci. 

— 836 — 
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BAŞKAN — Sayın .arkadaşlarım, gündeme : 
başlamadan önce, geçen 1 Kasım 1972'den bu- J 
güne kadar yüce Senatomuzun çalışmaları hak- I 
kında özet olarak şu hususları sayın üyelerin 
bilgilerine sunmakla, .bahtiyarlık duymakta
yım : j 

Arz ettiğim bu devrelik müddet zarfında yü- i 
ee .Senatomuz 79 Birleşim, 112 oturum yapmış ve 
820 saat çalışmıştır. 

Bu müddet zarfında 124 tasarı ve 33 teklif 
olmak üzere cem'an 157 kanun çıkarılmıştır. 
Gündemde kalan kanun teklifi veya tasarısı 
yoktur. 

11 sözlü soru verilmiş, yalnız ikisi neticelen
miştir. 5d yazılı soru sorulmuş, yalnız 19 tanesi 
geri kalmıştır. 

Bütün hu mesai 'sarfedilirken, yüce Senato
muzun ve dolayısıyle Başkanlığınızın daima 
gözı('r'-ünde bulundurduğu birtakım hususlar 
vardı. Bilhassa gözetilmekte olan lvxlef, bir 
yandan sürekli bir mesai sarfıyle Türk Milleti
ne ve Devletine en yararlı addettiğimiz, en ya
rarlı .olduğuna inandığımız ve ihtiyaç görülen 
kanunları tahakkuk 'ettirmek olmuş iken. öte 
yandan da Yüce Atatürk'ün Cumhuriyet için 
koymuş olduğu ve önemle belirttiği temel taşı 
hükümlerinden olan «Hâkimiyet kayıtsız, şart
sız milletindir» kaidesini kıskançlıkla gözete
rek ve Parlâmento ve dolayısıyle yüce Senato
muzun prestij, şeref ve haysiyetini her yönden 
korumakta dikkatli ve çok titiz 'bulunarak 
Türk Milleti adına hizmet ve vazife görmek 
olmuştur. 

Sayın arkadaşlarım, gerek bu teme! taşı ma
hiyetinde gördüğümüz hedef ve gayeye uygun 
olarak, gerekse çalışma ve mesai yönünden arz 
etmiş olduğum rakamları gözden getirirsek, şa- I 
hit 'oluyoruz ki, bu devrede çalışmamız bir 
başarıdır ve 'bu başarıya ancak yüce Senatomu
zun kıymetli üyeleri ve mensuplarının hu devre 
zarfında, göstermiş oldukları üstün vazife hissi, 
çalışmalarındaki ısrarlı gayret ve hüsnüniyet 
sayesinde ulaşılmıştır. Bundan ötürü, Başkanı
nız sıfatıyle sayın ve kıymetli arkadaşlarıma ay
rı ayrı teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunarım. 1 

Yine bu başarıya ulaşmak için gerek idarî ve 
gerekse hizmetler yönünden en büyük âmil ol
muş olan bütün Senato komisyonları 'başkan ve 
üyeleri ve 'mensuplarına ve Senato gruplarının j 

ı Başkan ve üyeleri ve mensuplarıma ve birhas-
| sa idareci arkadaşlarımızdan gerek kanunlar yö-
I nünden gerekse idarî hizmet ve .görevleri yö

nünden büyük -mesai sarf etmiş ve çalışmış olan 
Başkanlık Divanı mensubu arkadaşlarımıza, 
Senato mensupları olan müdürlükler, Oenel Seik-

| ret erlik, müşterek müdürlükler mensuplarına, 
başkan ve hizmetlilerine; kısacası, bu hizmet ve 
basanda hizmeti geçmiş 'olası bütün ilgililere, 
bilhassa yüce Senatomuzun bu mesaisini yakın
dan takip ederek umumî efkâra zamanında ulaş
tırmaya çalışmakta üstün gayret göstermiş olan 
başta Türkiye Büyük Millet 'Meclisi Basın Müşa
virliği ve personeline, Basın Derneği Başkan ve 

mensupları ve Anadolu Ajansı, TRT ve gazete
lerin temsilci ve mensuplarına teşekkürlerimi sa
mimiyetle sunarım. 

Yüce Senatonun sayın üyeleri, bu sene aynı 
zamanda Millet. Meclisinin genel seçimleri ve 
Yüce Senatomuzun da üçte bir üyelerinin yeni
lenme seçimlerinin yapıldığı senedir. Dolayısiy-
le birçok üye arkadaşlarımız seçimlere girecek
lerdir. Kendilerine, gerek bütün arkadaşlarımız 
adına, gerekse şahsım adına başarılar diler, bü
tün üye arkadaşlarımızla sağlık ve selâmet için
de tekrar yeni dönemde hep birlikte buluşmamı
zı temenni eder ve Cenabı Haktan niyaz ederim. 
(Alkışlar). 

Sayın arkadaşlarım, gündem dışı söz isteyen 
bir sayın arkadaşımız vardır. Kontenjan Grubu 
adına, Kontenjan Grubu Başkanı Prof. Dr. Ni
hat Erim söz istemiştir. 

Sayın Nihat Erim'den istirham ederim, bu
rada diğer gruplar da vardır. Eğer, tensifoeder-
seniz, diğer gruplar da dahil olmak üzere, gru
bu olmayan; yani herhangi bir gruba mensubol-
mayan diğer arkadaşlarımızın ve bu konuyu da
ha evel düşünmüş ve teşöbbüs etmiş olan arka
daşlarımızın adına da olmak üzere, seçimlere gi
recek arkadaşların başarıya ulaşmasını yürekten 
temenni ettiğimizi bendeniz arz etmiş olayım. 
Bu suretle bu vazifeyi bütün gruplar adına yap
mış olayım. 

SALİM HAZEEDAĞLI (Elâzığ) — Olur 
mu, efendimi. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım gündeme 
geçiyorum. 

I 2. — Müşterek Başkanlık Divanının, Türkiye 
| Büyük Millet Meclesinde teşekkül eden Türk-Ko-
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re, Türk - Macaristan ve Türk - İran Parlâmen- î 
tolararası Dostluk grupları tüzük tasarılarının, ı 
Dışişleri Bakanlığınca yapılan değişiklikler göz-
önünde bulundurularak kabul olunduğuna dair 
tezkeresi. (3/347) 

BAŞKAN — Tezkereler vardır, okutuyorum: 

Genel Kurula 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde teşekkül 

eden Türk - Kore, Türk Macaristan ve Türk-İran 
Perlâmentolararası Dostuluk Grupları tüzük tasa
rılarının, Dışişleri Bakanlığınca yapılan değişik
likler gözönünde bulundurularak kabulü, Müşte
rek Başkanlık Divanının 22 . 6 . 1973 tarihli top
lantısında uygun görülmüştür. 

Yüksek tasviplerinize arz olunur. 
Tekin Arıburun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

MEHMET TÎAZER (Kars) — Sayın Baş
kan, anlaşılmadı.... 

BAŞKAN — Genel Kurula arz edilmek üze
re Müşterek Başkanlık Divanında alınmış olan 
birkaç karar vardır. Bunlar, yabancı devletlerin 
parlâmento başkanlarının göndermiş olduğu ve 
parlâmento heyetlerimizle ilgili olan devletler 
hakkındadır. Bunlar Dışişleri Bakanlığına yazıl
mıştır. Dışişleri Bakanlığı bunlardan münasip 
ve faydalı gördüklerini bize tekrar havale etmiş
tir. Müşterek Başkanlık Divanında görüşülmüş
tür ve oylarınıza arz edilmek üzere Genel Kuru
lumuza getirilmiştir. Bunlar Müşterek Başkanlık 
Divanının tezkereleridir. 

Bu okunan tezkereyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — MûştereJ: Başkanlık Divanının, Türkiye 
Büyük, Millet Meclisinde teşekkül edecek olan 
Türk - Suriye, Türk - Lübnan, Türk - Hol anda, 
Türk -İsveç ve Türk -Milliyetçi Çin Parlâmen-
tolararası Dostluk Gruplarının Dışişleri Bakan
lığının yazılarında belirtilen sebeplere müsteni
den kurulmasına imkân görülmediğine dair tez
keresi. (3/346) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum : 

Genel Kurula 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde teşekkül 

edecek olan Türk - Suriye, Türk - Lübnan, Türk-
Holanda, Türk - İsveç ve Türk Milliyetçi Çin 
Parlâmentolararası Dostluk gruplarının; Dışiş
leri Bakanlığının 12.8.1971 gün 3-784, 23.6.1971 

gün ve 2-596 ve 7.9.1971 gün ve 71-1164-856 
sayılı yazılarında belirtilen seibeplere müsteni
den kurulmasına imkân görülmediği Müşterek 
Başkanlık Divanının 22 . 6 . 1973 tarihli toplan
tısında kararlaştırılmıştır. 

Yüksek tasviplerinize arz olunur. 
Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — Müşterek Başkanlık Divanının, Türki
ye Büyük Millet Meclisinde teşekkül edecek 
olan Türk - Bulgaristan Parlâmentolararası Dost
luk Grubunun kurulmasının Dışişleri Bakanlı
ğının yazısına müsteniden kabul olunduğuna 
dair tezkeresi. (3/345) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum : 

Genel Kurula 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde teşekkül 
edecek olan Türk - Bulgaristan Parlâmentolar
arası Dostluk Grubunun kurulmalarına dair ta
kibin, Dışişleri Bakanlığının 17 . 3 . 1973 tarihli 
ve 454 - 28 müspet mütalâasına müsteniden ka
bulü, Müşterek Başkanlık Divanının 22.6.1973 
tarihli toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Yüksek tasviplerinize arz olunur. 
Tekin Arıburun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — Müşterek Başkanlık Divanının, Pakistan 
Parlâmentosundan bir heyetin memleketimize 
davet edilmesinin uygun görüldüğüne dair tez
keresi. (3/344) 

BAŞKAN — Tezekeyi okutuyorum : 

Genel Kurula 

Türk Parlâmento Heyetinin ziyaretini iade 
maksadiyle bir Pakistan Parlâmento Heyetinin 
memleketimize davet edilmesi, Müşterek Başkan
lık Divanının 22 . 6 . 1973 tarihli toplantısında 
kararl aştırılmıştır. 

Yüksek tasviplerinize arz olunur. 
Tekin Arıburun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
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BAŞKAN — Tasviplerinize sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6. — Müşterek Başkanlık Divanının, Sili 
Parlâmentosundan ve Millî Kongresinden bir 
heyetin memleketimize davet edilmesinin uygun 
görüldüğüne dair tezkeresi. (3/343) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum : 
Genel Kurula 

Türk Parlâmento Heyetinin Şili'ye yaptığı 
ziyaretin iadesine imkân vermek maksadiyle Şili 
Parlâmentosu ve Millî Kongresinden bir heyetin 
memleketimize davet edilmesi, Müşterek Başkan-
nik Divanmnı 22 . 6 .1973 tarihli toplantısında 
kararlaştırılmıştır. 

Yüksek tasviplerinize arz olunur. 
Tekin Arıburun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
BAŞKAN — Tasviplerinize sunuyorum. Ka-

kaibul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştür. 
7. — Müşterek Başkanlık Divanının, Türkiye 

Büyük Millet Meclisinden bir heyetin Senegal'i 
zirayetinin uygun görüldüğüne dair tezkeresi. 

'(3/342) 
BAŞKAN — Tezkeyeri okutuyorum : 

Genel Kurula 
Senegal Millet Meclisi Başkanının, bir par

lâmento heyetimizi ziyaret maksadiyle vâki da
vetlerinin kabulü, Müşterek Başkanlık Divanının 
22 . 6 . 1973 tarinli toplantısında kararlaştırılmış
tır. 

Yüksek tasviplerinize arz olunur. 
Tekin Arıburun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — Tasviplerinize sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8. — Müşterek Başkanlık Divanının, Türk-
kiye Büyük Millet Meclisinden bir heyetin Mı
sır'ı ziyaretinin uygun görüldüğüne dair tez
keresi. (3/341) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum: 
Genel Kurula 

Mısır Halk Meclisi Başkanı Hafez Ba-
deoui'nin, bir parlamento heyetimizi ziyaret 
maksadiyle vaki davetlerinin kabulü, Müşte
rek Başkanlık Divanının 22 . 6 . 1973 tarihli 
toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Yüksek tasviplerinize arz olunur. 
Tekin Arıburun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9. — Müşterek Başkanlık Divanının, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinden bir heyetin Sov
yet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğini ziyareti
nin uygun görüldüğüne dair tezkeresi. (3/340) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum : 

Genel Kurula 
Sovyet Prezidyum Başkanı H. Podgor-

ni'nin, bir parlâmento heyetimizi ziyaret mak
sadıyla vaki davetlerinim kabulü, Müşterek 
Başkanlık Divanının 22 . 6 . 1973 tarihli top
lantısında [kararlaştırılmıştır. 

Yüksek tasviplerinize arz olunur. 
Tekin Arıburun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10. — Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesine dair Başkanlık tezkeresi. (3/339) 

BAŞKAN — İzin tezkeresi var, okutuyo
rum efendim; 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı Cumhuriyet Senatosu 

üyelerinin hizalarımda gösterilen müddetlerle 
izinli sayılmaları hususunun Genel Kurula arzı, 
Başkanlık Divanının 28 . 6 . 1973 tarihli top
lantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Tekin Arıburun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Selâhattin özgür hastalığına binaen 21.6.1973 
tarihinden itibaren 20 gün. 

Cumhuriyet Senatosu Sakarya Üyesi Mus
tafa Tığlı hastalığına binaen 21 . 6 . 1973 tari
hinden itibaren 20 gün. 

BAŞKAN — Tekrar okutup, oylarınıza su
nacağım. 

Selâhattin özgür hastalığına binaen 21.6.1973 
tarihinden itibaren 20 gün. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Sakarya Üyesi Mus
tafa Tığlı hastalığına binaen 21 . 6 . 1973 tari
hinden itibaren 20 gün. 

BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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İ i . — •Millî Eğitim Komisyonu Başkanlığı- j 
nm, Komisyon Sözcülüğüne Aydın Üyesi İ. Ce
nap Ege'nin, Kâtipliğe Bolu Üyesi Alâeddin Yıl-
maztürk'ün seçildiklerine dair tezkeresi. (3/338) 

BAŞKAN — Bir tezkere var, okutuyorum; 

Yüksek Başkanlığa 

Millî Eğitim Komisyonunun açık bulunan 
sözcülüğüne Aydın Senatörü İskender Ce
nap Ege, kâtipliğine Bolu Senatörü Alâeddin 
Yılmaztürk 21 . 6 . 1973 tarihinde Komisyon 
toplantısında mevcudun oybirliğiyle seçilmiş
lerdir. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Saygılarımla. 

Komisyon Başkanı Y. 
Fethi Tevetoğhı 

Samsun 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

12. — Malatya Üyesi ilamdı Özer'in, mason 
localarına dair Senato araştırması isteyen öner
gesi. (10/7) 

BAŞKAN — Bir araştırma önergesi var, 
okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Uluslararası faaliyette bulunan Mason loca

larının yurdumuzda da faaliyette bulundukları 
ve mensuplarının yurt dışındaki genel karar
gâhlar tarafından terfi ve tefeyyüz ettirildik
leri halk efkârında yaygın hale gelmiştir. 

Yapılan söylentilere göre: 
Mason localarına üye kayıt olabilecek kişi

lerin, bulundukları memleketin kaderi üze
rinde etkili olacak niteliği taşıması ve en az iki 
mason tarafından locaya takdim edilmesi şart-
Jtır. 

Tarihî ve çok gizli bir yemin merasiminden 
sonra liyâkatlarına göre kendileıine masonluk i 
derecesi verilir ve zamanla hizmetteki başarı- \ 
lan ölçüsünde bu dereceleri yükseltilir. 

Ettikleri yemine göre millî ve dinî bağları- j 
m kopartarak masonluğun uluslararası Siyo
nizm umdesine ve onun kanunlarına kendisini 
bağlar. Kendi memleketinin kaderini de bu 

-kanunların anaçizgisi üzerinde yürütmeye gay
ret eder. 

Yeminden dönüş veya masonluğunu inkâr 
ediş ihanet suçu ile ceza görür. Bu cezanın 

derecesini bağlı bulunduğu yurt dışındaki ma
sonların genel karargâhı tâyin eder ve görül
mez kuvvetlerini harekete geçirerek dilediği 
cezayı derhal uygular. Dünyayı kendi örgüt
leri ile yönetir ve hiç kimse bunun farkına va
ramaz. Hiçbir devletin yönetici kadroları bu
na engel olamaz. Masonlara mücadele açan 
milliyetçiler çeşitli yollarla tesirsiz ve güçsüz 
hale getirilerek bir kenara atılır. Çünkü ma
sonlar, Siyonizmin yeminli neferleri ve millet
lerin bünyesine girmiş birer siyonizm çıbanları
dır. Bunu bilerek veya bilmeyerek, yurdumuz
da mason olmuş kimseler vardır. 

Atatürk bu gerçeği bildiği için mason lo
calarını kapatmıştır. 

İşte bu locaların bugün yurdumuzda aynı 
veya değişik adla faaliyette bulunup bulunma
dığı ; yurdumuzdaki masonlar, masonluk unva
nı ve derecelerini nereden aldıkları, 

1630 sayılı Dernekler Kanununa uygun bir 
cemiyet ise faaliyetlerinin uluslararası faaliyet 
olduğu açıkça bilindiği cihetle, Dernekler Ka
nununun 3, 6. 10 ve 11 nci maddeleri gereğince 
kanunlarımıza, ulusal çıkarlarımıza uygunluğu 
ve Bakanlar Kurulunun iznini alıp almadığı 
mason locaları hakkındaki araştırma konusu
dur. Bu konu üzerinde tüzüğün 133 ncü mad
desi gereğince Senato araştırması yapılmasını 
arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
8 . 6 . 1973 

Malatya Senatörü 
Hamdi Özer 

BAŞKAN — Sayın arkadaşarım, bu bir Se
nato Araştırması isteğidir. Bilgilerinize arz 
edilmiştir. Tüzük mucibince gereği yapılacak
tır. 

13. — Adalet Partisi, Cumhuriyetçi Güven 
Partisi, Kontenjan ve Millî Birlik Grubu Baş-
kanlannın, Genel Kurulun 29 . 6 . 1973 tarihin
den haşlamal; ve 14 . 10 . 1973 tarikinde yapıla
cak kısmî Senato seçimi ile milletvekilleri genel 
s-çim i sonuç/arının Yüksek Secim Kurulunca 
Türkiye radyolarında yayınlanacak nihaî bildi
ri tarihinden itibaren 5 gün sonraki gün saat 
15,00'te toplanılmak üzere tatil kararı verilme
sine dair önergesi. (4/142) 
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BAŞKAN — Bir önerge var okutuyorum: 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Geceli gündüzlü yapılan yoğun çalışmalar 
sonucu gündemimizde mevcut önemli kanun ta
sarı ve teklifleri sonuçlandırılmış bulunmakta
dır. Kısmî Cumhuriyet Senatosu seçimleri ile 
milletvekilleri genel seçiminin yaklaşmış olma
sı sebebiyle sayın üyelerin seçim bölgelerindeki 
işlerinin takibine imkân vermek ve dinlenmele
rini temin etmek üzere Cumhuriyet Senatosu
nun 29 Haziran 1973 tarihinden başlamak ve 14 
Ekim 1973 gümı yapılacak kısmî Senato seçi
mi ile milletvekilleri genel seçiminin sonuçla
rına dair 25 Mayıs 1961 tarihli ve 30G sayılı 
Milletvekilleri Secimi Kanununun değişik 3-3 
nci maddesi gereğince seçim sonuçları' hakkın
da Yüksek Seçim Kurulunca Türkiye radyola
rından yapılacak olan nihaî bildiri tarihinden 

| itibaren 5 gün sonraki gün saat 15,00'te top
lanmak üzere tatil kararı verilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Â. B. Grup Başkam 
Samsun 

Fethi Tevetoğiu 
Ivmtergan Grup Başkanı 

I • Nihat Erim 
I 

C. G. P. Grup Başkanı 
Kars 

Mehmet Hazer 
M. B. G. Başkanı 
Fahri Özdilek 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, bu tatil, 
okunulduğu üzere yarın sabahtan itibaren baş

lamaktadır. 
Bu önerge gereğince, seçim sonuçlarının 

Yüksek Seçim Kurulunca Türkiye radyoların
dan yayınlanacak nihaî bildiri tarihinden itiba
ren beş gün sonraki gün saat 15,00'te kendili
ğimizden toplanmak üzere yarından itibaren 
tatile girmemiz hususunu oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. —- Türk I'çak Sanayii Anonim Ortak- j önerge mucibince öncelik ve ivedilik tek-
lıyı kanun tasarısının Millet Meclisine?, kahıd I lifini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve 
İktisadî İşler, Anayasa ve Adalet, Millî Savun-
va ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 3"cr üye 
alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon ra
poru (M. Meclisi : 1/803; C. Senatosu : 1/231) 
(S. Sayısı : 315) (1) 

BAŞKAN •—• Sayın arkadaşlarım, tasarı ile 
ilgili bir önerge vardır, okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşmesi yapılacak işler 

kısmında bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim 
Ortaklığı kanun tasarısının önemine ve müsta
celiyetine binaen gündemde mevcut bütün iş
lere takdirnen öncelik ve ivedilikle görüşülme
sini aı*z ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon 
Sözcüsü 

Eskişehir 
Ömer Ucuzal 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, gündemi
mizde esasen görüşülecek başka kanun yoktur. 

(1) 315 S. Saydı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tümü üzerinde söz alan sayın üyeleri tak

dim ediyorum: Sayın Haydar Tunçkanat Millî 
Birlik Grubu adına. 

Şahısları adına: Sayın Ekrem Özden, Sayın 
Orhan Kor, Sayın Kâzım Karaağaçlıoğlu, Sa
yın Hüsnü Dikecligil. 

MEHMET HAZER (Kars) — Ben de grup 
adına söz istiyorum-efendim. 

BAŞKAN — Kaydedeyim Sayın Hazer. 
Söz sırası Millî Birlik Grubu adına Saym 

Haydar Tunçkanat'm. Buyurunuz Saym Tunç
kanat, 

M. B. G. ADINA HAYDAR TUNOKANAT 
(Tabiî Üye) —• Saym Başkan, Saym arkadaşla
rım ; 

Senatonun bu son toplantı ıgününde sizleri 
fazla meşgul etmek istemiyorum. Onun için ko
nuşmam kısa olacaktır. 

Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı kanun 
tasarısı önümüze gelmiş bulunmaktadır. Bu ta-
sarıyle Türkiye'de bir uçak sanayii kurulmak 
istenmektedir. 

Bilindiği gibi, bundan evvel Türkiye'de bir 
uçak sanayii kurulmasına teşebbüs edilmiş ve 
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ingiltere'den De Havılland Fabrikasından alı
nan patentle Türk Hava Kurumu tarafından 
Türkiye'de bir motor ve uçak sanayii kurulmuş
tu. Fakat İkinci Dünya Savaşından sonra ha-
kes gerek yeni uçaklar, gerekse motorları üre
rinde acemiyken, bu uçakların Türkiye'de ele 
geliştirilmesi, imal edilmesi yolunda ileriye doğ
ru bir adım atılması gerekirken, maalesef bu 
kuruluşlar daha sonraları Amerikan yardımla-
lan karşısında kapanmak ve başta bir ştıkk' 
bürünmek mecburiyetinde kalmışlardır. Hal
buki o zamanlar Amerikan yardımından Türki
ye'deki bu motor ve uçak sanayiini geliştirme 
yönünde faydalanılmış olsaydı, Türkiye bugün 
hakikaten kendi uçağını yapan güçlü bir ueak 
sanayiine kavuşacaktı. Maalesef bu fırsat h ba 
edilmiştir, ziyan edilmiştir. 

Bu vakıf kurulduğu zamanda biz, iane ile 
Türkiye'de bir uçak sanayii kaırulaınp.yvicabı
nı ve Hava Kuvvetlerinin çok yüksek: olan marv-
raflarının iane ile karşı! anamı y acarını 
açıkça söylemiştik. Daha sonraları bu vakıf, 
bâzı resmî kuruluşların yardımıyle millî piyan
godan, surdan burdan alınan ka aunâ paylar
la, yardımlarla güç-lendiril'>ıişd-\ Şimdi de, 1 5 
milyar lira sermayeli bu an-müu ortaklık kuru
lurken, Devletin buna büyük bir katkıda, yar
dımda bulunması öngörülmektedir KI ; gere e K_-
den bunun böyle olması lâzımdır. Aksi takdirde, 
Devlet eli olmadan bu kuruluşun başarıya ulan
ması mümkün değildir. 

Bugünün uçakları, meselâ bir F - 5 uçağı 70 
milyon liraya mal olmaktadır. Bu uçakların yıl
lık idame masrafları da esas fiyatlarının on-:1a 
ikisi kadar olduğuna göre, 14 009 000 lirayı -ge
rektirmektedir. Yani çok pahalıdır; Devletin 
buna el atmasından başka çare yoktur. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin en güçlüsü olan 
Hava Kuvvetlerimizin, vurucu gücün, dışa bağ
lılığım bir ölçüde azaltabilecek olan bu kurdu
sun başarıyle çalışmasını ve işlemesini canı srö-
nülden dilemekteyiz. Yalnız, bunun için birçok 
şartların daha tamamlanması lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, henüz kuruluş ka
nunu önümüzde bulunan bu teşekkül büyük bir 
araştırma yapmadan, hangi tip uçağı nasıl ya
pacağını tespit etmeden işe başlayacak olursa, 
bu işin içinden çıkmak mümkün olmayacaktır. 

Bugün Türk Silâhlı Kuvvetlerinin elinde 'bu
lunan silâhların büyük bir yüzdesi Amerikan 
menşelidir. Türkiye bir taraftan Ortak Pazara 
girmektedir. Türkiye'nin Ortak Pazara girmesi 
demek, Avrupa ile birleşmesi demektir. Acaba 
Türkiye, NATO içinde Amerikan menşeli silâh
ların imaline mi yönelecektir, devam edecektir, 
yoksa Ortak Pazara girerken, Avrupa'da geliş
tirilen yeni silâhlarla mı Ordusunu teçhiz ede
cektir? Bu stratejik kararın bugünden verilme
si şarttır. Aksi takdirde, bu tesisin kurulması, 
ileride bu sefer yanlış adımların atılmış olması 
dolayısıyle yığınakta yapılacak olan bu strate
jik hatanın daha sonra düzeltilmesinin- çok zor 
olacağı endişesini burada belirtmek isteriz. 

Türkiye, Ortak Pazarla Avrupanm bir en
tegrasyonuna gidiyorsa,, Avrupa ekonomik ba~ 
bağımsızlığını Ortak Pazarla kaşanmaya başla
dığı günden beri askerî savunmasını da bağım
sızlığa doğru götürmektedir. Dikkat ederseniz 
son zamanlarda Ortak Pazar ile Amerika arasın
da çıkan ihtilâflar NATO Antlaşmasına da sira
yet etmiştir ve Amerika NATO'ya yeni bir şekil 
vermek ve Ortak Pazarda bâzı isteklerini kabul 
•ettirmek için ısrar etmekUdir. Belki bugünden 
biraz çok ileri bir söz gibi gelecektir; ama ileri
de Amerika'sız bir NATO'yu dahi hesaplamak, 
düşünmek lâzımdır 

Bu nedenler, bizim, görüşümüz odur ki ; ar
tık Türkiye millî savunma gayretlerini daha 
verimli bir şekilde kullanmak istiyorsa Avrupa 
ya teveccüh etmek: zorundadır. Çünkü iktisa-
•den Avrupa. Ortak Pazarına, bağlanmaktadır. 

Bir de şu hususu hatırlatmakta fayda mülâ
haza ediyoruz. Bu gibi kuruluşlar gim geçtikçe 
büyümekte; yani personel bakımından büyü
mekte ve çok masraflı olmaktadır. Şimdiden bu 
kuruluşun, birçok insana iş bulan, iş yaratan bir 
müessese haline gelmemesini temenni ediyoruz. 

Suphi Karaman arkadaşımız bundan bir 
müddet evvel şu kürsüden yaptığı konuşmada, 
yurtlar ve burslarla ilgili kurulmuş olan kuru
mun gelirinin % 40'im personel giderlerine 
harcamış olduğunu burada belirtmişti. Böyle 
önemli bir kuruluşun bu yönleri göze almadan, 
bu yönleri dikkate almadan gelirinin büyük 
bir 'kısmını personel masrafları olarak harcama
sını bu kuruluşun verimli olması bakımından 
çok sakıncalı görüyoruz. Bu bakımdan da, seç-
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kin ve az personelle kifayetli bir iş yapmak 
mecburiyetinde olduğunu bir kere daha hatır
latmak isteriz. Yoksa bu vakfın ve 440 sayılı 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri Kanununa göre 
kurulacak olan bu ortaklığın böyle eş dost ka
yıracak ve onlara iş bulacak nitelikte bir te -
şekkül haline gel ıresi bu arıagayeyi gölgeleye
cektir ve onun tahakkukunu önleyecektir. 

Bu nedenle, bu kuruluşun Türk Silahlı Kuv
vetlerine hayırlı ve yararlı olması temennisi ile 
sözlerime son veriyorum. 

S ay gıla r sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Tunç-

kanat. 
Sayın arkadaşlarım, müsaade buyurursanız 

özl'u- dileyerek bir sehvi düzeltmek istiyorum. 
Müzakere ettiğimiz 315 sıra sayılı Kanun ta

sarısının tümü üzerindeki müzakerelere başlar
ken usulen raporun ve maddelerin önceden oku
nup okunmaması hususunun .oylanması gerekir
di. Bunu sehven unuttuk, yapamadık. Bu itibar
la, müsaade ederseniz muameleyi tamamlamalı 
için şimdi müzakeresini yapmakta bulundu ğu-
muz 315 sıra sayılı Kanun tasarısının komisyon 
raporunun okunup okunmamasını oylarınıza 
arz edeceğim. 

Raporun okunmasını kabul edenler.. Etme
yenler.. Raporun okunması kabul edilmemiştir 
efendim. 

Yine Tüzük mucibince maddelerin önceden 
okunup okunmamasını oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler.. Etmeyenler. Kabul edilme
miştir efendim 

Tümü üzerindeki müzakerelere başlamış bu
lunuyoruz. Birinci sözü Millî Birlik Grubu adı
na Sayın Haydar Tun.ekanat almıştır. İkinci 
söz sırası Cumhuriyetçi Güven Partisi Grubu 
adına Sayın Hazer'in. 

Buyurun efendim. 
CUMHURİYETÇİ GÜVEN PARTİSİ GRU

BU ADINA MEHMET HAZER (Kars) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarını; 

Son toplantımızda çok zevkli ve heyecan veri
ci bir konuyu bitireceğiz. Bunun zevki ile se
çim bölgeleıkm'izc gideceğiz. 

Türkiye yıllardan 'beri bir hasret içindeydi. 
Kendi gemisi"gibi, kendi uçağını da kendisi yap
sın kampanyası yıllardan 'beri Türkiye'de çalka
lanmış durmuştur. Türk Hava Kuvvetlerini Güç-

lendlrm 
Böyle k 

Vakfı bu ihtiva e. içinde kurulmuştur. 
A1 V, üm kurulması bu kadar j uy i iA T/ir 

konuyu tek •kaşına halletmeye elbette yetmezdi; 
ama o vakfın kurulması millî ilgiyi milli bir ko
nuda topla ma ya, yardım etmiştir. Devletin gücü 
il o millet m 'ilgisi toplanacak ve Türkiye da artık 
kendi uçağını kendisi yapacaktı]'. Ekliği olur, 
fazlası olur; ama hedef iyi seki misti r. Türkiye 
kendi uçağını yapmaya bu kanunla başlamış ola
caktır. Bunun sevinci yeter. Bu sevinçle tasarı
nın ekkğkrin üzerinde fazla durmadan geçlyo-
yerum. Yalnız kir noktayı işarût etmeden de ken
dimi alamıyorum. 

Tasarının sermaye ile ilgili bölümünde (D) 
grubu hisse senetlerinin ödenme müddeti için 12 
aylık bir süre tanınmış. Haikuki (A) grubu için 
yıllık 'bütçelerden uçak sanayiin yıllık programı
na göre bir ödenek ayrılması öngörülmüştür. Bu 
kir kakıma zaruridir; fakat bir kakıma da tehli
kelidir. Zaruridir, 'bütçede tümü ile bir ödenek 
toptan verilmez, ama tehlikeli olan da şudur; yıl
lardan beıi buna -benzer ödenekler yıllık bütçeler
de ihtiyaca göre konulmadığı çok 'müşahede edil
miş hal terde m" 
hisselerinin de 
ınesi kov İn 'kir 
keku bir süre, 
yarlık sermuvı 

ir. Gönül 'isterdi ki, (A) grubu 
yani Hazine hisselerinin de öden-
direye 'bağlansın, Bunun böyle 

"e bağlanması halinde ku 1,5 mil-
kelli olan sürede tama m lana 1; kir 

ve o imkânlar içinde de ise konulabilir. 
Tasarının iği amaçlar dikkatle: Crcun ur

sa görülür ki, bir taraftan teknolojik gelişmcileri 
lakl'bedccek, kir taraftan 'dışa bağlılığı azaltacak, 
bir taraftan ela millî savunmamızrn ihtiyaçlarını 
karşı kıyacak BkkiıOude'n örıemli, klıkir'lnden güç
lü amacı kirden gerçekleştirecek böyle kir kurulu
şun, böyle kir Anonim Şirketin bu kadar 'az ser
in ay c İle işe kaşlaması belki başlangıçta tereddüt
leri mucip olabilir; ama bir başlangıçtır. Her 'baş
langıçta işin tamamı bitmiş sayılmaz; ama heye
canla başlamak, inanarak başlamak, güvenerek 
''başlamak işi bitirmenin de tamamı sayılır. 

Bu tasarı ile bugün yaşayanlar heyecan duya
cak, dün bu vatan uğrana canlarını veren ilk 
Türk havacıları Fctlhr tenin, Saldıkların da ruhu 
şadclaeaktır. Böyle kir vesile bu kapanış günün
de bize nasip olduğu için ben şahsen iftihar du
yuyorum. Hükümeti de, böyle bir teşebbüsü bu 
dönemde yetiştirdiği için teknik ediyorum. Bu ka
nunun bütün esasları ile milletlimize, Ordumuza 
havırlı olmasını diliyorum. 
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bulunuyor'. Onan için, bir tip bulunsa ve onun 
da yedek parçaları olsa çok suhuletle bu işler yü
rür kana a. indeyim. 

Netice itibariyle, hu ufak tefek tenkitler bir ta
rafa. gelen tadarı 'büyük kir ihtlyacımızin Türk 
ekonomisinde çağlanı bir yarı olacaktır \r mrmk-

'h:-v. ' uuc. ücraca av mm iokim'zde doğrusu 
halindedir. Böylece büyük kir yük sırkmızelan 
kalkacaktır. Kanunlaştığı zaman ku tasarının 
Türk Milletine hayırlı re- uğurlu elmamın tomor-
ui ederim. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ek; em 

Özden. 
Şahsı adına Sayın Oıhan Kor. duyurun efen

dim. 
ORHAM KOK Mm,İn - - Sayın Bvykan, de

ğerli senatörler; 
Görüşmekte olduğumuz Türk T~eak Sanay'i 

Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) kanun taseıarısım ka-
bu ettiğimizde 'memleketimiz, Osmanlı imparator
luğu devrinde ve Cumhuriyet devrinde kurulmuş 
olan 'bütün 'tesislerin en yük ilk!, m yenisi, en İn
ce ve modern teknolojinin en teknik eserini ka
zanmış olacaktır. Kısaca, TKSAŞ kanonlaydı 
takdirde, tarihimizin en '.büyük, en nüyü modern 
endüstri tcsiderlre .sakin olaradır. 

lü sanayiin kurulması iein önce bir memleketin 
çok zengnı ekonomik güce, paraya ve serer ay eye 
sakl'bolması icakeder. 

İkinci okırak, çok teknik personele, t renddi , 
inere İşçi ve İhtiyacı vardır ve sanayiin de İlmi de
recede cndüstrileyniş elman lerkelkr. 

[Cun.ulmakta okuı müce-enyo şkmkkk !,ö mil
yar llrakl: sermaye İle mevcut sanayi to-rderlmiz 
mimle en msks yetki verilmektedir. TrSAYkn 
'".••e1 i s m e k ~n n e n k 

riıurovn rcunm w. ıııe.inıı 1dava Kuv. k d -
raimiz vardır. Onu kullanan değerli elemanla
rımız mevcuttur, ama bir harbin ve dokıyı,-yde 
var olma savaşının kazanılman ve devamı İçki 
bir hava gücümüz yoktur Büyük Atatüek'ün, 
«Denizlere hâkim olan. dünyaya, hâkim olur.e 
dendiği zamanlardaki onun büyük İrşatları; «İs
tikbal gökle idede r.» vecizesi, bryün ku kanma 
'••öreceğimiz oylardı tahakkuk etmiş olacaktır. Bu
gün don izlere hâkim elamdan ziyade, havalara hâ
kim olan dünyaya hâkim olur. 

Bizi dünya, çapında en 'büyük teknik ve tekno
lojik terakkiye, çağdaş uygaedğm son sevine rkn 
ulaştın]), büyük devlet olarak ilekket k"m yap
ımımız sağlanmış olacaktır TFSAŞ sayes'uele 
güçlü bir H-ava Kuvvedenim de salep claeaym 

Hava gücünü tarif ederken, spesifik. olarak. 
bir milletin toplam hava hacmidir diyekirkz, Bu 
tarifin içine mevcut kütün sivil ve askerî uçak
larla, depolardaki uçaklar ve mevcut uçak sana
yiinin, uçak fabılkalaıuun muayyen İr'1, rdldk | L 

içinde imal edeceği uçaklar da dâhildir. Bu ıür-

grkşmesmm yanında, yen, yom yan temim sana
yi terkleri de doğacaktır. Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Maliye Ba
kanlığı, Devlet Plânlama Teşk'lâtı ve diğer 'ha
kanlıklarla kcordine ve işbirliği halinde çakmamak 
ve nıomlekot menfaatlerini 'On önde tuta ırak, ilc-
i'ide Derlet kütçoıniz kadar ve 11ah.tâ daka da güç
lü kir sermayeye sahip olup, diğer sanayi tesis
lerimizle k'rl 'kte; Türkiye Petrolleri Anonim Or
taklığı gibi, Demir Çelik Samayihulz giki, Pot no 
Kimya tesisierlmüz, Seydişehir Alimlnyum tesis
lerimiz, Karadeniz Bakır telislerimiz. Kayseri 
Çinko, Traktör ve Oto Sanayi tcdslevlnrz, elek
tronik muhaihere vo askerî fabrikalarımızla ehde 
ve işbirliği yaparak Türkiye'nin sesini yüksolto-
cekek. 

Kanunun ka'buiü hçin niupot ov vereceğim. 
Bu hususta arkadaş!arınım da müspet oy kullan-
madarını deler, hepinizi hürmetle sel â er lan in. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Orhan 
Kov 

Şahsı adına Sayın Kâzım. Karaağaçlmğln, ku
yurun efendim. 

KÂZDI KABAAri-ACddOĞLr (Afyon Kara-
hlsar) — Say m Başkan, çok değerli arkadaşlarum; 

Yüksek huzurlarınızda müzakereni yapılmak
ta, bulunan Türkiye Uçak Sanayiine alt TKSAŞ 
kanun tasarısı hakkında, şahsî görüş ve kanaatle-
r'ml Yüce Heyetinize arz etmek üzere söz almış 
•bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Tirk!yo 19'ö0'lordan. 
ku 'mna çok geniş gelişmelere rrazkar olmuş oleo-
non lk, s'o-yai ve kültürel yapısındaki bu dev ham-
l elere muvazi olarak. Millî S avunura sim entegre 
bir müessese İrdin:1' gothlkhüro k ve krrdl kay
nakları ile k'O-1 enek ilecek kir şekilde, arken suna
daki sanayiini gekşt'inmr şanom maalovd kay-
kcem iştir. 

Denge1: kir kalkınmanın içerisinde, adında 
Mdlî Savunmanın Tüudye'nln jeepektik yapısı 
lecrlsmde ağırlığım inkâr etmek mümkün değil-
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dir. O itibarla, ekonomik, sosyal, kültürel yapıda
ki gelişmelere muvazi olarak, Türkiye'min mevcut 
hudutları içerisinde lıür düzenini, emniyetini, 
asayişini sağlayabilecek ve ittifaklar manzumesi
nin kendisine yapabileceği yardımların dışında, 
blza'aihî kendi öz kaynakları ile ülkeyi müdafaa 
ve muhafaza edebilecek imkânlara sahip •elması da 
lâzımdı/. 

Bugünün modern orduları kcnvaırsiyenel s:-
lâhlarm ötesinde, nükleer güce de sahip -elmayı za
rurî kılmaktadır. Bunda, (-ekonomi tekııcioj:) 
büyük 'bir yer tutmuş bulunmaktadır. Bugün hu
zurunuza getirilen kanun tasarısı da Türkiye'nin 
Silâhlı Kuvvetleri içerisinde, bilhassa Hava. Kuv
vetlerinin, sivil sektör de dâhil olmak üzere ih
tiyacını karşılayabilecek nitelikte güçlü kir kuru
luşla •kavuşturmanın İlk adımını teşkil 'etmektedir. 
Şöyle ki : 

Muhterem arka da şiarını, dünyada, süratle ge
lişen çalışma dallarından, teknoloji dallarından 
bir tanesi de uçak sanayiidir. Bugün uçak sana
yii o kadar süratle gelişmiştir ki, insanoğlunu aya 
kadar, Merihe kadar götüren çakışmaların başlan
gıcı da bu yoldan geçmiştir. O itibarla. Türki
ye, savunması içerisinde, dünyanın gelişen stra
tejik ve sergüzeşti görüşleri içerisinde güçlü bir 
hava kuvvetine sahip olması lâzımdır. 77S bin ki
lometre karelik ve etrafı düşmanlarla çevrilmiş 
bulunan, rejimi tahribe yönelen iç ve dış şer kuv
vetlerin büyük bir güçle çalıştığı bir ülkede, her 
şeyden evvel Türkiyemin, kendi güçlü hava kad
rosunu ayakta tutabilecek bir sanayie, kuruluşa 
ihtiyacı olması lâzımdır. 

Geçmişte bunu düşünenler ta 1925Herin Tür
kiye'si içerisinde ilk defa Kayseri'de t "çak Fabri
kasını kurmuşlardır. 1926 yılında yine Keza Es
kişehir'de Uçak Fabrikasını tesis ••etmişlerdir. Bu
na muvazi olarak, Türkiye'de özel sektör olarak 
1935 yılında Nuri Demirağ bu sanayiin temelle-
'iı K İ N rba ^ ıı b d l ı t 5 c 10"J ^ 

UI,T d ı ı B ' u ê  e ı l ı ı 
m ııb ı f ı ^ n l e u 11 1 d \ h c 

1 tc ura h ı ^ ip*1 a ^ ""îin1 hı^m h ı b 
Hu L Gı t 11 1 f t ı l ı D 1 < 
mı-Li 7c nnc 1 ı ı / ı 
n okıunaVııdıı 

K ı Lix ne (ıh'] TTa 
d F n a . ı L. l °b l u l ı 1 

da kuıulıuıs aı Om "-a1 1 
i r 

'e \ ı 

1945 'tarihinde de Gazi Orman Çiftliğinde Uçak 
Motor Fabrikası kurulmuştur. Fakat bütün bu 
çalışmalar birtakım imkânlar vâdeimis olma sı ıra 
rağmen, gerek kadro noksanlıkları, gerek malî im
kânsızlıklar ve gerekse teknolojinin gelişen sant
iarına, sayın arkadaşım Mehmet Ha zer Beyin de 
söylediği gibi, «recilerdi e» demlen araştırma key
fiyetlerine yöneleni emenin vermiş -olduğu birta
kım sıkıntılar ve türlü yönleri ile tadat edebilece
ğimiz sebepler muvacehesinde, 1952 tarihinden 
İtibaren Türkiye'de uçak sanayii maalesef kendi 
bnkân ve şartlarının çok daha dûnunda kalmış 
ve büsbütün ortadan kalkmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün bu kanunla 
bu geride bırakmış olduğumuz noktadan başla
mak suretiyle güçlü bir kuruluş hal inde Türk 
endüstriyel kalkınmasında muayyen bir yer al
mak suretiyle Türkiye'nin gerek sivil sektörde ve 
gerekse askerî sektörde muhtaç clduğu uçağı ya
pabilecek teslislerin kurulmasını, fabrika!ann, iş
letmelerin yapılmasına imkân getiriliyor. Gee ka
lınmış olsa bile, bugün için dahi zarurî olan bir 
hizmetin karşılığını vermiş oluyoruz. Bence bura
da mühim olan mesele, bu kanunun tatbikatında
ki güçlükleri kademe kademe, etap etap darbo
ğazların giderilmesini sağlayacak tedbirleri almak 
lâzımdır. Çünkü uçak 'sanayii, biraz evvel sözle
rimin başında da arz ettiğim g'bi, teknolojinin 
en gelişen, süratle gelişen dalıdır. Ses duvarı
nı aşan uçaklar, dev nakliye imkânlarına sahip 
kapasiteli uçaklar, hep bu gelişen sanayinin için
de mütalâa ediliyor. 

Binaenaleyh, siz bu sanayi', bu kuruluşu ku
rarken mühim olan Sanayi ve Teknoloji Bakan
lığına bağdı olarak kurduğunuz, 440 sayılı Ka
nunun esprisi içerisinde İktisadî Devlet Teşekkü
lü olarak kurmak istediğiniz bu müessesenin ha
yatiyeti, candanları her şeyden evvel dünyanın 
İm sanayie vermiş olduğu ehemmiyet ölçüsü içe
rsinde o'imlü b :r toknc-loi'ivi bu kuruluşta hâkim 
1 P u < n le c o n sı ı Busun 
T r ı B > \ i P mn ı ı ı e <• 11 de ı 7 
e ğ m a ) bin ıh, e vonom 1 ı K t aı bojı 
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Özel sektörlerin kendi endüstriyel dallarındaki 
çalışmaları, 'bu 'arz ettiğim rakamlardan 'ayrıdır. 

O halde güçlü kir teknolojinin şartı olan araş
tırmaya ve 'bunu gelişti i 'inek için lüzumlu oları 
masrafa geniş çapta yer vermek suretiyle bunu 
bir masraf olarak kabul etmemek, bu sanayi çak
ırın hayatiyeti için lüzumlu bir şart olarak telâk
ki. etmek lâzımdır, 

İkincisi, güçlü bir kadrodur. Bu kadro, tek
nik nitel'kte ve uçak sanayiinin sistematiğine uy
gun olarak yetisi:irilmiş tecrübeli bir kadrodur. 
Bugün Türkiye'de inşaat 'mülıesmlklneleıı, mima
rından,'elektrik mühe'ndbılndon, makine mühendis
lerine kadar yetişmiş 'elemanları tutamayan bir 
espri içerisinde, hakikaten çek ha-as omu, cid
den tecrübeli ve ihtiraslı, ihtisas dalında çalışmış 
'mütehassıslaıa lüzum grbtcren bu saraşble adam. 
tutmanın güçlüklerini şimdiden kabul etmek ve 
ona göre de 'tedbir almak lâzımdır. Çünkü, aşağı 
yukarı artık klâs'k hale gelmeye haşlayan bu. İm 
dallarında yetişmiş insangücünü bulamaz iken, 
cidden speslval olan, özel olan, ihtisas kademe
si olan, uçak teknolojisinde lüzumlu olan kadro
ları, hu 'bünyede devamlı olarak bulundurmak 
ve bunların tecrübelerinden, faydalanmak, bunun 
bugünkü Personel Kanununun tatbikatı kesişin
de mümkün olabileceğine kabul etmek bence tam 
bir hayal. otur. 

Binaenaleyh, bunun ela teabbierini bu ka
nuna muvazi olarak getirmek lâzımdır. Bugünkü 
{iktisadi Devlet Tevekküllerinin durumu bediidir, 
Bu da 440 .sayılı Kanuna muvaeb bir kuruluş ol
duğuna güme: yani 440 ve 441'iıı genel hükümle
ri içerisinde 'mütalâa edilen bir kuruluş okluğuna 
göre bu uçak mu a yeinin; kurulacak olan TUSAŞ' 
m hayatiyetini t emen edecek olan o kadroları 
mutlaka 'bulacak tedbirleri de birlikte ve berabe
rinde getirmek lâzımdır. 

Üçüncü olarak, malî kaynaklarıdır. 1,5 milyar 
liralık bir malî porto içerisinde kurulabilen ve ser
mayesini muayyen ihtiyaç kademeleri içerisinde 
karşılama im kânına, sabuna sablp olacak birta
kım hukukî imrenle! 1 bünyelinde taşıyan tasarı
nın bence üçüncü en büyük darboğazı da mali 
'kaynaklar yönünden olacaktır. Yıllık 'bütçelere 
konacak (A) grubu ve nihayet İktisadî Devlet Te
şekküllerinin Çt 45 nispetinde, ortak olacakları 
(B) grubu, hisse senetlerlyie bu sermayenin te
min edileceği, sağlanacağı ifade cd dm iş tir. Fakat 

öyle tahmin ederim ki, pahalı 'bir sanayi dalı oiau 
uçak sanayiinm Türkiye de cidden kısa zaman me
risinde fonksiyonel hizmetini görebilecek nitelik
te kurulabilmesini sağlamak için. arz ettiğim bu 
üş lıusueu kirlik mütalâa etmek; yani ileri tekno
loji, araştırma, kadı o ve malî imkânları blrebir-
ierlyle ahenkli bir şek'hle gelişen kuruluş bünye
si ie'rrle mütalâa vfmek lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, pazarı var. Sivil ih
tiyacımız var; kira île uçak tutuyoruz. Ordunun 
savunma ihtiyacı var. Onun ihtiyacına uygun 
olanak yine a'-kerî pazar da var. O halde, bu uçak 
sanayiinin en hafifinden, revizyondan tutunuz 
ela bakım, ikmal, onarını hizmetlerinin ötesımde 
mükemmel tipte yapılacak uçak imaline kadar 
giden ve birtakım, lisans alımı yelliyle dünyanın 
en mükemmel motorlarını yapma şansını da bün
yesinde taşıyan hu kanunun Türkiye'de üçüncü 
bir yönü. de; yani ekonomik ve savunmanın öte
sinde sosyal yönü de yeni birtakım istihdam im
kânlarının, olanaklarının yaratılmasına ela vesile 
olmuş elmasadır. Çünkü, bunun birtakım yan 
sana yd eri olacaktır. Boya sanayi İnden alüminyum, 
elektrik endüstrisâne, elektronik çalışmalarına ka
dar 'bütün bu endüstri dallarına yeni birtakım 

çektir. O kibarla, ist m dam. :,,-,!. rkumarı eta g. 
mı ean;yeırn kuriuinası cr elden. Türkiye'de bü
yük bir 'imkân ve Türk savunmasına da büyük 
•bir güç kazandıracaktır. 

Tab'atıyle başlangıcı, hepinizce malûm oldu
ğu gibi Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vaik.fi 
şeklinde yapılan çalışmalarla olmuş ve bu ça
lışmaların ötesinde bir kamu kuruluşu niteli
ğinde; İktisadî Devlet Teşekkülü niteliğinde ol
duğu bu tasarıyla artık kanuniyet kesibetmek 
üzeredir. 

Yalnız bir nokta, daha var. Kamu İktisadî 
Teşebbüslerini tedvin eden, onların ekonomik 
ve rantabl çalışmalarını tespit eden 440 ve 
441 sayılı kanunların, ilerideki İktisadî Devlet 
Teşekküllerinin reorganizasyonu ile ilgili re
formist çalışmalar içerisindeki yerine uygun 
bir model ve üslûp içerisinde bu tasarıda o isti
kamette bir açıklık, o istikamete dönük bir ça
lışma mevcut olsaydı, zannederim ki, 440 sayılı 
Kanunun reorganizasyonuna kadar geçecek za
man içerisinde, bunun kuruluşu esnasında hu
kukî, idarî ve malî bakımdan vukuu muhtemel 
olan birtakım sıkıntıları, çeşitli zorlukları da 
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şimdiden bu kanunun bünyesi içerisinde kıs
men de olsa izale etme şansı bulunurdu. Zan
nederim ki, tümüyle 440'm esprisini t/aşmayan 
bir görüş içerisinde hazırlanmış olduğu için, 
440 sayılı Kanunu re organize edecek ola.1! çalış
malarda elbette bu kuruluş da yeni baştan göz
den geçirilme zaruretiyle karşı karşıya kala
caktır. 

Ben sözlerimi dalıa fazla uzatmıyorum. 
Muhterem Heyetinize şunu. söylemek isterim 
ki; 'bu hizmet Türkiye'de yapılmış ve yapılmak
ta olan hizmetlerin en mühimlerinden, en gü
zellerinden birisini teşkil ediyor. Gönlüm öyle 
arzu ediyor ki, bugün kurulmuş bulunan Türk 
Deniz Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfıyla ilgili 
olan çalışmaları ve yine Türkiye'nin sivil ve 
askerî deniz imalâtında, deniz endüstrisinde 
yapılmış olan çalışmaları entegre bir müessese 
haline getirebilecek yeni bir kamu kuruluşu
nu buraya bir kanun tasarısıyla getirmek su
retiyle bu boşluğun da Türkiye'de doldurulma
sına imkân sağlansın. 

Sözlerimi bitirirken, bu kuruluşun oluşu
munda büyük hizmetleri gee/mU obuı arkadaş
larımın hepsini candan tebrik eder, bu t.a* m1-
nın Türk Milletine, Türk ekonomisine, Tin k 
savunma gücüne faydalı ve hayırlı olması dnc-
ğiyle hep'nizi saygı ile selâmlarım. 

Hürmetlerimle. 

•BAŞKAN —• Teşekkür ederim Sayın Kara-
ağaçlıoğlu. 

Sayın Hüsnü Dikeçligil, buyurunuz efen
dim. 

HÜSXÜ DİKEÇLİGİL (Kavsori) — Muhte
rem 'arkadaşlar, bu kanun tasarısını hakikaten 
memnuniyetle karşılamaktayım. 

Eğer, milletler kendi harp sanayiini kendi
si yapmayacak olursa, görüyoruz ki, şu dünya 
yüzünde mücadele kolay olmuyor ve bu millî 
sanayie, harp sanayiine sahip olmayan millet
ler do kanaatimce çok millî sayılamaz. Allalıa 
hamdolsnn bir uyanıklık olmuştur; bu suret
le en güçlü silâhımızı yapma teşebbüsüne giri
şilmiştir. Sayın Bakanı ve mensuplarını bu ba
kımdan tebrik ederim. Vakıftan anonim ortak
lığa dövmesi de çok iyi olmuştur. Çünkü, bu 
büyük ağır sanayiler vakıfla yürüyecek mües
seseler değildir. Halkın iştiraki, Devletin işti
raki, anonim ortaklık, bizim de duyduğumuz 
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düşündüğümüz meselelerin başında gelir. O 
bakımdan şâyânı tebrik olduğunu belirtmek is-

] terim. 
Efendim, yalnız şu noktaların üzerinde de 

durulması lâzım; Sayın Bakandan bunları da 
I rica ediyorum. 
S 

Kayseri'de Hava İkmal Merkezi var, Malat
ya'da var. Eskişehir'de var. Kayseri, hakika
ten >•• kadar odizel ustalar yetiştirmiştir ki; çok 
değerli sanatkârlara sahiptir. Ama nedense bu
nun üzerinde durulmadı, zaman geçti bu kuv
vetini kaybetmeye başladı; halbuki inkişaf et
mesi lâzımdı. Malatya'da da vardı, Eskişehir'de • 
de vardı. Gönlümüz ister ki, böyle işletmeler 
blrbinue yardımcı olsun ve uçak sanayi daha 
kolaylıkla gelişsin. 

Bu sanayi kurulduktan sonra bunların du
rumu ne olacak?.. Acaba bu anonim ortaklığın 
içerisine alınsa, da. buradaki personel bu tayya
re yapımının bir kısmını yapsa diğerleri de 
öteki kısımlarını yapsa ve birbirine dayanışma 
olsa çok daha iyi olmaz mı? Benim kanaatim 
mı merkezde. Sadece tamirle kalmasınlar; iyi 
ustaları ve pek çok malzemeleri var. Başka 
memleketlerde böyle birbirini tamamlayıcı yan 
semavilerin olduğunu duyuyoruz. 

Simdi, kanaatimce bunlar böyle güdük kal-
mnmnb. Millî Savunma Bakanlığı bunların 
üzerinde ısrarla durmalı ve geliştirmeli. Buğu
run harp durumu karşısında zaten hepsini bir 
yero yığmak da doğru değil. 

Sindi, diğer taraftan yine Millî Savunma 
Bakanlığının üzerinde duracağı noktalar var. 
Amrata.mir fabrikaları var. 1956 - 19'57'de ben 
Kavmimde bulunduğum zaman, oradaki arka-
dorianmızla. temas ettiğimiz vakit, onlar o ka
dar* kendilerine güveniyorlardı ki; «Biz bir 
'.ieen'in % 70 - 80'ini yapacak durumdayız.» di-

j vorimdı. Yine bu müesseseler de olduğu yerde 
I 

I m^ob; sadece bir tamiri? kaldı. Mademki harp 
sanayiimizi güçlendirmek istiyoruz, ve bunun 
üzerinde duruyoruz; bilhassa Kara Kuvvetleri 
Ordusunun da malzemelerini temin etmek mec-
n : rA-rt ; , '.öhv'z o halde her zaman için Jeen'e ve 

i diğer buna benzer nakil vasıtalarına ihtiyacı
mız bakımından da dışarıya el açmamız doğru 
denil. Bu mesele de elzem. Hattâ öyle bir zaman 

| gelecektir ki; biz daha çok ağır silâhlarımızı, 
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'vasıtalarımızı bu müesseselerde yapabileceğiz, 
yapmak durumunda olacağız. 

Sayın Bakamdan istirhamım var. Bu, Türki
ye'nin birçok yerlerinde yaygın. Hakikaten, 
Kayscri'yi ve 'başka yerleri gezdiğim vakit, 'bu 
müesseseler âdeta birer fabrika; ama yaptığı 
işe bakarsan hiç mesabesinde kalır ve o kadar 
külfete değmez. Bunların da geliştirilmesi üze
rinde bir mesai sarf etmelerini ve hakikaten bu
nu çok 'daflra faal bir duruma getirmelerini is-
-I inham ederim, dilerim. 

Bu kanunun hayırlı olmasını, inşallah hava 
gücü bakımından dünyaya meydan okuyacak 
bir; (Türk Milletinin kabiliyetine uygundur ve 

'yapabilecek durumdadır.) İhale gelmesini Al
lah tan niyaz ederim. 

Yalnız, mutlaka ve mutlaka dağınık güçle
rimizin birleştirilmesinin üzerinde de durulma
sını ben temenni eder, saygılarımı sunarım. 

•BAŞKAN" — Teşekkür ederim, Sayın Di-
keçlilgil. 

Sayın Rendecii. Yok. Sayın öztürkçine, 
buyurun efendim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — S*./m 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Yüce Anayasa Mahkemesinin, Meclislerde-
ki konuşma zalbıtlarından yakutta kanun ge
rekçesinden de ilham almak suretiyle karara 
vardığı !bâzı dâvalar mevcuttur. 

Şimdi, Millet Meclisinin Hükümet tasarı 
smdalki gerekçesinde şu ibareler mevcuttur : 

«Birbuçuk milyar liralık bir sermaye öngö
rülmüş ve beheri 10 '000 TL.'lık 150 000 hisse 
olarak düşünülen paylar iki grup altında mü
talâa edilecek (A) grubunu teşkil eden hisse 
senetlerinin Devlete ve İktisadî Devlet Teşek
küllerine...» diyor. «İktisadî Devlet Teşekkülle
rine...» dedikten sonra, parantez açıyor; (Ma
kine Kimya Endüstrisi Kurumu, Türkiye Elek
trik Kurumu, PTT, Etibank) dedikten sonra 
parantezi kapatıyor. 

Maddenin kendisini tetkik 'ettiğimiz zaman 
da, İktisadî Devlet Teşekküllerine de iştirak 
cdeibilme hakkını tanıyor. 

Metin fevkalâde güzeldir. Meselâ bir ör
nek verebilirim; Sosyal Sigortalar Kurumunun 
Devlet tarafından çıkarılan tahvilleri alma 
zorunluluğu Sosyal Sigortalar Kurumunun 
kendi Teşkilât Kaanununcla mevcut olduğu gi-

•bi, Devlet ^bütçesinden de bazen bunu % 40 ilâ 
% 70'e kadar çılkaralbildiği bir gerçektir. 

O zaman bu duruma göre, gerektiğinde' de
mek ki, buraya Sosyal Sigortalar Kurumu da 
istediği zaman ortak olabilme imkânına malik 
olabilecektir ve eğer hakikaten Sosyal Sigorta
lar Kurumunun buraya ortak olma durumu hâ
sıl olursa, hu, Plâna da aykırı değildir; çünkü 
Plân, İktisadî Devlet Teşekküllerinin karma 
teşebbüslere iştirak edebilme ve karma teşeb
büse ortak olabilme imkânını sağlamıştır ve 
milyarlarca liralık para bu suretle ölü ve zarar 
eden yatırımlardan kurtarılıp; Devletimizin, 
Cumhuriyetimizin, vatanımızın müdafaası husu
sunda yapılacak bir uçak sanayiinde, bunun 
da hir hissesi olmuş olacaktır. 

Şimdi, Millet Meclisi Genel Kurulunda ta
sarı, bâzı değişikliklere uğradığı için madde
ler üzerinde de irtilbat sağlanamamaktadır. Bi
rinci maddede; «Merkezi Ankara'dadır. İlgili 
olduğu Bakanlık, Sanayi ve Teknoloji Bakan
lığıdır.» deniyor. Bu hükmün, Millet Meclisin
de, Geçici Komisyonum kararına aykırı olarak 
verilen bir önergeyle kabul edildiği anlaşılı
yor. Çünkü, Geçici Komisyonun kafbul etmiş 
olduğu metinde, «'Sanayi ve Teknoloji Bakan
lığı.» deyimj yoktur. 

Şimdi, ilgili olduğu Bakanlık Sanayi ve Tek
noloji Bakanlığıdır; fakat yıllık üretim ve sa
tış programını ilgilendiren 8 nci maddede de 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bir kenara itil
miştir. Hükümet tasarısında veya Millet Mec
lisinin Geçici Komisyonunda kabul edilen me
tin; «Yıllık üretim ve satış programları ise Mil
lî Savunma ve Maliye Bakanlıkları ile Devlet 
Plânlama Teşkilâtı ve TUSAŞ ile. müştereken 
tespit edilir.» şeklindedir. Burada ilgili Bakan
lık, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıdır; ama PTT' 
de buraya hissedardır. PTT, Ulaştırma Bakan
lığına bağlıdır. Her ne kadar İktisadî Devlet 
Teşekkülü ise de, Ulaştırma Bakanlığına 'bağlı
dır. Parayı ödeyen, hisse senetleri alan kişilerin 
de hu yıllık üretim ve satış programları... 

ÖMER UÖUZAL (Eskişehir) — Olmaz, ol
maz böyle şey. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Bir 
'dakika. 

Bunların da yıllık üretim ve satış program
ları üzerinde daima söz söyleme imkânı alma-
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lıdır. İlgililer parayı verecek; amıa herhangi bir 
üretim, tüketim ve satım işlerinde yetki sahi
bi (olmayacak... Birincisi bu. 

İkincisi; Geçici Komisyonun değiştirdiği 6 
nci maddede; «TUSAŞ'ın yıllık yatırım prog
ramına göre Bütçe Kanunu ile bütçeye kona
cak ödenekle, T. C. Maliye Bakanlığınca öde-
necektir.» deniyor. 

Demek ki, bir yeni ödenek kanunu getiri
lecektir ve bu, bütçeye konacaktır. 

Yine aynı maddenin son fıkrasında, «B gru
bu hisse senetleri bedelleri, Türk Hava Kuvvet
lerini Güçlendirme Vakfı tarafından bu kanu
nun yürürlüğünü takibeden 12 ay içinde 
TUSAŞ'a ödenir.» diyor. Kanun, iki gün sonra 
Allah kusm/et edip yürürlüğe girer ise, demek 
ki 12 ay sonra T/US AŞ kendisine ayrılan % 45 
hisse senedini alabilme gücüne sahip olabile
cek 'bir potansiyele, malik midir; inşallah bu da 
olur. 

Ben; bu tasarının bir an evvel kanunlaşma
sını, arkasından Bütçe Kanununa ait ilgili hü
kümlerin de gelip bu yıl içinde faaliyete geçe
rek, Silâhlı Kuvvetlerimize, dolayısıyle tarıma 
ve müteaddit yönleriyle Kara Kuvvetlerine lü
zumlu uçakları yapabilecek hale bir an önce 
getirilmesini arzu ederim. Arzumuz, Ekim ayın-
v'an sonra Hükümetin •getireceği teklifle bütçe-
;; e bir an evvel gerekli tahsisatın konmasıdır. 

Tasarı gayet yerindedir; aziz Atatürk'ümü
zün ruhu hakikaten huzura kavuşacaktır. Bu
yurduğu gibi, «Göklere hâkim olamayan bir 
millet, kendisinin de hâkimi olamaz. İstikbal, 
göklerdedir.» 

İnşallah bu tasarı, Türk Devletinin tarımda, 
Kara Kuvvetlerinde gücünü artırıcı bir yön 
alır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın öz-

tür.kçine. 
Şahısları adına söz alan sayın üyelerin ko

nuşmaları bitmiştir. 
Sayın Komisyon, buyurunuz efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İ. ETEM 
ERDİNÇ (Kütahya) -^ Sayın Başkan, değerli 
senatörler; 

Komisyon adına kısaca maruzatta buluna
cağım. .., 

Uçağın savunmadaki ehemmiyeti İkinci Ci
han Harbinden sonra daha çok önem kazan
mıştır. Uçağı dışarıdan almak, bilhassa harp 
zamanında büyük sakınca doğuracaktır; uçak 
temin edilemezse memleket müdafaasında sı
kıntı çekilecektir. 

Bu bakımdan, kendi uçağımızı kendimizin 
yapması zarureti vardır. Çok mühim olan bu 
uçak sanayiinin kurulmasına önayak olanlara 
ve Türk Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vak
fına teşekkürü, bir borç bilirim. 

Sayın konuşmacıların değindikleri bâzı nok
talara kısaca cevap arz edeceğim. 

Sayın Hazer, sermayenin % 55'inin muay
yen müddette ödenmesinin kanuna konulması
nı istenıekteyse de; TUSAŞ'ın yıllık yapacağı iş 
programına göre ihtiyacı olan para alâkalı ba
kanlığı vasıtasıyle Hükümete bildirilecek; Hü
kümet de o yılın bütçesine gereken ödeneği ko
yacaktır. 

Araştırmaya ehemmiyet verilmesini istedi
ler. Doğrudur; böyle bir kuruluşun büyük araş
tırma lâboratuvarları ve teşkilâtı olacaktır. 

Sayın Özden/in, yapılacak istihdamın işe gö
re ayarlanması teklifi yerindedir. İştirak ediyo
ruz. Müessese, bu yolda da elbette -dikkatli ola
cak, kuruluş kanununa göre kârlılık ve verim
lilik esasına göre hareket edecektir. 

Kanunun 2 nei maddesinin 2 nci satırında 
geçen, «yabancı ekonomilere bağlılığı hafifle
ten...» hükmü, Türk ekonomisinin yabancı eko
nomilere bağlılığı maksadını kastetmeyip, sa
dece 'kurulusun sahasına giren uçak sanayii yö
nünden maddeye konulmuştur. 

Aynı maddenin 3 neü satırında, «Bir uçak 
endüstrisini kurup, işletme...»' hükmü imalâtın 
işletmesine matuf olmayıp, fabrikanın işletil
mesine matuftur. 

22 nci madde, «... Her hissenin veya hisseyi 
temsil edenin bir oy hakkı...» hükmü. Ticaret 
Kanunundan doğan bir hüküm olup, kumlusun 
hissedarlarının hisse nispetine göre, % 55'i Ha
zineye. % 45'i ise vakfa, ait olup. Genel Kurul 
böylece l'C'O' oydan teşekkül etmektedir. 

TUSAŞ'nı Hava Kuvvetlerine, nııeın-.ekete, 
millete hayırlı ATe uğurlu olmasını Tanrıdan ni
yaz eder, saygılar sunanım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Komis
yon. 
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'Sayın Bakan?.. 
MİLLÎ -SAVUNMA BAKANI İLHAMÎ SAN-

CAR (İstanbul Milletvekili) — İlâve -edecek bir 
şeyim yok. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Kanun tasarısının tümü üzerindeki ımüzalke-

reler bitmiştir. 
Maddelere geçilmesini oy]arınıza arz ediyo

rum : Kabul edenler... Kabrul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı 
Kanun tasarısı 

Bülüm *• I 

Genel hükümler 

Hukukî bünye : 
Madde 1. — Bu kanunla, Türk Uçak Sanayii 

Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) adında tüzelkişi
liğe sahip faaliyetlerinde özeık ve 'sorumluluğu 
seurruay esiyle sınırlı 'bir iktisadî Devlet Teşek
külü kurulmuştur. Teşekkül, bu Kanuna. 440 
sayılı Kanuna ve sözü geçen kanunlar hüküm
leri saklı oknak üzere özel hukuk hüküm.11 eri1! e 
tabidir. 

Merkezi Ankara'dadır. İlgili o'duğu Bakan
lık Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıdır, ti,eril i Ba
kanlık 440 sayılı Kanunun 9 neu maddesindeki 
hallerde yetki ve 'sorumluluğunu kullanırken 
Malivo. Millî Savunma 'bakanlıklar ile işbirliği 
yapaibiılir. 

BAŞKAN — Buvurunuz Savın Cumralı. 

SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Sayın Rnş-
kan, Hükümetten veya Komisyondan bir sualim 
var. 

BAŞKAN".— Yerinizden mi efendim?.. Buyu
runuz. 

SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Bu m a del
ile kurulacak olan uçak sanayii nerede kuru
lacaktır; Hükümet veya Komisyon cevap verim
ler mi? 

BAŞKAN — Sayın Komisyon veya Vekil, 
buyurunuz. 

GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ ÖMER 
UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, henüz 
yeri Ibelli 'değildir. Kanunun 'meriyete gimıosi 
ile birlikte teşekkül edecek bir teknik heyet 
bunu tetk'îk edecek ve ona göre bir münasip 
yeri tespit edeceklerdir. 

— 851 — 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efen
dim. 

1 nci maddeyi okunduğu şekilde oylarınıza 
arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm - I I 

Amaç ve faaliyet konuları 
Amaç : 
Madde 2. — TUSAŞ'in amacı, ülkenin tek

nolojik düzeyini yükseltecek, millî hâsılaya kat
kısı yüksek, yabancı ekonomilere bağlılığı ha
fifleten, dış piyasa ile rekabet edebilir, Millî Gü
venlik ve sivil ihtiyaçlara yönelmiş bir uçak en
düstrisini kurup işletmelktir. 

'TUSAŞ, bu amaca ulaşırken verimlilik ve 
kârlılık esaslarına göre çalışacak ve teknolojik 
gelişmeleri yakından izleyecektir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Sayın Tunçkanat, buyurunuz efendim. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Efendimi, bu maddede biz, iki cümle ile temas 
etmek istediğim bir husus var. İkinci fıkrada; 

«TUSAŞ, hu amaca ulaşırken verimlilik ve 
kârlılık esaslarına göre çalışacak ve teknolojik 
gelişmeleri yakından izleyecektir.» diyor. Do
kunmak istediğim husus, «Kârlılık esaslarına..» 
kısımdır. 

Arkadaşlar, hemen hemen dünyanın hiçbir 
yorinde hava endüstrisi kârlılık esasını göre 
çalışmıyor. Hükümetin bunları desteklemesi, yar
dım etmesi lâzım. 

Bunun müşterisi kim olacaktır? Büyük müş
terisi Hava Kuvvetleri olacaktır. Ondan soni'a, 
Kara Kuvvetleri olacaktır; eğer memleketimizde 
sivil havacılığı geliştirecek olan kanun çıkarılmış 
olsaydı; (ki, bu kanunu Ulaştırma Bakanlığı 
bir türlü getiremedi.) o da inkişaf edecekti, in
kişaf ettiği zaman da ilaçlama konusunda ve 
yolcu taşıma konusunda bir hayli terakki ola
caktı. İşte, müşterileri bunlar oluyor. 

Bundan evvel önümüzde yapılmış olan bir 
deneme var. Eskiden Etimesgut'da kurulmuş 
olan Türk Hava Kurumunun uçaklarını Hava 
Kuvvetleri eğitim tayyaresi yapıyordu; -benim 
ihtiyacım yok dedi, satın almadı. Onun için, 
müşterisi Hava Kuvvetleri ve diğer kuvvetler 
olacaktır. Eğer bu fabrika bunların ihtiyaçla
rını karşılayacak yönde hazırlıkların yapar da, 
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bunların alabilecekleri uçakları yapmaya yöne
lirse, ancak o zaman kârlılık sağlanacaktır. Aksi 
takdirde, bunun yaptığı uçakların, dışarıya ih
raç konusu da var; ama mümkün değil arkadaş
lar. O kadar büyük bir rekabet var ki, dünya 
üzerinde; İngiltere'de, Amerika'da uçak fabri
kaları kriz geçiriyorlar; Fransa da kriz geçiri
yor ve uçaik satmak için birbirlerini yiyorlar. 

Bu balkımdan, bu kârlılık esası buraya bel
ki söz gelişi konulmuş. Mümkün değil. Fakat 
esas müşterisi olan Silâhlı Kuvvetlerimizle mu
hakkak surette çok iyi bir anlaşma ve koordi
nasyon içinde olmaları lâzımdır. Gerçi bu, Sa
nayi Bakanlığına bağlanmış vaziyettedir. Ben 
bunu bir balkıma tereddütle karşılıyorum. Şimdi 
mahzuru çıkar mı, bilmiyorum; yani nasıl bir 
Sonuç çıkaracak belli değil. Ama bilihaıssa Millî 
Savunma Bakanı, savunmamızı ilgilendirmesi 
nedeni ile bu noktada çıkacak ihtilâflara müda
hale edebilecek midir, yaihıut yardımcı olabilecek 
anidir?. Bu konu beni endişeye sevkediyor. Çün
kü, geçmiş de böyle oldu. Onun yaptığı uçakları 
öbürü saıtınalmadı; satacak müşteri de bulama
dı. Bir müdet sonra ne oldu?. O fabrika başladı 
başka şeyler yapmaya; nihayet lüzumsuz bir 
hale igelcliği düşünülerek kapatalım dendi; şim
di Türk Traktör Fa'brikaısı olarak faaliyet gös
teriyor. 

O bakımdan, bu endişelerimizi giderecek 
açıklamaların yapılmasını Sayın Bakandan istir
ham ediyoruz. 

iSaygılar sunarım. 
BAŞKAN — Komisyon? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İ. ETEM 
ERDİNÇ (Kütahya) — Sayın Başkan, üzerinde 
değişiklik önergesi olan maddeler üzerinde ko
nuşma yapılması, diğerlerinin üzerinde yapılma
ması hakkında bir önerge vardı ? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÖMER UCU-
ZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, soruya cevap 
arz ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÖMER UCU-
ZAL (Eskişehir) — 2 nci maddenin 2 nci fıkra
sında «TUSAŞ, bu amaca ulaşırken verimlilik 
ve kârlılık esaslarına göre çalışacak..» deniyor. 

Esasen, 440 sayılı Kanun gereğince kurulan 
müesseselerimizin hepsinde bu esas vardır. Sa
niyen, bu fıkra bir hedeftir; yakın tarihte kendi 

[ millî ihtiyacımızı karşılayan bir imalâtı yapa-
I cağı gibi, daha ileride endüstri genişlerse, elbette 
l dışa da bir satış yapma imkânı sağlanacağı za-
I imanda, ,bu maddenin hükmü nazarı itibara aiı-
I narak, kârlılık ve verimlilik esası devamlı olarak 
I müesseseyi kontrol altında tutacaktır. 
I O bakımdan hüküm getirilmiştir, arz ede-
I rimı. 
J BAŞKAN — Sayın Komisyon gerekli izahatı 
I vermiştir. Başka söz isteyen sayın üye? ıSaıyın 
i Demir Yüce buyurun efendim. 

AHMET DEMİR Yt'CE (Zonguldak) — 
I Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Ben, 2 nci madde üzerinde ehemmiyetli gör
düğüm bir noktaya değinmek istiyorum. Ben-

I den evveıI Sayın Özden, bu ibareye değindiler 
ve Komisyon Başkanı bir açıklamada bulun-

1 du; fakat oradaki tâbirin biraz daha vuzuha 
kavuşmlası gerektiği kanaatindeyim. 

I Bu kanun, güzel 'bir kanundur. Türkiye'de 
I bundan evvelki den emeller maalesef" muvaf

fak 0'la.mamıştır. Kayseri Tayyere Fabrikası, 
Türk Hava Kurumunun Etimesgut Fabrikası, 
Nuri Demirağ'm fabrikaları muvaffak olama
mışlardır ve olamazlardı. Bu kanun meseleyi, 
muvaffak olunması kabil olacak vasatta ve 
eihemımiyetıte ele alınmıştır ve muvaffak olaca
ğı emniyeti içerisine bizi getirmiştir. 

Ancak, bu «Amaç» mı a dd e si hakikaten in
sanı tereddüde sevkeden, bir yönüyle de üzen 
'bir tâbiri sünesinde taşıyor. «Ya/bancı ekonomi
lere bağlılığı hafifleten..» Demiş. Şimdi Sayın 

I Özden, «Türkiye yabancı ekonomilere bağlı 
mıdır, 'değil midir?» gibi'bir münakaşanın açıl
masını istedi ve kendileri dediler k i : «Türki
ye, yaibancı ekonomilere bağlı değildir.» Bu, 
ıbir fikirdir, bunun münakaşası yapılabilir ve 
Sayın Komisyon Başkanı da meseÜieyi sadece 
bu yönüyle; «Hayır, 'Türkiye'nin yaibancı eko-
namılere bağlılığı değil de, burada sadece bu 
uçak sanayiinin kendi bünyesi içerisinde en-

j düstri 'bağlılığı kasted.'Imiştıir.» 'buyurdular. 
Halbuki, bunu benim yüreğimi dağlayan 

Imşka bir yönüyle de ele almak gerekiyor. Bi
ze bir amaç verilmiş. Amaç, «Yabancı ekono-
milere bağlılığı hafifleten.,» şeklinde olması 
lâzım, evet realite budur ve dünyada da en 
pahalı endüstri uçak sanayiidir. Binaenaleyh, 

j yabancı ekonomilere bağlı olmasından hemen 

852 — 
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kurtulabileceğini kabul etmek mümkün de
ğildir; ama bir Tüuk kanununda, b/İr Türk va
tandaşına ve (işletmecisine 'bir hedef veriyor
sunuz, gerçekveşnuesi zor dâhi oka, bu helefe 
«Yabancı 'ekonomilere 'bağlılığı hafifleten ve 
ka'ldıranı..» tâbirinin bulunmiası, işleticiye in-
şl.rah verici bir hedef olarak sunul'malıdur. Bel
ki 50 sene bağlılık devanı 'ederek, bu, 'ekonomi
min ve endüstrinin bir zaıuretidlir; fakat bir 
amaç eizii'lirken işleticiye, ulvî olan tarafını 
da gerçekleştirmesi ne kadar zor ve geç olursa 
olsun, onu amaç olarak sunmakta büyük fay
da vardır. 

Bundan ben şu im anlıyorum k i ; eğer bu ka
nun 'değişmediği müddetçe, bu kanunu tatbik 
edecek kişiler, yabancı ekonomilere bağlılığı 
hep 'hafifletecekler; bunun nispeti c/c 5 olacak, 
% 15 olacak, % 95 olacak, fakat yabancı eko
nomilere bağlılığı hiçbir zaman kaldırmaya
caklar. Çünkü, hedef 'olarak sadece hafiflet
meyi vermiş. 

Binaenaleyh, ben-, şu yazı şekliyle -biir hata 
bulunduğunu ve hayal de olsa, Türk Kanun
da, Türk'ün erişmesi ieabeden amacım tam ola
rak verilmesinin daha uygun olacağımı öner
mek istiyordum, bu maksatla söz aldım. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Komisyon adına buyurun, Sa
yın Ucuzal. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCCSÜ ÖMER 
UCUZAL (Eskişehir) —• Sayın Başkan değer
li a r'kla d a şl a rı m; 

Sayın Yüce'nan beyanımda ileri sürdüğü 
tâbiri Komisyon .olarak aıılamadıği'mızı ifade 
İçin huzurunuza geldim. 

Şimdi değerli •arkadaşım, maddeyi tümüyle 
okuyup, düşünmüş olsalar, düşündükleri ibu 
tereddüt kendiliğimden izale edilecek. Asilın-
da maddeyi başından somuna kadar tüm oku
mak ve böylece amacı tespit etmek mümkün 
oluyor. 

TUSAŞ'ın amacı, ülkemin teknolojik düze
yini yükseltecek, millî hâsılaya katkısı yük
sek, yabancı 'ekonomilere bağlılığı hafifleten..» 
dedikten, sonra; «Dış pilyasa ile rekabet ede-
bıillir..» diyor. Duş piyasa ile ridkalbet edebilir, 
hedefi tespit edildiği andan itibaren, artılk dı
şa bağlılık imkânı ortadan (kalkıyor ki, böyle-

I ee millî güveniiğUmiizi 'garantiye alan bir sana
yie kavuşma hedefine kavuşmuş ölüyoruz. 

Komisyon olarak biz bu cümlenin üzerinde 
durduk: «Yabancı (ekonomilere (bağlılığı hafif
leten..» hükmü sianki Türklye'ııiin bütün eko
nomisi yabancı efcon amille re ibağlıymış gibi bir 
havayı ömoeden voıilyorsa da, aslında bir ku
ruluşun aimiacı tespit edilirken, demek iki bu 
(kuruluşa ait 'bağlılığı (hafifletme hükmünü ta
şıdığı kendiliğinden ortaya çıkıyor. Komis
yon olarak, bu cümleden sonra; «Duş piyasa ile 
rekabet edebilir...» amacı, tamamen meseleyi 
•hallediyor kanaatindeyiz. 

Bunu arz etmek içiin huzurunuza geldim, 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Gerekli izahat verilmiştir. 
| Madde üzerinde başka söz isteyen sayın üye?.. 

Yok. Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza 
I arz ediyorum. Kaibul edenler... Etmeyenler... 

Kabul 'edilmiştir. 

Faaliyet konuları : 

Madde 3. — TUSAŞ'ın, faaliyet konuları 
aşağıda gösterilmiştir : 

ıa) Askerî ve sivil havacıihfkta kullanılan 
her çeşit uçak, helikopter ve (benzeri motor
lu, motorsuz vasıtaların imal ve montajını yap
mak, 

b) Bu vasıtalarla ilgili her türlü yedek 
parça, teçhizat ve malzemelerinin imal ve alım 
satımını yapmak, 

c) Konusu ile ilgili hususlarda gayrimen-
kuller alıp satmak, menkul ve gayrimienkulle-
rini röhnetmek suretiyle borçlanmak, 

d) İmalât ve satışlarıyle ilgili her türlü 
işletmeleri kurmak, hangarlar, depolar, mey
danlar, tamirhaneler yapmak ve gerektiğinde 
bunları 3 ncü şahıslara kiralamak, kamu ku
rumlarına vermek veya kiralamak, 

e) Konusu ile ilgili ortaklıklar kurmak 
veya mevcut ortaklıklara iştirak etmek, 

f) Yükardaki fıkralarda sayılanlara iliş
kin her türlü işleri yapmak ve ticarî işlemlere 
girişmek. 

BAŞKAN — Madde üzerinde siöz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kaibul edenler... Etmeyenler... Kabul 

j »edilmiştir. 

İS — 
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Bölüm - III 

Malî hükümler 

Madde 4. — TUSAŞ'ın, sermayesi 1 500 000.000 
(Birbııçukmiyar) TL. dır. 

Bu sermaye, beheri 10 000 TL. kıymetinde 
(nomkıa değerde) 150 000 hisseye ayrılmıştır. 

Sermaye Genel Kurul kararı ile artırılabilir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye?.. Buyurun Sayın Tunçkaııat. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Muhterem arkadaşlarım, bu maddeyle ilgili 
olarak dile getirmek istediğim husus şudur: 

TUSAŞ'ın sermayesinin Hükümet hissesi 
her yıl bütçeye konacak olan ödeneklerle veri
lecek. Bu konuya biraz evvel Sayın Hazer de
ğindiler. Burada benim de endişem var. Büt
çeden verilecek bu para tahakkuk etmezse, farz 
edelim ki, bir uçak 70 milyon liraya mal olmak
tadır, yılda 20 - 25 uçak imal edilecektir, o za
man 2 milyar liraya- yaklaşan bir paraya ihti
yaç var demektir. 

Bunun sermayesiyle ilgili ödenek Hükü
met tarafından zamanında bütçeye konulmadı
ğı takdirde veya çok az konulduğu takdirde, 
bu şirketin sermayesizlik yüzünden uğrayacağı 
zarar veyahut iş kaybı ine olacaktır? Ondan 
sonra bir de kârın dağıtım şekli var. Eğer, bu 
şirket zarar ederse, bu şirket kâr edemedi, di
ye bu sefer aleyhine bir şey dönebilir. 

Bu nedenle, acaba Hükümetin hissesi olan 
kısım nasıl tediye edilecektir ve bu husus ga
ra ntileşmiş midir yahut yıllık belirli ölçüler 
içinde mi bütçeye konulacaktır?. Hükümet, bu 
konuyu bize birkaç kelime ile açıklarlarsa •mem
nun oluruz. 

Saygılarımla. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÖMER 

LT1UZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, müsaa
de eder misiniz? 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, buyurun 
efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÖMER 
UCUZ AL (Eskişehir) — Sayın Başkanım, 8 nci 
maddenin ikinci fıkrasında bir hüküm var: 
«Yıllık üretim ve satış programları ise ilgili 
bakanlık ve Millî Savunma ve Maliye bakan
lıkları, Devlet Plânlama Teşkilâtı ve TUSAŞ 
ile müştereken tespit edilir.» denmektedir. 

i Şimdi, böyle olunca, Devletin yıllık olarak 
i bütçeye bu konuyla ilgili ne kadar ödenek ko

yacağı hususu tespit edilecek programla meyda-
i na çıkacaktır. İlgili bakanlık Bakanlar Kuru-
I luna getirecek. Zaten burada üç bakanlık 
| mevcuttur. Böylece bütçeye o yıl için ihtiyaç 

olan para konacaktır. 
Son fıkrada da «TUSAŞ'ın yapacağı iç ve 

dış istikraza Maliye Bakanlığı kefalete yetki
lidir.» diyor ve bunu iyice garantiye alıyor, 
efendim . 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Gerekli izahat verilmiştir. 
Madde üzerinde başka söz isteyen sayın üye 

var mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 5. — A grubu hisseleri esas serma

yenin % 55'ini teşkil edip, bu sermaye Hazine
ye tahsis edilmiştir. Bu hisseler T. C. Maliye 
Bakanlığı tarafından temsil edilir. Hazine bu 
hisseleri İktisadî Devlet Teşekküllerine devir 
ve temlik edebilir. 

B grubu hisseleri sermayenin % 45'inden 
ibaret olup, tamamı Türk Hava Kuvvetlerini 
Güçlendirme Vakfına tahsis edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye var mı?.. Yök. 

Ma;İdeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

!Seır-:qyeniii ödenmesi : 
Madde 6. —- Sermaye aşağıdaki şekilde or

taklığa ödenecektir. 
A grubu hisse 'senetleri bedeli her sene TU-

•SAŞ'̂ n yılhk yatırım programına göre Bütçe 
Kanunu il o bütçeye konacak ödenekle, T. C. Ma
liye Bakanlığınca ödenecektir. 

B grubu hisse senetleri bedelleri, Türk Hava 
Kuvvetlerini Güç,1-endinme Vakfı tarafından bu 
kamunun yürürlüğünü takibenden 12 ay içinde 
TUSAŞ'a ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye var mı?.. Yök. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul •edi1 mistir. 

Kârın dağıtımı ve yedek akçeler : 
Madde 7. — Ortaklığın yıllık safi kârı şu 

".'ur eti e dağıtılır. 
a) '% 10'u ödenmiş sermaye tutarına varın

caya kadar âdi, 
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ıb) i% 5'i ödenmiş sermayenin % 25'ine va
rıncaya kadar fevkalâde ihtiyat akçesi olaraik 
ayrılır. 

e) '% 5'i ise 440 sayılı Kanunun 3'0' neu 
maddesi esaslarına g-öre verilecek ikramiye ola
rak ayrılır. 

!d) Bakiye safi !kâr Genel Kurulca 'tespit 
edilecek esaslara uygun olarak hisse senetleri
nin ödenmiş kıymetleri üzerinden hissedarlara 
dağıtılır. 

BAŞKAN -— Madde üzerinde söz isteyen sa
yın. üye var' 'mil. Yek. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka'bul eden
ler... Ka'bul etmeyenler... Kaimi edilmiştir. 

Diğer malî konular : 
Madde 8. — İşletime bütçeleri, faaliyet ra

pordan, fiyat ve tarifeler, yatırını've finansman 
işleri, bilanço ve netice hesapları, 440 ve 441 
«ayılı kanunlara göre yürütülür. 

Yıllık üretim ve satış programları ise ilgili 
bakanlık ile Millî 'Savunana ve Maliye bakan
lıkları, Devlet Plânlama Teşkilâtı ve TUSAŞ ile 
müştereken tespit edilir. 

'TUSAŞ'm yapacağı iç ve dış istikraza Mali
ye Bakanlığı kefalete yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isleyen sa
yın üye var ımı?.. Yek. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm - IV 

Yönetim 

Yönetme ve temsil : 
» 

Madde 9. — TUSAŞ, bu Kantin ile diğer mev
zuat hükümleri ve Yönetim Kurulu Kararları 
uyarınca Genel Müdür tarafından yöneltilir. Or
taklığı, idare ve yargı organlariyle 3 ncü şahıs
lara karşı Grenel Müdür temsil eder. Genel Mü
dür temsil yetkisini genel hükümlere göre dev
redebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka,bul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yönetim Kurulu üyeleri : 
Madde 10. — TÜSAŞ'm Yönetim Kurulu : 
a) Genel Müdürle, ortaklığın Genel Müdür 

yardımcılarından ilgili Bakanlıkça belirtilecek 
biri, 

b) Millî Savunma Bakanlığının imhası ile 
Bakanlar Kurulu tarafından atanan bir üye, 

c) Maliye Bakanlığınım inhası ile Bakanlar 
Kurulu tarafından atanan bir üye, 

d) İlgili Bakanlığın inlhası ile Bakanlar Ku
rulu tarafından atanan bir üye, 

e) Türk Hava Kuvvetlerini Güçlendirme 
Vakfı Yönetim Kurulunun seçeceği bir üye, 

Olmak üzere altı üyeden oluşur. 
BAŞKAN —• Madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye var mı ? 
HAYDAR TUNÇKANAT (Talbiî Üye) — 

ıSaym Başkan, bir sorum var. 
BAŞKAN —• Buyurun, Sayın Tunç, kam a t. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Efendim, şimdi bu maddenin (d) bendinde «İl
gili Bakanlığın iuhası ile Bakanlar Kurulu ta
rafından atanan bir üye» deniyor. Buradaki «İl
gili Bakanlık» tabiri ile son bağlandığı Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı mı kasdedilmiş oluyor? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÖMER UCU-
ZAL (Eskişehir) —Evet, 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Madde üzerinde başka söz isteyen sayın üye 

var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Nitelikler •: 
Madde 11. — Yönetim Kuruluna Bakanlar 

Kurulunca atanacak ve Vakıf tarafından seçile
cek üyelerim Genel Müdür ve Genel Müdür yar
dımcılarında aranan niteliklerde olmaları şart
tır. 

ıSeçim yolu ile Yönetim Kuruluna katılacak 
üyelerin nitelikleri seçmeye yetkili organlar ta
rafından saptanır. 

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin yetki
leri, sorumlulukları hakkında 44'0 sayılı Kanun 
ve Tüzüğü hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye var anı? Yrok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler.. .Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Atanma : 
Madde 12. — Genel Müdürle Genel Müdür 

yardımcısı ve Kararname ile Yönetim Kurulu
na katliam üyeler atanmalarmdaki usule göre 
değiştirilebilir. Bunların dışında kalan üyenin 
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hizmıe süresi üç yıl olup, süresini dolduran tek
rar seçilebilir. Aneak Türk Ticaret Kanunu 
bükümleri saklıdır. 

Bu kanunun 10 neti maddesinin b, c, d ve e 
fıkralarında düzenlenen Yönetim Kurulu üye
liklerine 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununum 124 ve 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununa 1327 sayılı Kanunla getirilen 
Ek - 1 nci maddeleri uyarınca da atama yapı
labilir. 

•BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri : 
Madde 13. — Yönetim Kurulunun Görev ve 

Yetkileri 440 sayılı Kanun ile bu Kanunun tü
züğünde belintilmiştir. Bu Kanun ve Tüzükte 
açıklık bulunmayan hallerde Türk Ticaret Ka
nunu hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye var mı ? Yok. 

Madeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Genel Müdür ve yardımcıları : 
Madde 14. — Genel Müdür veya Genel Mü

dür yardımcısı olabilmek için 440 sayılı Kanu
nun 10 ncu veya 657 sayılı Kanunun 1327 sayılı 
Kanunla değişik 48 nci madesmde belirtilen ni
teliklere sahijbolmak ve 65 yaşını doldurmamış 
bulunmak gerekir. 

Genel Müdür ve yardımcılarının atanması, 
değiştirilmesi, yetki ve sorumlulukları hakkında 
440 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. 

TUSAŞ'm üç Genel Müdür yardımcısı bulu
nur. Bunlardan biri teknik, biri malî ve diğeri de 
idarî konularda Genel Müdüre yardım eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye var mı ? Yak. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm - V 

Personel rejimi 
Personel kaynakları : 
Madde 15. — TUSAŞ'ın ve kendisine bağlı 

işleitmeleri personeli hakkında 3659 ve 1475 sa
yılı kanunların ek ve tadilleri ile bu kanunlar 
yerine geçecek kanunlar uygulanır. 
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Ancak, şevki idare ve teknik hizmetlerde 
Bakanlar Kurulunca tespit edilecek tavan üc
retlerini aşmamak üzere Yönetim Kurulunca özel 
hukuk hükümleri gereğince sözleşmeli olarak 
personel çalıştırılabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. 

Buyurun Sayın Kalpaklıoglu. 

HÜSEYİN KALPAKLIOGLU (Kayseri) — 
Efendim ben şu hususu pek anlayamadım; «TU
SAŞ'ın ve kendisine bağlı işletmeleri personeli 
hakkında 3659 ve 1475 sayılı Kanunların ek ve 
tadilleri...» diyor. Bu anlaşılıyor; fakat bundan 
ısonra, «..ek ve tadilleri ile bu kanunlar yerine 
geçecek kanunlar uygulanır...» deniyor. Bu, ka
nun tekniğine uygun değil. «...Bunların yerine 
geçecek kanunlar uygulanır.» diyor. Nedir o 
kanunlar; -meçhul. AcaJba çıkması muhtemel bir 
durum hâsıl d u r mu? «Şu hususta yeni bir ka
nun yapılır.»1 şeklinde bir tâbir başka, ileride 
çıkacak muhtemel kanunlar başka. Anlaşılmı
yor... Yoksa, benim anladığımın dışında [bir 
başka imâna mı var? 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Komisyon söz
cüsü Ucuzal. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÖMER 
UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkanım, 3656 
sayılı Kanun ve onu tadil eden kanunlar Dev
let Personel Kanunu ile tadil edilmiştir Devlet 
Personel Kanunu o kanunların yerine gelmiştir. 
Kamu İktisadî Devlet Teşebbüsleri Kanunu ha-
; en Devlet Personel Kanununa göre çıkarıla
mamıştır. Şimdi uygulanan, 3659 ve onun tadil
lerine ait kanunlardır. 

İktisadî Devlet Teşebbüs1 eri Personel Kanu
nu gelip, Meclislerden geçtiği «takdirde, bu Mec
lislerden geçen kanun bunların yerine kaim o'la-
eaktır. Bu sebeple bu madde konmuştur. İleri
de bu madde de bir tadil görmesin diye bir ha
zırlığını getirmektedir. 

BAŞKAN — Buyucun Sayın Kalpaklıoglu. 

HÜSEYİN KALPAKLIOGLU (Kayseri) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 

«Bu kanunlar yerine geçecek kanunlar uy
gulanır.» sözleriyle birinci fıkranın ikmali zait, 
Bir hukuk tekniği ve bir hukukçu gözü ile ya
zılmamış bir maddedir. Kim ne derse desin yan
lış, zait, fazla, lüzumsuz icapsız.., 
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Komisyon sözcüsünü 'dinledim. «Şu maksat
la üsteki sayısı belli kanunlar ilerde çıkacak 
kanunlarla ikmıal edilecek ve şimdi bir boşluk 
var» diyor. Muhteremi arkadaşlar, bu nasıl telâ
fi edilir? Gayet basit; biz burada kanun yapı
yoruz da, eksik olanlar bilâhara duyulan ihti
yaca göre ikmal edilmiyor ımıı; bir madde ha
linde iki madde halinde veya tadilen gelip dü
zeltilmiyor mu?.. Düzeltiliyor. Öyle bir hal var 
iken ve 'bugüne kadar da tatbikat bu yönde geli
şirken, tutup da meçîhule matuf ileride de şöyle 
bir kanun yapacağız; (Kanunun şekli de belli 
değil; ama kanunun adını sayısını ela verdiğine 
ıgöre ötekine mümas gidiyor.) buna göre 'de 
idare edeceğiz... Olur mu böyle şeyler muhte
rem arkadaşlar? Yaui Parlâmentoya ipotek imi 
koyuyorsunuz ? 

O zaman öyle bir ihtiyaç duyulur, o günkü 
ihtiyaç ne ise onu gidemıııelk için gelirler zeyil 
bir madde, ek bir madde, tadil eden bir madde 
getirirler; fıkra, getirirler, o günün ihtiyacına 
göre hazırlanan madde o şeklini alır. Tutup da 
Parlâmentoya, «Bu hususta, biz ilerde de kanun 
çıkaracağız, onu da şimdiden nazarı itibara 
alın»1 diyecekler; buna Parlâmento 'da pekiyi 
diyecek... Bu usul dışı, tatbikat 'dışı, görülıme-
miş bir kanun prosedürü ve maddesi olarak hu-
zurunuzdadır, yanlıştır. Bunu söyletmek iste
dim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ucuzal. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÖMER 
UCUZAL (Eskişehir) «— Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım. 

Türkiye'de personel rejimini tâyin ve tespit 
eden kanunlarımız vardır. Bunun başında Dev
let Personel Kanunu gelmektedir. Üniversite 
kuruluşlarının ayrı bir Personel Kanunu var
ıdır, Türkiye'de Kamu iktisadî Teşebbüsleri var
dır, o yerlerde çalışanların da o yerlerin kuru
luşuna dair 'bir personel rejimi vardır. Kaklı-
ki, simidi okuduğumuz maddede, müessesenin 
ihtisas durumu da nazları itibara alınarak bâzı 
hükümler de getirilmiştir. 

Demin de yerimden arz ettiğim gibi, doğru
dur, Devlet olarak hükümetler olarak Kamu İk
tisadî Teşebbüsleri Personel Kanununu değiştir
mek Meclislere kadar '.gelmiştir, hazırlığı içeri
sindeyiz. Bu kanun nasıl olsa gerçekleştirile

cektir; yani bir hayal üstüne imadde hükmü ta
dil ediLmiş değildir. Bir gerçek vardır, bu gerçe
ğin tahakkuk edeceği de hemen hemen garanti
li vaziyete gelmiştir, bu sebeple madde tedvin 
edilmiştir. 

«3659 ve 1475 sayılı Kanunların ek ve tadi'l-
leriyle bu kanunların yerine geçecek kanunlar 
uygulanır» hükmünden sonra; «Ancak, şevki 
idare ve teknik hizımıetlerde Bakanlar Kurulun
ca tespit edilecek tavan ücretlerini aşmamak 
üzere Yönetim Kurulunca, özel hukuk hüküm
leri gereğince sözleşmeli olarak personeli çalış
tırılabilir.» hükmü dahi getirilerek, müessese
nin çalışma imkânını sağlamak için madde bir 
ibütün halinde tedvin edilmiştir, Komisyon da 
bu düşünce içerisinde huzurunuza bu maddeyi 
Iböyle getirmiştir. Madde yerindedir. 

Saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Gerekli izahat verilmiş ve za

bıtlara da geçmiştir. Maddeyi okunduğu şekliy
le oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Emeklilik hakları : 
Madde 1.6. — Evvelce personel kanunları ve

ya emekliliğe tabi görevlerde bulunmuş olanlar
dan ortaklıkta ısözleşınıeli olarak 'bir göreve ata
nanların emeklilik hakları devam eder. Şu ka
dar ki, bunların emeklilik kesenek ve karşılık
ları kendilerince ödenir. 

Sözleşmeli olarak geçen süreler memuriyet 
dereceleri ile, emeklilik keseneğine esas aylık 
derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınır. 

Emekli adî malûl veya vazife malûllüğü ay
lığı 'bağlanmış olanlar bu hükümden faydalana
mazlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. 

Buyurun Sayın Kalpaklıoğlu. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Evvelce, emekli olanların çalıştırılamayacağma 
mütedair umulun prnesipleri ihtiva eden bir ka
nun çıkmıştı bu Parlâmentodan., Onunla bu 
madde 'bağdaşıyor mu? Komisyon ve Hükümet
ten soruyorum. 

BAŞKAN — Buyurun 'Sayın Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÖMER 

UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkanım, 'saym 
arkadaşımızın beyan buyurduğu husus bir nok
tada doğru. Emekliliğe tabi 'kişilerin Devletin 
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başka yerlerinde istihdaim edilmemesi hükmünü 
getiren kanım Yüce Meclislerden geçerken, bir 
de istisnaî hüküm koymuştu; eğer tedarikinde 
güçlük çekilecek haller olursa, o takdirde Ba
kanlar Kurulu kararıyle bu kişilerin istihdamı
na yetki verilir1, denmiştir. 

Bu müessese yarın uçak imal edecek. Bu 
uçakların uçuşunu temin edecek, provasını ya
pacak. elverişli midir, değil midir, diye birta
kım ihtisas sahibi kişilere ihtiyacımız olacak. 
Pilotlar, sadece Hava Kuvvetlerimizde var, baş
ka yerde yetişmiyor. Bunun güçlüğünü de km 
bul etmiş olmamız lâzım ki. buraya bir istisnaî 
hüküm getirilmiştir. Sırf buna nrıâiuftur. Y-koı 
her emekli olan kişi bu müessesenin her yoginde 
iş alacak değildir. Arz ederim efmdim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kalpa kkogu, 

HÜSEYİN KALPAKLTOĞLU (Kay-eri) — 
'Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar. Komisyo
nu dinledim, siz de dinlediniz. Bir hedefe var
mak istiyor Hükümet. Biliyoruz; o lırdef -de gö
rünüyor. Bu hedef. b e i d yanlış bir hed°f de de
ğil; doğru hedef. Yani maksada uygun bir he
defe gitmek istiyorlar, onu da ankyoruım ; ama 
Yüksek Parlâmento vaktiyle İmi hedeflerin eı-
kabieeeğini düşünmüş ve kendi rev!eriyle bir 
kanun çıkarmış; bu gibi zarurî hakemle. o k1-
smılara. yeterli eleman bulunmaması hallerinize 
İcra Vekilne"i Hevetinin kararıyle ilgili .mües
sesenin •tmklifi neticesi istihdam edilmek ürmre 
bir kanun madde?', bir kaide va'zedilmiş ve hu
rim kahiri tatbiktir. Oemivetimrzm .mrh'A^f 
faktörlerinde de buna göre ktihdam ed.ib.n ele
manlar vardır, istihdam edilen bu t'n ebmmn-
hımıı en yakın misali de kendr :>'>mizde • Mê -m^ 
arşivlerinde çalıdan, eski yazı hiben lim-e1 m 
vardır. Bu sistem vamkem Hükümetin haımi es-
pm've dayanamak bunu gefir^le'ini anlarm/km. 
Yani bu sistem yürürlükte, kabdi tatbik, ak-o^-m 
tarafı da yok. Hal böyle iken ve o slsLmıin bu
raya aynen tatbiki mümkün iken. nic'n höy^ 
bir maddeyi açıkça getirmeleri icabediyor? 

Muhterem arkadaşlarım, yarın ne olacak ba
kınız, ben sizlere ifade etmeye çalışayım : Biz, 
bunları düşünerek o kaideyi koyduk anı; koy
duk, o kaide çalışıyor mu; çalışıyor, buna rağ
men, bundan sonra çıkacak kanuıiar hangi mü-
eeeeseyi alâkadar ediyorsa, hepsi bu zihniyetle 
karşımıza gelecek; benimki daha mühimdir, o 
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halde benim kanunuma yeniden böyle bir açık 
madde konulsun.» diyecekler. O zaman bizim 
vazettiğimiz kaideyi ve çalışmakta olan siste
mi bir mânada tekrar parçalıyor, değiştiriyor 
değil imiyiz?.. Kanunların arasındaki irtibatı 
böylece 'bozmuyor muyuz, kendi kendimizi çık
mam sokmuyor muyuz?.. Görüyorsunuz ki bu 
madde, biraz zorlama ile gelen bir madde olu
yor. 

Teşekkür ederim, 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 

başka sayın üye ?.. Yok. 
Bir önerge var. takdim ediyorum.. 

S a yi n B a şk a n 11 ğ a 
Müzakere- edilen kanun tasarısının 16 ncı 

maddesinin ikinci satırında; «Sözleşmeli ola
rak» ideyim inden sonra «Bakanlar Kurulu ka
pariyle bir göreve atananların» deyiminin ek
lenmesini arz ve teklif ederim. 

Tabiî Üye 
Sami Küçük 

BAŞKAN — 'Sayım Komisyon ve sayın hükü-
rmet 'kurmuş bulunan önergeye katılıyorlar mı 
efmrdim? 

OEOİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÖMER 
ITUZAL (Eskişehir) — Savın Başkanmi; bu. 
440 «ayılı Kanuna, Ticaret Kanununa tâbi özel 
olanak kurulan bir müessesedir. Şimdi. Bakan-
lo1* Kuruluna böyle bir yetki verdiğimiz takdir
de, sanki Devletin aslında malıymış gibi. İDev-
min orgamymıs gibi bir hüviyrtin içine girme
miz gerekir. Bunun kendisine göre yönetim ku
mlu vardır: yetkilime ımcvzuat dahilinde hare
ket edecektir. Onun için böy> bir hükmün yeni
den maddeye ithaline Komisyonca lüzum gör
müyoruz. 

Arz ederim. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI ÎLH^MÎ 
S A A C A R fİAaubul Milletvekili) — Savın Bas
ken. bu ilk defa ortaya ge^n bir mesele değil
dir. Evvelâ bu kanun, nevi şahsına -mahsus bir 
kanundur. Birçok hükümleri 440 sayılı Kanuna, 
bir çok hükümleri Ticaret Kanunu hükümleri
me; hattâ askerî Cezıa Kanunu hükümlerine bile 
giren yerleri vardır. Arkadaşmnın izah 'ettiği 
husus yerindedir; istisna yalnız buraya gelsey
di, yine bunun özelliği itibariyle, o umumî ve 
hususî hukuk hükümlerine şümulü olmayan 
hükmü burada, cari ve müessir kabul edemezdik. 
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Nitekim, Devlet Yatırımı Bankasında, Plânlama 
Teşkilâtına ait .Kanuna ek 99 sayılı Kanunda 
ıbenzeri hükümler yer almıştır. Orada, «Böyle 
bir genel kanun var'dır, o caridir; o varken bu
na lüzum yoktur.» denmıemiş'tir. Hepsinin bün
yesinin özellikleri, bir ihtilâf yaratır endişesiy
le, bu hükümleri ihtiva etmektedir. 

Onun için önergeye katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon ve .Sayın Hü

kümet önergeye katılmadıklarım beyan .ekmiş
lerdir. Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kaimi etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir efendim. 

Maddeyi, okunduğu şekliyle oylarınıza su
nuyorum. Kaimi edenler... Kaibul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bölüm - VI 
Koordinasyon 

Koordinasyon sağlanması : 
Madde 17. — TUSAŞ yıllık ve uzun vadeli 

yatınım, işlet'ime ve imalât programlarını yapar
ken, işletme ve imalâtla ilgili Bakanlıklar ve 
kuruluşlarla koordinasyon yapmak ve genel pi
yasa ihtiy a olarını gözönünde bulundurmak zo-
ruııluğundadır. Programlarının bu Bakanlık ve 
ikuruluşlarnı ihtiyaç ve imkânlarına göre hazır
lanmasını ve 'bu kuruluşlarla TUSAŞ İmalât ve 
yatırım programları arasında koordinasyonun 
sağlanmasını ötemin etmek amıacıyle TUSAŞ'm 
imalât, işletme, yatırım programları 'bu kanu
nun 8 ınei ımiaddesinin 2 nci fıkrasında 'belirtilen 
şekilde tespit olunur. 

BARKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kaimi edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bolüm - VII 

Genel 'hükümler 
Muafiyetler : . 
Madde 18. — Ortaklığın uçalk sanayii kur-

ıması ve işletmesi ihtiyacı için, yabancı memle
ketlerden ithal olunacak ımakine, teçhizat, mal-
zıome ve huni ara ait her 'türlü yedek parça ve 
gerekli hammadde ile aynı maksatlarla yaıbancı 
memleketlerden satmalınacak veya kiralanacak, 
her nevi uçak, telsiz cihazı, emniyet ve işaret 
tesisaitı ve 'bunlarla müteallik her türlü yedek 
cdavalt ve ımıalzeme, teçhizat gümrük resminden, 

ithalde alınan damga resminden ve diğer 'bilû
mum vergi, resim ve harçlardan nıuaftır. 

.Mubayaa ve [kiralamaya ait mukaveleler, an
laşmalar, sair mutabakat ve bağianti'lar ile bun
lara müsteniden tanzim olunacak: bonol'ar, se
netler, diğer kıymetli evrak ve sair bilcümle ve
saik de vergi, resim ve harca tabi değildir. 

Ortaklığın kuruluşu ile ilgili her çeşit işlem
lerle çıkarılacak hisse senetleri vergi, resim ve 
harçtan muaftır. 

Ortaklık bilûmum yargı harçlarından nıuaf
tır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın, üye?... Yok. 'Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kaimi edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

19 ncu maddeyi okutuyorum. 
Faydalanma : 
Madde 19. •—• Ortaklık karşılıklı mutabakat 

•tesis etmek kaydıyle Hava Kuvvetleri 'tesislerin
den bedelsiz olarak fadalanabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kaibul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
imi edilmiştir. 

20 nci maddeyi okutuyorum. 
Kamulaştırma : 
Madde 20. — TUSAŞ, 6830 sayılı İstimlâk 

Kanunu hüküm!erinden faydalanır. 

BAŞKAN •—• Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Buyurun. 

HÜSEYİN KALPA KLIOĞLU (Kayseri) — 
iSayı.n Başkan, bu, şu mânaya mı geliyor : «,683,0 
sayılı İstimlâk Kanunu hükümlerinden fayda
lanır.» hükmü, ona mı tabi mânasına geliyor, 
yoksa esas bunun istimlâki 'başka türlüdür de, 
ondan mı istifade mânasına geliyor? 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI ÎLHAMİ 
SANOAR (İstanbul Milletvekili) — Bu Kanu
na tabi istimlâk hakkına sahiptir; başkaca de
ğil. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Maddeyi, okunduğu şekliyle oylarınıza arz 

ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

21 nci maddeyi okutuyorum. 
Emniyet ve muhafaza : 
Madde 21. —• Ortaklığa ait fabrikalar, a'tel-

yeler, depboylar ve diğer binalar 1110 sayılı As-
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kerî Menittiıı Mıntakalar Kanunu ile ek ve deği
şikliklerinin uygulanması •bakımından askerî bi
nalardan sayılır. 

Bunlardan askerî müfrezeler tarafından mu
hafazasına lüzum görülecek mahal ve zaman iti
bariyle Millî Savunma ve Sanayi ve Teknolo
ji Bakanlıkları ve ortaklıkça müştereken tespit 
olunur. 

ortaklığa ait bütün iş yerlerinde siyasî mak-
saltla toplantılar, nümayişler yapılamayacağı .gi
bi bu maksatla ortaklık mensuplarına sözlü ve
ya yazılı tekliflerde bulunulamaz. 

Yukar.da.ki fıkra hükmüne muhalif hareket 
edenlerle, Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci 
maddelerinde yazılı suçları ortaklık (mensupları 
arasında işleyenler hakkında Askerî Ceza Ka
nununun 148 nci maddesinde yazılı cezalar uy
gulanır. 

BAŞKAN" — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Buyurun -Sayın Özden. 

EKREM ÖZDEN (İsteıübul) — Toplu söz
leşme ve grev yapılabilir mi? 

BAŞKAN — Soru efendim. Sayın Hükümet, 
S ayın Komisyon ?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÖMER 
UCUZAL (Eskişehir) — Mâni bir hüküm yok
tur. Madde gayet sarih. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz işit ey en 
başka sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi okunduğu şekilde oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler?.. Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bölüm - YIII 

Genel Kurul 
Teşekkül ve temsil 

Madde 22. — Genel Kurul hisse senedi sa
hiplerinden teşekkül eder. Her hissenin veya 
hisseyi temsil edenin 'bir oy hakkı vardır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Maddejâ oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
•edenler... E türeyen! er... Kabul edilmiştir. 

Genel Kurul faaliyetinde uygulanacak ka
nunlar : 

Madde 23. — Genel Kurulun vazifeleri, top
lanma şekli, yetkileri, Genel Kurul üyelerinin 
oy hakkı, kararlarının bağlılık derecesi hakkın
da bu kanunla 440 ve 468 sayılı Kanunun hü

kümleri saklı kalmak kaydıyle Türk Ticaret 
Kanunu hükümleri uygulanır. Bu esaslar ayrı
ca bir yönetmelikle tespit edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kalbul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm - IX 

Denetçiler 

(Seçim 

Madde 24. — Genel Kurulda, ikisi (A) grubu 
ve birisi (B) grubu hisselerini temsil eden or
taklar tarafından Türk Ticaret Kanununun •hü
kümlerine uygun olarak üç denetçi seçilir. 

15 nci (maddedeki nitelikler denetçilerde de 
aranır. 

BAŞKAN — Madde 'üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Maddeyi okunduğu şekilde oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kalbul 
edilmiştir. 

Yıllık rapor : 
Madde 25. •— Denetçilerin görev, yetki ve 

sorumlulukları hakkında Türk Ticaret Kanunu 
hükümleri tatbik olunur. Ancak, denetçilerin 
tanzim edeceği yıllık raporun bir sureti Genel 
Kurul toplantısından en geç bir .ay önce Başba
kanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığına 
ve ilgili Bakanlığa gönderilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

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

Yıllık raporun eleştirisi : 

Madde 26. — Başbakanlık Yüksek Denetle
me Kurulu tarafından tanzim edilecek denetle-
ane raporunda şirket denetçileri tarafından ken
dilerine gönderilmiş bulunan rapor gözönünde 
bulundurulur ve bu raporun eleştirmesi madde 
madde yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul 'edilmiştir. 

Bilanço tasdiki ve ibra c 
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Madde 27. — Ortaklığın yıllık bilançosunun 
tasdik ve tasvibi ile Yönettim Kurulunun ibrası 
hakkında Türk Ticaret Kanunu bükümleri uy
gulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
•edenler..., Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 1. — TUSAŞ'ın kurul usunda, 
Hazineye ait (A) grubu hisseleri (karşılığı ola
rak şirket sermayesinin tamamının % 4'ünü 
geçim emek üzere, Millî .Savurana Bakanlığına 
(tahsis edilmiş gayrimenkul ve tesisler rayiç be
del üzerinden devredilebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye!.. Yok. 

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

•Geçici Madde 2. — TUSAŞ'ın kuruluş dev
resinde Türk Ticaret Kanununun öngördüğü 
kayıtlamalar aranmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

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

Yürürlük : 
Madde 28. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

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

Yürütme t: 
Madde 29. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

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

Kanun tasarısının tümü üzerinde lehte, 
'aleyhte söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

iSon sözü Sayın Demir Yüce istemişlerdir. 
(Buyurun efendim. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Bugün Türkiye'nin en mühim meselelerinden 
birini halleden bir kanunu çıkartmış bulunuyo
ruz. Bundan dolayı cidden mesudum ve zanne-
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I diyorum ki, bütün arkadaşlarını da bu saadet 
içerisindedirler. 

Muhterem arkadaşlarım, uçak sanayii, de
min de arz ettiğim gibi, dünyanın en zor, en 
pahalı sanayiilerinden biridir ve üstelik de sü
ratle değişen teknolojik icaplara en çok uyan 
ve âdeta moda niteliği taşıyan bir sanayidir. 
Binaenaleyh, buna ayak uydurabilmek küçük 
ekonomilere salıibolan devletler için imkânsız 
gibi bir şeydir. Bundan evvelki denemeler mu
vaffak olamamıştır ve olamazdı. Fakat bugün 
Türkiye, bir sanayii hamlesi içerisinde olduğu 
için, bir altyapı teessüs etmeye başladığı için, 

I bu yönü ile ve bir de bir hukuk düzeni geti-
I rilerek kuvvetli bir azim ve imanla bu işe gi

rildiği için bunun tahakkuk edeceği ve başarıla-
I cağı inancı içindeyiz. 

I Kanunun yapısında 2 nci maddedeki, ben
ce sayın komisyon sözcüsünün izahına rağmen, 
vuzuha kavuşmuş olmayan bir hatalı yazım ve 

I Sayın Kalpaklıoğlu'nun ifade buyurmuş olduk
ları 15 nci maddedeki fazlalık ve diğer yanlış-

I lıklara rağmen, kanun iyi bir kanundur ve bu 
dev müessesenin çalışmasını imkân dâhiline 
sokacak hukukî elastikiyetlere de sahiptir. Bi
naenaleyh. bu yola giren ve Hava Kuvvetleri
ni güçlendirme vakfı gibi bir azimli teşebbüsle 

I bugün kanununu çıkartmış olduğumuz T US AŞ'a 
vâsıl olan olumlu, azimli, inançlı çalışma sa-

J hiplerine ve bu kanunu hazırlayan bütün diğer 
kişilere şükranlarımı ve şükranlarımızı arz et
meyi bir borç biliyorum ve bu kanunun Türk 
Hava Kuvvetlerine, Türk ordusuna ve Türk 

I ekonomisine tümü ile faydalar getirmesini di-
I 1er. saygılarımı sunarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Demir 
Yüce. 

I Kanunun tümünü, maddeleri ile birlikte 
okunduğu şekilde, işarı oylarınıza arz ediyo
rum. 

I Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
I mistir. Kanun tasarısı açık oylamaya sunulacak-
I tır, küreler dolaştırılsın. 

BAŞKAN — 315 sıra sayılı kanun tasarısı-
I nın açık oylamasına iştirak etmeyen sayın üye 
I var mı efendim?... Yok. Oylama işlemi bitmiş

tir. 
I (Oyların ayrımı yapıldı.) 
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BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun sa
yın üyeleri, 315 sıra sayılı kanun tasarısının 
açık oylama neticesini arz ediyorum: 

Açık oylamaya 133 sayın üye iştirak etmiş; 
131 kabul, 2 çekinser oyla tasarı kanunlaşmış
tır. 

oleini ekete, millete, Hava Kuvvetlerimize 
hayırlı, uğurlu olsun. (Alkışlar.) 

Sayın arkadaşlarım, gündemimiz tamamlan

mıştır. Yüce Senato Genel Kurulunun az önce 
almış olduğu karar mucibince, Yüksek Seçim 
Kurulunun kesin seçim neticelerini radyolarda 
resmen ilânından beş gün sonra saat 15,00'te 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Cümlenize hayırlar, uğurlar dilerim. (Sü
rekli alkışlar.) 

Kapanma saati : 17,46 
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Tüıik Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı kanun tasarısına vendiılen oyların sonucu (S. Sayısı (315) 

(Kanunlaşmıştır.) 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
K e dd edenler 

Çek iı işerler 
a katıl mıyanl ar 
Acık üyelikler 

: 185 
: 133 
: 131 

0 
: 2 
: 49 

3 

[Kabul edenler] 
TABİÎ ÜYELER 

Reı'et Aksoyoğlu 
.Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersii 
Suphi Gürsoytrak 
İsmet İnönü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai „0'Kan 
r alır i Özdü ok 
M. Şükran Özkaya 
[lavdar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
?J ıv/.ni f *--r Y ur;la kul er 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaldı 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağnçh-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turhan Kap anlı 
Yiğit Köker 
'M an sur Ulusoy 
'Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

Akif Tekin 
BALIKESİR 

Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin İnkaya 
Nejat Sarlıcab 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gül ez 
Alâettin Yılmaztürk 

BUPDLU 
0 kanık Kmaytürk 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit A İtan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
(İİUhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevki Özçetin 
Safa, Yalçuk 

DENİZLİ 
Al i Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergen eli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

Salim Hazerdağlı 
ERZİNCAN 

Fehmi Baysoy 
ERZURUM 

Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutk 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜSANE 
Abbas Cilam-

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa. Delivcli 

İSPARTA 
Mustafa OüUügi! 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
M e b r u r e A k s o 1 e y 
Şevket Akyürek 
Halûk. Berkol 
O. Zeki Gümüsoğlu 
Ekrem Özden 
Rifat öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Cağatav 

Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı 
Fevzi. Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Ak yurt 
Hamdi Özer 

MANİSA 
O rai Kara osun an o ğd u 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Abdurrahnıan Bay ar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Uya s Kara öz 
Haldun Menteşeoğlu 
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MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağım 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykai 

RİZE 
O. Meedi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğh: 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Sami Küçük 
Mehmet. Özgüneş 
Selâhattin Özgür (İ.) 
Cevdet Sıınay 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öz t ekin 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

ANKARA 
Turgut Cebe 
İsmail Yetiş 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

A Y D I ^ 
Ali Celâlettin Coşkun 
''«k-PTider Cenap Ege 

Halil Goral (İ.) 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeei 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Nazım İnftbeyli 

SİVAS 
Âdil Al tay 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

S 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
Hasan Oral 

| YOZGAT 
V 

I Sadık Artukmaç 

I İsmail Yeşilyurt 
I ZONGULDAK 
g Tarık Remzi Baltan 

Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüee 

\ CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Vahap Güvene 
Tayfur Sökmen 
Bahriye Üeok 

[Çekinserler] 
KAYSERİ 

Hüsnü Dikceligil 
SİİRT 

Abdurrahman Kavak 

[Oya katıhmy anlar] 
BURSA KARS 

Saffet Ural [ Sırrı Atalay 
DENİZLİ \ KASTAMONU 

Hüseyin Atmaca (İ. A.) j Mehmet Çamlıca 
' f KIRŞEHİR DİYARBAKIR 

Selâhattin Cizrelioğlu 
GAZİANTEP 

Salih Tanyeri 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

İÇEL 
Lütfi Bilgen 

İSTANBUL 
Tekin Arı burun 
(Başkan) 
Fikret Güııdoğan 

İZMİR 
Neaip Mirkelâmoğlu 
KAHRAMAN MARAŞ 
Hilmi Soydan 

I Halil Özmen ( 
p KOCAELİ 
f Hikmet İsmen 
t KONYA 
g Fakih Özlen 
I MANİSA 
; Doğan Barutçuoğlu 

? NİĞDE 
l Kudret Bayhan 

l ORDU 
.. Şevket Koksal 

\ SAKARYA 
' Mustafa Tığlı (1.) 

\ SİVAS 
\ Hüseyin Öztürk 

[Açık Üyelikler] 

Eskişehir 1 
Sivas 1 
Urfa " 1 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu (B.) 

I TOKAT 
• Âli Altuntaş 
I TRABZON 
ı ö. Lûtfi Hocaoğlu 
I UŞAK 
İ Mehmet Faik Atayurt 
I VAN 
r" Ferid Melen 
[ CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
; Cihat Alp an 
t Selâhattin Babüroğlu 
( Fethi Çelikbaş (B.) 
•' Hayri Den&r 

Özer Derbil 
Faruk Gürler 

| Mehmet' İzmen 
Sabahattin özfbek (B.) 
Naim Talû (Başbakan) 
Halil Time 

Yekûn 3 



Cumhuriyet Senatosu 

GÜNDEMİ 
79 NCU BİRLEŞİM 

28 . 6 . 1973 Perşembe 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. —• Komisyonlarda açık bulunan üyelikle
re seçim. 

2. —• Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 
seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR YE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. —• Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Ankara İmar Limited Şir
ketine dair Senato araştırması isteyen önergesi 
(10/2) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, Sosyal Sigortalar Kanununun 
içinde bulunduğu duruma dair Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/3) 

3. — Tevfik Fikret Lisesi hakkında kuru
lan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyo
nu raporu (10/46) (Dağıtma tarihi : 27.9.1972) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Tur
gut Gül ez'in, Anayasanın 78 nci maddesi muva
cehesinde Bolu Çimento Fabrikası İdare Mec
lisi Reisliği sıfatiyle senatörlük sıfatının bağda
şıp bağdaşmayacağına dair, İstanbul Üyesi Ek
rem Özden'in önergesi ve bu hususta Başkan
lık Divanının 1 Haziran 1970 tarih ve 28, 10 
Temmuz 1972 tarih ve 31 sayılı kararları (Da
ğıtma tarihi : 18 . 7 . 1972) 

5. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, son birkaç ay içinde, özellik
le İstanbul'da vukubulan yangınlara dair 
Senato araştırması isteyen önergesi (10/4) 

6. — Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı 
ile Uçak Sen/isi Anonim Ortaklığının durumuna 
dair Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyo
nu raporu ve ek raporu (10/33) (Dağıtma ta
rihi : 3 . 3 . 7973) 

7. -—• Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Aralık 1972 ve Ocak, Şubat 1973 ayları
na ait hesapları hakkında Cumhuriyet Sena
tosu Hesaplarını İncleme Komisyonu raporu 
(5/9) (S. Sayısı : 261) (Dağıtma tarihi : 
15 . 5 . 1973) 

8. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Şevket Akyürek'in, çimento ihracı konusunda 
Senato araştırması isteyen önergesi (10/5) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
İhsan Topaloğlu ile İstanbul Üyesi Fikret Gün-
doğan'm, yurdumuzdaki enerji darlığının ne
denleri ve çözüm yolları konusunda Senato 
araştırması isteyen önergeleri (10/6) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarlıcalı'nm, 1972 -1973 kampanyasında 
zeytinyağı müdahale alımları ile ihracatında uy
gulanan politika hakkında Senato araştırması 
isteyen önergesi. (10/8) 

11. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 10 . 5 . 1972 tarih \e 15561 sayılı Ka
rarı ile 12 . 6 . 1973 tarih ve 28 sayılı raporu 
(Cumhuriyet Senatosu : 4/131) (S. Sayısı : 
279) (Dağıtma tarihi : 19 . 6 . 1973) 

12. — Niğde Milletvekili eski Gümrük ve 
Tekel Bakanı Haydar Özalp'in Dilekçe Karma 
Komisyonu Genel Kurulunun 23 . 2 . 1973 ta
rihli ve 144 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 
17458 No. lu M. Nuri Altay'a ait kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilek
çe Karma Komisyonu raporu (C. Senatosu 

(Devamı Arkada) 



4/133) (S. Sayısı : 294) (Dağıtma tarihi : 
23 . 6 . 1973) 

13. — Kütahya Milletvekili eski Maliye Ba
kanı Mesut Erez'in, Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 
sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 5873 sayılı 
Şevket Bozkurt'a, 5878 sayılı Şefika Sertkan'a, 
5879 sayılı Nuriye Karabulut'a, 58880 sayılı Fat
ma Hikmet Göymen'e, 5881 sayılı Özgül Er-
tunç'a, 5882 sayılı Mesut Tuğrul Oymak'a, 5883 
sayılı Fatma Müeyyed Genc'e, 5884 sayılı Vedia 
Şen'e, 5885 sayılı Asiye Gündüz'e, 5886 sayılı 
Naciye Mutlu'ya, 5887 sayılı Neşet Eray'a, 5888 
sayılı Şerife Azrak'a, 5889 sayılı Ahmet Acar'a, 
5890 sayılı Şevkiye Şengelen'e, 5891 sayılı Fe
ride Nezahat Anarman'a, 5892 sayılı Mecit Sol-
maz'a ve 5893 sayılı Asiye Ünsaldı'ya ait karar
ların Genel Kurulda görüşülmesine dair öner

gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. 
Senatosu : 4/135) (S. Sayısı : 314) (Dağıtma 
tarihi : 26 . 6 . 1973) 

•V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 

X 1. — Türk LTçak Sanayii Anonim Ortak
lığı kanun tasarısının Millet Meclisince kaibul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve 
İktisadî İşler, Anayasa ve Adalet, Millî Savun
ma ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 3'er üye 
alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon ra
poru (M. Meclisi : 1/803; C. Senatosu : 1/231) 
(S. Sayısı ; 315) (Dağıtma tarihi : 26 . 6 .1973) 



Toplantı : 12 O f E 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve 
İktisadî İşler, Anayasa ve Adalet , Millî Savunma ve Bütçe ve 
Plân komisyonlarından 3'er üye alınmak suretiyle Kurulan Geçici 

Komisyon raporu (M. Meclisi : 1/803; C. Senatosu : 1 231) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 879) 

M ilki M tdisi 
CUHİ i<Lİ;nf<rl>rji 2<i . C . 1973 

K<ınınılar Mi'ol ini üf/ü 
Saıjı : ", 7,7,2 

'(TMIU'ILİYKT Ş İ ^ Y A T O S I " BAŞKANLİĞİNA 

Millet K"ec::sirm 21 - 22 . 6 . 1073 iarihli 131 îici •Biri.&jlın.hi,tTç 'öııcel-lk ve ivedilikle görüşüle
rek açık oyla (ka'öııl sillen, Türk Uçak Sanayii Anonira Ortaklığı kanunu 'tasarısı, dosyası ile 
birlikte 'smıulırmştıır. 

Saygılarımla. 
£abil: Os,unu A ret 

Millet Meclisi Başkanı 

Xot : Bu tavcın 19 . 3 . 1973 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havalı edilmiş ve Genci Kuru
lun 21 - 22 . 6 . 1973 tarihli 131 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle; görüşülerek, kabul. edilmiştir. 
(Millet Meclisi £. -Sayısı : 879) 
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Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu 
Esas No. : 1/231 

Karar No. : 2 

Geçici Ktaıülsyoirt Raporu 

26 . 6 . 1973 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisinin 21 - 22 . 6 . 1973 tarihli 131 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşüle

rek açık oyla kafbul edilen, Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı kanunu tasarısı. 
Komisyonumuzun 26 . 6 . 1973 tarihli toplantısında tetkik ve müzakere olundu. 
Teklifin genel gerekçesinde tafsilen belirtilen hususlar Komisyonumuzca da aynen benimsen

miş okluğundan mezkûr kanun tasarısı Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekliyle ay
nen kabul ve öncelikle ve ivedilikle görüşülmesi karara bağlanmıştır. 

Genel Kurulun tasvibine sunulmak üzere Yük ;ek Başkanlığa saygıyle sunulur. 

Başkan 
Kütahya 

/. E. Erdinç 

Tabiî Üye 
âmil Karavelioğlu 

Samsun 
E. Işıklar 

Kontenjan Gr. 
Söz; hakkım saklıdır 

C. Alpan 

Sözcü 
Eskişehir 
Ö. Ucuzal 

Tabiî Üye 
M. Özgüneş 

Giresun 
8. Orhon 

İstanbul 
Cemal Yıldırım 

Kâtip 
Balıkesir 
M. Güler 

Rize 
0. M. Agun 

Balıkesir 
N. Sarlıcalı 

•Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 315) 
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MİLLET MECLİSİNEN KAKl'L ETTİĞİ METİN 

Türk T'çak Sanayii Anonim Ortaklığı 

Kanun Tasarısı 

BÖLÜM — 1 

Genel Hükümler 

Hukuki Bünye : 
MADDE 1. — Bu Kanunla, Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) adında tüzelkişiliğe 

saÜLİp faaliyetlerinde öserk ve sorumMuğu serin ayesıiiylie sınırlı bâr iktisadî Devlet Teşekkülü ku
rulmuştur. Teşekkül, bu Kanuna, 440 sayılı Kanıma ve sözü geçen Kanunlar hükümleri ısıakllî ollmak 
iiziîT'e ezel hukuk hükümlerine tabidir. 

Merkezi Ankara'dadır, i lgi! olduğu Bakanlık Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıdır. ilgili Ba
kanlık 440 say)İı Kanunun 9 ncu maddesindeki hallerde yetki ve sorumluıluğunu kullanırken 
Maliye, Milli Savunima bakanlıkları ile işbirliği yapabilir. 

BÖLÜM — II 

Amaç ve Faaliyet Konuları 

Amaç : 

MADDE 2, —- TUSAŞ'm amacı, ülkenin teknolojik düzeyini yükseltecek, millî (hâsılaya kat
kısı yüksek, yabancı ekonomilere bağlılığı hafifleten, dış piyasa ile rekabet edebilir, Millî Güven
lik ve «r-ivil ihtiyaçlara yönelmîş bir uçak endüstrisini kurup işletmektir. 

TUûLŞ, bu armca ulaşırken verimlilik ve kırklık esaslarına g"öre çalışacak ve teknolojik g«-
li^raileîi yakından isleyecektir. 

Fa:i!i}j(t KonvJarı : 

MADDE 3. —TUSAŞ'in, faaliyet konuları aşiğıda gösterilmiştir : 
a) Askerî ve Sivil havacılıkta kuşanılan her çeşit uçak, helikopter ve benzeri motorlu, motor

suz vasıtaların imal ve montajını yapmak, 
b) Bu vasıtalarla ilgili her türlü yedek parça, teçhizat ve malzemelerinin imal ve alım satımım 

yapmak, 
c) Konusu ile ilgili hususlarda gayrimenkuller alıp satmak, menkul ve guyıimenkul'lerini reh-

netnıek suretiyle borçlanmak, 

d) imalât ve satışlarıyle ilgili her türlü işletmeleri kurmak, hangurlar, depolar, meydanlar, tar 
mirhaneler yapmak ve gerektiğinde bunları 3 ncü şahıslara kiralamak, kamu kurumlarına Ver
mek veya kiralamak, 

e) Konusu ile ilgili ortaklıklar kurmak veya mevcut ortaklıklara iştirak etmek, 
i) Yukacdaki fıkralarda sayılanlara ilişkin her türlü isleri yapmak ve ticarî işlemlere giriş

mek. 



GEÇİCİ KO'-\riSY0XrX KABUL ETTİOİ METÎN 

Türk I'col: Snya/jii Anonitıi Orhıklujı kanım tftsarısı 

MADDE 1, — Millet Meclisi metninin 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cunıhnrlvot Senatosu (S. Sn yi su : 315) 
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(•Millet Meclisinin kaibul ettiği metin) 

BÖLÜM — III 

Malî Hükümler 

MADDE 4. — TUSAŞ'm, sermayesi 1 500 000 000 (Birbuçukmilyar) TL. dır. 
Bu sermaye, beheri 10 000 TL. kıymetinde (nominal' değerde) 150 000 hisseye aynimışitır. 

Sermaye Genel Kurul kararı ile artırılabilir. 
A ve B grubu hisselleri nama yazılıdır. 

MADDE 5. — A grubu hisseleri esas senmayenom % 55'ini teşkil edilp, bu sermaye Hasetaıeye 
tahsis edilmiştir. Bu hasseler T. C. Maîitye Bakanlığı tarafından temsili edilir. Haıaine bu hisseleri 
iktisadî Devlet Teşekküllerine devir ve temlik edebdla*. 

B grubu hisseleri sermayemin % 45'inden ibaret olup, tamamı Türk Hava Kuvvetlerimi Güşlendir-
me Vakfına taihsüs edilmiştir. 

Sermayenin ödenmesi : 

MADDE 6. — Sermaye aşağıdaki şekilde ortaklığa ödenecektir. 
A grubu hisse senetleri bedeli her sene TUSAŞ'ın yıllık yatırım programına göre Bütçe Ka

nunu ile bütçeye konacak ödenekle, T. C. Maliye Bakanlığınca ödenecektir. 
B grubu hisse senetleri bedelleri, Türk Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tarafından 

bu kanunun yürürlüğünü takibeden 12 ay içinde TTJSAŞ'a ödenir. 

Kârın dağıtımı ve yedek akçeler : 

MADDE 7. — Ortaklığın yıllık safi kârı şu suretle dağıtılır. 
a) % 10'u ödenmiş, sermaye tutarına varıncaya kadar âdi, 
b) % 5'i ödenmiş sermayenin % 25'dine varıncaya kadar fevkalâde ihtiyat akçesi olarak ayrılır. 
c) % 5'i ise 440 sayılı Kanunun 30 ncu maddesi 'esaslarına göre verilecek ikramiye olarak ay

rılır. 
d) Bakiye safi kâr Genel Kurulca tespit edilecek esaslara uygun olarak hisse seneftlerin&n 

ödenmiş kıymetleri üzerinden hissedarlara dağıtılır. 

Diğer malı konular : 

MADDE 8. — işletme bütçeleri, faaliyet raporları, fiyat ve tarifeler, yatırım ve finansman iş
leri, bilanço ve netice hesapları, 440 ve 441 sayılı kanunlara göre yürütülür. 

Yıllık üretim ve satış programları ise ilgili bakanlık ile Müllî Savunma ve Maliye bakanlıkla
rı, Devlet Plânlama Teşkilâtı Ve TUSAŞ ile (müştereken tespit edilir. 

TUSAŞ'ın yapacağı iç ve dış istikraza Maliye Bakanlığı kefalete yetkilidir. 

BÖLÜM — IV 

Yönetim 

Yönetme ve t«msü : 

MADDE 9. — TUSAŞ, bu Kanun ile dâğer mevzuat hükümleri ve Yönetim Kurulu Kadarları uya
rınca Genel Müdür tarafından yönetilir. Ortaklığı, idare ve yargı organlarıyle 3 ncü şalhıslaıra 'kar
şı Genel Müdür temsil eder. Genel Müdür temsil yetknsfLnii genel hükümlere oröre devredlebilr. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 315) 
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(Geçici Kom ŝıyoaruin fcaıbııl ettiği imletin) 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 neti maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisi metninin 9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 315) 



_ 8 — 

CMiJU'! lUeelisimn kabul elliği IUV'IMJ) 

Yönetim Kurulu üyeleri : 

MADDE 10. — TUSAŞra Yönetim Kurulu : 
a) Genel Müdürle, ortaklığın Genel Müdür yardımcılarından ilgili Bakanlıkça belirtilecek 

biri, 
b) Millî Savinma Bakanlığının inhası ile Bakanlar Kurulu tarafından atanan bir üye, 
c) Maliye Bakanlığının inhası ile Bakanlar Kurulu tarafından atanan bir üye, 
d) ilgili Bakanlığın inhası ile Bakanlar Kurulu tarafından atanan bir üye, 
e) Türk Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Yönetim Kurulunun seçeceği bir üye, 
Olmak üzera altı üyeden oluşur, 

Nitemler : 

MADDE 11. — Yönetim Kuruluna 'Bakanlar1 Kurulunca atanacak ve Vakıf tarafından seçile
cek üyelerin Genel Müdür ve Genel Müdür yardım&ıtarJda aranan niteliklerde olmalara şarttır, 

Seçim yolu l e Yönetim Kuruluna katılacak üyelerin nitelikleri ıseçmeye yetkili organlar tara
fından saptanır. 

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin yetkileri, sorumlululdarî hakkında 440 sayılı Kanun ve 
Tüzüğü hükümleri uygulanır. 

Atanma : 

MADDE 12. — Genel Müdürle Genel Müdür yardımcısı ve Kararname İle Yönelim -Kurulu
na katılan üyeler atanmalanndaki usule ig-öre değiştirilebilir. Bunların dışmda kalan üyenin 
hizmet süresi üç yıl olup, süresini dolduran tekrar seçilebilir. Ancak Türk Ticaret Kanunu 
hükümleri saklıdır. 

Bu kanunun 10 acu maddesinin b, e, d ve e fıkralarında düzenlenen Yönetim Kurulu üyelik
lerine 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 124 ve 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununa 1327 sayılı (Kanunla getirilen ;Ek - 1 nci maddeleri uyarınca da atama yapılabilir. 

Yönelim Kurulunun görev ve yetkileri : 

MADDE 13. — Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri 440 sayılı Kanun ile bu Kanunun tüzü
ğünde belirtilmiştir. Bu Kanun ve Tüzükte açıklık bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu 
hükümleri uygulanır. 

f'tnd Müdür ve tjardnnahtn : 

MADDE 14. — Genel Müdür veya Genel Müdür yardımcısı olabilmek İçin 440 sayılı Kanu
nun 10 ncu veya 657 sayılı Kanunun 1327 sayılı Kanunla değişik 48 nei maddesinde belirtilen ni
teliklere sahibolmak ve 65 yaşını doldurmamış 'bulunmak) gerekir* 

Genel Müdür ve yardımcılarının atanması, değiştirilmesi, yetki ve sorumluluk]arı hakkında 440 
sayılı Kanun hükümleri uygulanır. 

TUSAŞ'm B Genel (Müdür yardımcısı bulunur. Bunlardan biri teknik, biri malî ve diğeri de 
idarî (konularda Genel Müdüre yardım eder, 

CunıİP.'iı-ivet Senatom s. Kavisi : 015; 
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(Geçici Kam;i!sijro'>nııp teaıbııl ettiği ••metin) 

MADDE 10. — Millet Meclisi metninin 10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Millet Meclisi metninin 11 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Millet Meclisi metninin 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Millet Meclisi metninin 13 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Millet Meclisi metninin 14 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 315") 
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(Millet Mıeclisinin kabul ettiği metin) 

BÖLÜM - V 

Personel rejimi 

Personel kaynakları : 

MADDE 15. — TUSAŞ'in ve kendisine bağlı işletmeleri personeli hakkında 3659 ve 1475 sayılı 
Kanunların ek ve tadilleri ile bu kanunlar yerine geçecek kanunlar uygulanır. 

Ancak, sevöri idare ve teknik Ihizmıetieırde Bakanlar Kurulunca (tespit ^edilecek (tavan ücretleri
ni aşmamak üzere Yönetim Kurulunca özel hukuk hükümleri gereğince sözleşmeli olarak personel 
çalıştırılabilir. 

Emeklilik haklan : 

MADDE 16. — Evvelce personel jlranunları veya emekliliğe tabi görevlerde bulunmuş olanlar
dan ortaklıkta ^özleşttnelli olarak bir göreve atananların emeklilik hakları devam eder. Şu kadar 
kA, bunların emeklilliijk kesenek ve kadılıkları kendilerince ödenir. 

Sözleşmeli olarak gıeçen (süreler memuriyet dereceleri ile, emeklilik keseneğine esas aylık de
recelerinin yükseltilmesinde dikkate alınır. 

EmeMi, adî malûl veya vazife malûllüğü aylığı bağlanmış olanlar bu hükümden faydaüana-
m&ızlar* 

BÖLÜM - VI 

Koordinasyon 

Koordinasyon sağlanması : 

MADDE 17. — TUSAŞ yılhk ve uzun vadeli yatırım, isletme ve imalât programlarını yapar, 
'ken, Şişletme ve imalâtla ilgili Bakanlıklar ve kuruluşlarla koordinasyon yapmak ve genel piyasa ih
tiyaçlarını gözönünde bulundurmak zorunluğundadur. Programlarının bu Bakanlık ve kuruluşla
rın ihtiyaç ve imkânlarına göre hazırlanmasını ve bu kuruluşlarla TUSAŞ imalât ve yatinm prog-
ramlari arasında [koordinasyonunun sağlanmasını teımin etmek amacıyle TUlSAŞ'm imalât, İşletme, 
yatırım programları bu kanunun 8 neti maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen şekilde tespit olu
nur. 

BÖLÜM - VII 

Grene) Hükümleri 

Muafiyetler : 

MADDE 18. — Ortaklığın uçak sanayii kurması ve işletmesi ihtiyacı için, yabancı memleket
lerden ithal olunacak makine, teçhizat, malzeme ve bunlara ait 'her türlü yedek parça ve gerekli 
hammadde ile aynı maksatlarla yabancı memleketlerden satınalınacak veya kiralanacak, (her nevi 
uçak, telsiz cihazı, emniyet ve işaret tesisatı ve bunlara müteallik her türlü yedek edavat ve mal
zeme, [teçhizat gümrük resminden, ithalde alınan) damga resminden ve ıdiğer bilûmum vergi, resim 
ve harçlardan muaftır. 

Mubayaa ve kiralamaya ait mukaveleler, anlaşmalar, sair (mutabakat ve bağlantılar ile bunlara 
müsteniden tanzim olunacak bonolar, senetler, diğer kıymetli evrak ve sair bilcümle vesaik de ver
gi, resim ve harca tabi değildir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 315) 
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(Geçici IvomisıyoınTun fcatbul ettiği imletin) 

MADDE 15. — Millet Meclisi metninin 15 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Millet Meclisi metninin 16 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Millet Meclisi metninin 17 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Millet Meclisi metninin 18 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 315) 
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•(Millet Mooliüinin kabul ettiği metin) 

Ortaklığın kuruluşu ile ilgili her /çeşit işlemlerle çıkarılacak hisse senetleri vergi, resim ve 
harçtan muaftır. 

Ortaklık bilûmum yargı harçlarından muaftır. 

Faydalanma : 

MADDE 19. — Ortaklık karşılıklı mutabakat tesis etmek kaydıyle 'Hava Kuvvetleri (tesislerin
den bedelsiz olarak faydalanabilir. 

Kamula-ştırma : 

MADDE 20. — TUSAŞ, 6830 sayılı istimlâk Kanunu hükümlerinden faydalanır. 

MADDE 21. — Ortaklığa ait fabrikalar, atel yeller, deppoylar ve diğer binalar ;1110 sayılı As
kerî Memnu Mmtakalar Kanunu ile ek ve deği şiklikleTİnin uygulanması bakımından (askerî bi
nalardan sayılır. 

Bunlardan askerî müfrezeler taralından muhafazasına lüzum görülecek mahal ve zaımam itiba
riyle Millî Savunma ve Sanayi ve Teknoloji 'Br- kanlıkları ve ortaklıkça müştereken tespit olu
nur. 

Ortaklığa ait bütün iş yerlerinde siyasî maksatla toplantılar, nümayişler yapılamayacağı gi
bi bu 'maksatla odiaklük mensuplarına sözlü veya yazılı tekliflerde bulunulamaz. 

Yukardaki fıkra hükmüne muhalif hareket edenlerle, Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci 
maddelerinde yazılı suçları ortaklık mensupları arasında işleyenler hakkında Askerî Ceza Kanu
nunun 148 nci maddesinde yazılı cezalar uygulanır. 

BÖLÜM - VIII 

Grene! Kurul 

TeşeMül ve temsil : 

MADDE 22. — Genel Kurul hisse senedi sahiplerinden teşekkül eder. Her hissenin veya hisse
yi temsil edenin bir oy hakkı vardır. 

Genel Kurul faaliyetinde uygulaneıcetk kanunlar : 

MADDE 23. — Genel Kurulun vazifeleri, toplanma şekli, yetkileri, Genel Kurul üyelerinin oy 
hakkı, kararlarının bağlılık derecesi hakkında bu kanunla 440 ve 468 sayılı Kanunun hükümleri 
saklı kalmak kaydıyle Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Bu esaslar ayrıca bir yönetme
likle tespit edilir. 

BÖLÜM - IX 

Denetçiler 

Seçim : 

MADDE 24. — Genel Kurulda ikisi (A) ıgrubu ve birisi (B) grubu hisselerini temsil eden or
taklar tarafından Türk Ticaret Kanununun hükümlerine uygun olarak üç denetçi seçilir. 

15 nci maddedeki nitelikler denetçilerde de aranır. 

Cumhuriyet Seunto^ıı (S. Sayısı : :~>15) 
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(Geçici Koııufeyoıııııı kaıbııl ettiği linetin) 

MADDE 19. — Millet Meclisi metninin 19 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Millet Meclisi metninin 20 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21, — Millet Meclisi metninin 21 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Millet Meclisi metninin 22 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Millet Meclisi metninin 23 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — Millet Meclisi metninin 24 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Seuatoviı (S. Sayıyı : 315) 
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(Millet Meclisinin kaibul ettiği metin,) 

Yıllık rapor : 

MADDE 25. — Denetçilerin gröıev, yetM veı sorumlulukları hakkında Türk Ticaret Kanunu 
hükümleri tatbik olunur. Ancak, denetçilerin tanzim edeceği ylllık raporun bir sureti Genel Kurul 
toplantısından en geç bir ay önce Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığına ve ilgili 
Bakanlığa gönderilir. 

Yıllık raporun eleştirisi : 

MADDE 26. — Başbalkanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından tanzim edilecek denetleme 
raporunda şirket denetçileri tarafından kendilerine gönderilmiş bulunan rapor gözönünde bulun
durulur ve bu raporun eleştirmesi madde madde yapılır. 

Bilanço tasdiki ve ibra : 

MADDE 27. — Ortaklığın yıllık bilançosunun tasdik ve tasvibi ile Yönetim Kurulunun ibrası 
hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — TUSAŞ'm kuruluşunda, Hazineye ait (A) grubu hisseleri karşılığı 
olarak şirket sermayesinin tamamının % 4'ünü geçmemek üzere, Millî Savunma Bakanlığına tah
sis edilmiş gayrimenkul ve tesisler rayiç bedel üzerinden devredilebilir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — TUSAŞ'm kuruluş devresinde Türk Ticaret Kanununun öngördüğü ka
yıtlamalar aranmaz. 

Yürürlük : 

MADDE 28. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 29. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 315) 
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(G-eçici Kamüsyoinu/n kabul ettiği .mıotiın) 

MADDE 25. — Millet Meclisi metninin 25 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 26, — Millet Meclisi metninin 26 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 27. — Millet Meclisi metninin 27 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Millet Meclisi metninin g-eçici 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Millet Meclisi metninin geçici 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 28. — Millet Meclisi metninin 28 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 29. — Millet Meclisi metninin 29 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 315) 




