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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar, bağ
ların semavî âfetler ve nebati hastalıklardan 
yarı yarıya düşen rekolte zararını karşılamak 
üzere müstahsıla âcil kredi yardımı yapılma
sını temenni eden konuşmasını yaptı. 

Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak iş
ler bölümünde bulunan «Karasuları kanunu ta
sarısının» Dışişleri ve İçişleri komisyonlarına 
verilmesini istiyen işbu komisyon başkanlıkları 
tezkereleri okundu, kabul edildi. 

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

Bu toplantı yılında iki aydan fazla izin alan 
Gümüşane Milletvekili Halis Bayramoğlu'na 

12. — GELEN 

Teklif 

1. — İstanbul Milletvekili Muhittin Güven 
ve 4 arkadaşının, Güzel Sanatlar Akademileri 
kanunu teklifi (2/555) (Millî Eğitim ve Plân 
komisyonlarına) 

Raporlar 
2. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 

Sivas Milletvekili Cevat Odyakmaz, Aydın Mil
letvekili Orhan Apaydın ve Erzincan Milletve
kili Sadık Perinçek'inı Kamu İktisadi Teşebbüs
lerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince denet
lenmesinin düzenlenmesi hakkında kanun tek
lifi ve Geçici Komisyon raporu (2/273) (Gün
deme) (S. Sayısı : 234 e 1 nci ek) 

ödeneğinin verilebilmesi hususu oya sunularak 
kaıbıü edildi. 

İktisadi Devlet Teşekkülleri ve iştirakleri 
ile 

Devlet Yatırım Bankası kanun tasarılarının 
tümü üzerinde bir süre görüşüldü. 

11 . 7 . 1963 Perşembe günü saat 14 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Balıkesir 

Nuretin C\k Mithat Şükrü Çavdaroğlu 

Kâtip 
Konya 

Vefa Tanır 

KÂĞITLAR 

3. — Ambalajların muvakkat ithaline mü-
taallik Gümrük Sözleşmesinin onaylanmasının 
uygun bulunmasına dair kanun tasarısı ve Dış
işleri, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonları 
raporları (1/95) (Gündeme)' (S. Sayısı : 337) 

4. — «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Macar Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
12 Mayıs 1949 tarihinde akdolunan Ticaret ve 
Tediye Andlaşmasına ek Protokol» ile ekleri
nin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkın
da kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu tez
keresi. (1/443) (Gündeme) (S. Sayısı : 313) 



B Î R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati: 14,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER — Vefa Tanır (Konya), Mithat Şükrü Çavdaroğlu (Balıkesir) 

» 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı Ha-
tipoğlu ve 4 arkadaşının, subaylar heyetine 
mahsus 4273 sayılı Terfi Kanununa ek kanun 
teklifinin Hükümetçe hazırlanmakta olan Su
bay terfi kanunu tasarısı ile müzakere edilmek 
üzere tehirine dair Millî Savunma Komisyonu 
Başkanlığı tezkeresi (2/329, 3/656) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Ankara Milletvekili ibrahim Sıtkı Hatipoğ-

lu ve dört arkadaşının 'subaylar heyetine ımahsııs 
4273 sayılı Terfi Kanununa ek kanun 'teklifinin; 
Hükümet temsilcilerinin beyanları ile Hükü 
metçe hazırlanmakta olduğu ifade edilen Su
bay Terfi Kanunu ile birleştirilerek müzakere 
edilmesine, Komisyonumuzca oybirliği ile karar 
verilmiştir. 

Bu sebeple mezkûr kanun teklifinin müza
keresinin, hazırlanmakta olan kanun tasarısı
nın müzakerelerine kadar bekletilmesi hususu
nun Sayın Genel Kurula arzına müsaadelerini 
saygiyle sunarım. 

Millî Savunma Komisyonu Başkanı 
Erzurum 

Şerafettin Korunay 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

BAŞKAN — Yeter çoğunluğumuz vardır, 
müzakerelere başlıyoruz. 

ENEL KURULA SUNUŞLARI. 

2. — 2559 sayılı Polis vazife ve salâhiyet 
Kanununun 2 nci maddesinin (B) bendinin bir 
hükmünün Anayasaya aykırı olması sebebiyle 
iptaline dair Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 
tezkeresi (3/657) 

BAŞKAN — Tezkereyi okuyoruz. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye İşçi Partisi adına; 2559 sayılı Po

lis vazife ve salâhiyet Kanununun 2/B ve 6 nci 
maddelerinin Anayasaya 'aykırı olduğundan 
bahisle iptali hakkında açılan dâva üzerine 
yapılan inceleme sonunda; adı geçen Kanunun 
ikinci maddesinin (B) bendinde yer alan «Po
lisin göreceği vazifelerde salahiyetli âmirler
den verilecek emirlerde Memurin Kanununun 
40 nci maddesi hükmü cari değildir.» Hükmünün 
Anayasaya aykırı olması sebebiyle iptaline ve 
işbu iptal hükmünün karar tarihinden başlıya-
rak altı ay sonra yürürlüğe girmesine ve aynı 
kanunun 6 nci maddesinin Anayasaya aykırı 
olmadığına Mahkememizce- 8 . 7 . 1963 günün
de karar verilmiştir. Bilgileri rica olunur. 

Anayasa Mahkemesi Başkanı 
Sünuhi Arsan 

BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine sunu
lur. 

— 421 — 
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5. — GÖRÜ? 

1. — İktisadi Devlet Teşekkülleri ve iştirak
leri hakkında kanun tasarısı ve C. Senatosu 
Adana Üyesi Mehmet Ünaldı ve Diyarbakır Mil
letvekili Alp Doğan Setri'in, 3460 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair ve 
23 sayılı Kanunun kaldırılması hakkında kanun 
teklifleri ve Geçici Komisyon raporu (3/317, 
2/198, 2/183) (S. Sayısı: 303) (1) 

2. — Devlet Yatırım Bankası hakkında ka
nun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/308) 
(S. Sayısı : 304) (2) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, İktisadi 
Devlet teşekkülleri ve iştirakleri hakkındaki 
kanun tasarısı ve Devlet Yatırım Bankası ha'k-
kındaki (kanun tasarısının müzakerelerine devam 
ediyoruz. Tümü üzerinde Millet Partisi Grupu 
adına Sayın Kâzıım Arar. 

M. P. GRUPU ADINA KÂZIM AKAli (Çan
kırı) —- Muhterem arkadaşlarım, dünkü Otu
rumda Sayın Geçici Komisyon sözcüsü arkada
şımız grupuımuza bir tarizde bulunmuştur. Bu 
tariz grupumuz sözcüsü Sayın Memduh Eıde-
mir'in, grup faaliyetleri hakkında yaptığı ıbir 
tenkide ievabeıi; «evvelâ gruplarını ıslâh etsin
ler» şeklinde olmuştur. Kanun tasarısını tetkik 
ettim. Anayasaya ıgöre komisyonların teşkilin
de 'bütün siyasi partilerin bulunması iktiza eder
ken, bizden kimıse alınmamıştır. Aynı zamanda 
grupumuzdan kimse de olmadığı halde, devam
sızlığın tarafımızdan vâki olduğu yolunda vâki 
beyanı yersizdir. Ayrıca Sayın Komisyon söz
cüsünün bu kürsüden böyle mühim ve hayati 
grupu muhatap tutaraJk «onun ıslâh etsinler» 
şeklindeki beyanı da yine yersizdir. 

Tasarıyı tetkik ettiğimiz zaman, Hükümet 
tarafından Büyük Millet Meclisine intikal (tari
hiyle, bugüne kadar güzeran ©den sekiz ay altı 
günlük zaman içimde Komisyonun İçtüzüğün 
36 ncı maddesi hükümlerine uymadığı da aşi

kârdır. Binaenaleyh, sayın sözcünün bu suretle 
ıgrupumuiza yapmak istediği tarizi teessürle ifa
de etmekle yetiniriz. 

(1) 303 S. Sayılı basmayazt 9.7. 1963 ta
rihli 111 nci Birleşim tutanağı sonundaa\r. 

(2) 304 S. Sayılı basmayazı 9.7. 1963 ta
rihli 111 nci Birleşim tutanağı sonundadur. 

,EN İŞLER 

Muhteremi arkadaşlar, bu kanun tasarısının 
ehemmiyeti hepinizce malûmdur. Böyle sıkışık 
bir anda çıkarılmasından duyduğumuz teessürü 
ayrıca ifade ettikten sonra, kanunun tümü üze 
rinde birkaç noktaya temas etmek istiyorum. 

İktisadi Devlet teşebbüsü mü, İktisadi Dev
let Teşekkülü .mü, Hükümet bu işi kanun tasa
rısında halletmiş ve İktisadi Devlet Teşekkülü 
şeklinde ki lişel eştir iniştir. ,Fakat adı ne olursa 
olsun bizce buna «gayri iktisadi Devlet teşeb
büsü» demek en uygun durum olur. Çünkü, 
«teşekkül» şeklen taazzuv etmiş müessese veya 
müesseselere daha çok yakışıyor. , Senelerden 
beri bir İktisadi Devlet teşekkülü haline getir
mek istediğimiz bu müesseseleri henüz kurup, 
memleket hizmetinde verimli bir hale, yâni te
şekkül haline getirmiş değiliz. Teşebbüse hâlâ 
devam ediyoruz. Bu teşebbüsler ne zaman mu
vaffak olursa o zaman teşekkül adını vermemiz 
daha uygun düşecektir. 

Bu kısa maruzatımı*:, iktisadi olmaktan uzak, 
devamlı olarak zararına çalışan müesseselerin 
bu kanunla nasıl düzeleceğini tayinde güçlük 
çektiğimizi ifade etmek içindir. Hastalığı teşhis
te Hükümetle beraberiz. Teşebbüslerin bu du
numa düşmesinde esas âmilin tatbikat olduğu 
doğrudur. Mevzuatla bu işin düzeltilme gayreti 
yanlıştır. Bize göre bu bir zihniyet meselesidir. 
muvaffak olmuş bir iş adamının basiretli bir 
Devlet memuru olması nasıl mümkün değilse, 
basiretli bir Devlet memurunun da basiretli bir 
tacir vasfını taşıması asla mümkün değildir. Bu 
işi, geçmiş tecrübelerden faydalanarak mevcut 
kadrolarla idareye igitmemelidir. Basiretli tacirin 
çalışma tarzı bu kanunda yer alan hükümlere uy
maz. Tacir zararın iflâs olduğuna yüzde yüz 
kaani olan insandır. Devam etmez; ya ıslâh, eder, 
ya da tasfiye eder. İktisadi Devlet teşebbüsü 
idarecileri ise, ne kadar zarar ederse etsin, pat
ron mevkiinde bulunan Devlet baibanm elinden 
tutacağına, zararını kapatacağına ve işine de
vam için teşvik edeceğine kaanidir. Kâr, zarar 
mutlaka devam eder. IBasketld tacir fikir ve be
den işçisini daha disiplinli, daha verimli çalış
tırmaya mecburdur. İktisadi Devlet Teşekkülle
ri ise, memur statüsü içinde, bugüne kadar .ol
duğu gibi metotsuz, düzensiz çalıştırmaya ve 
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hattâ çalışanlar bile -gelişigüzel çalışmaya alış
mışlardır. Basiretli tadır çalışanların iş verimi
ne göre, mesailerini değerlendirmeye, onları teş
vik ebmeye, verimli çalışmayanları tasfiye et
meye mecburdur, iktisadi Devlet Teşekkülleri 
çalışsın, çalışmasın her yıl ikramiyeler, pirimler 
dağıtmayı ön gören ıbir mevzuat içinde çalışma
ya mahkûmdur. (Bu mukayeseleri çoğaltmaktan-
sa, daha net bir misal vermek isterim. Bu örne-

' ği Amerika'dan, batılı memleketlerden almaya 
lüzum yoktur. Memleketimizde tanınmış ve mu
vaffak olmuş iş adamları, sayısı az da olsa, 
vardır. Özel teşebbüslerin ikuruluş ve işleyiş 
tarzlarını gözden geçirmek, resmî sektörle, özel 
sektör arasındaki zihniyet ve tatbikat farkını an
lamakta güçlük çektirmez. Bize ıgöre bu teşek
külleri ıslahtan ziyade tedricen özel teşebbüse 
devir suretiyle tasfiye zarureti vardır. Devri 
caiz olmıyan müesseseler hariç diğer İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin özel teşebbüse devri kal
kınmamızın mihverini teşkil etmelidir. Yerli ser
mayenin hizmete girebilmesi için de sermayeyi 
ürküten (tedbirlerin ortadan kaldırılması ve özel 
sektöre güven verici esaslar vaz'edilanesi lâzım
dır. 

Muhterema arkadaşlar, raporlarda İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin kuruluş ve işleyişlerinde 
tesbit edilen noksanlıklar şu şekilde düzenlen
miştir. 

a) Kuruluşların belli -bir esasa bağlanma
mış olmasından doğan düzensizlik, 

b) Teşekküllerin bağımsız olmamaları, 
c) İdare ve murakabenin iyi işlememesi, 
d) Koordinasyonsuzluk, 
e) Sermaye ve finansman, yetersizliği, 
f), Muhasebe usullerinin yeknasak ve dü

zenli olmayışı. 
Görülüyor ki, yıllardan beri iktisadi Devlet 

Teşekküllerinin ağır aksak yürüyüşü de
vamlı şekilde zarar edişi ve Hükümetin mucip 
sebep olarak ileri sürdüğü gibi devamlı bir 
şikâyet konusu olması, Hükümetle Tülriye 
Büyük Millet Meclisinin arasında bir fikir 
mutabakatına varıldığını gösterir. O halde biz 
bu kanunla ne gibi bir yenilik getirdiğimizi, 
sormamız iktiza eder. 

Bir değişiklik görmüyorum 'arkadaşlar. Bu
rada vaktiyle denemelerde kaybetmiş, seçimi 
kazanamamış kimselerin mağdur olmaması 
için bir ulufe olarak dağıtılan tdare meclisi âza-

11.1.1963 0 :1 
İrkları; 27 Mayıs İhtilâlini mütaakıp Millî 
Birlik Hükümeti tarafından 23 sayılı Ka
nunla kaldırıldı. Fakat çok zaman geçmeden 
bu idare meclisi âzalıkları ismi müdürler mec
lisi unvanı altında yeniden kuruldu, önü
müzdeki tasarı bu. ismi (yönetim, kurulu) şek
linde tadil etmektedir. Şu halde değişen hiç
bir şey yoktur. Ve burada bir ihtisas mev
kii olarak gösterirken idare meclisi âzalıkları-
ııa, yani yeni deyimle yönetim kurulu üyelik
lerine getirilecek zevatın, umum müdür veya 
ııınııtn müdür muavini seviyesinde kimseler 
tarafından alınmasını öngörmektedir. 

Evvelâ bu kadro, senelerden beri devam 
odegelen İktisadi Devlet Teşebüslerinin ida
recileri ve personelleri bugüne kadar ne Hü
kümeti, ne Meclisi ne de maslahatı memnun 
cdcmiyecek mahiyette çalışmış .olduğuna göre, 
yepyeni bir kadro ile mi bu teşekküller yeni
den kurulacak? 

J3u nokta gerçekten düne kadar şikâyet 
konusu olan mevzuları bir kere daha tutmak, 
yani İktisadi Devlet Teşebbüslerinin muvaf
fak olamıyacağını bugünden ve peşinen biz
lere göstermek gibi bir durum arz etmektedir. 

Tasarıda yenilik olarak getirilen şeyler 
birkaç isim değişikliklerinden ileri gitmemiş
tir ve tatbikat aksaklığını Hükümet gerekçe
sinde, birinci plânda göz önüne alındığı hal
de 'tatbikatın şekli hakkında ferahlatıcı bir 
izah veya madde konamamıştır. 

Muhterem "arkadaşlarım, dün grupumuz 
adına Saym Memduh Erdemir arkadaşımız 
diğer hususlara temas ettiği için sözlerimi 
burada bitiriyorum. Yalnız maddelere geç
tiğimiz zaman bu boşlukları doldurmak husu
sunda gerekli çalışmayı yapacağız. Hürmetle
rimle. (Sağdan, alkışlar.) 

BAŞKAN — Hükümet adına Sanayi Baka
nı Sayın Fethi Çelikbaş. 

SANAYİ BAKANI FBTHÎ ÇELİKBAŞ 
(Burdur) — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
huzurunuzda müzakere edilen 2 tasarı; İkti
sadi Devlet Teşekkülleri müesseseleri ve işti
rakleri hakkındaki tasarı ile Devlet Yatı
rım Bankası tasarısı birbirine tamamlıyan 
ve umumi olarak İktisadi Devlet Teşekkülle
rinin reorg'anizasyonu adı altında vasıflan
dırdığımız, Türkiye ekonomisinde mühim 

— 428 — 
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bir yer işgal eden resmî sektör kısmı ile 
ilgili tasarılardır. Bu tasarıların Hükümetten 
sevk edilen şekline nisbetle, Geçici Karma 
Komisyonda bâzı tadillerle beraber ' arkadaş
larımız reorganizasyon işlerimizin daha iyi ol
ması hususunda ciddî gayret sarf etmişlerdir. 
Geçici Karma Komisyon üyelerine bu sebeple 
huzurunuzda teşekkür etmeyi bir vazife bilmek
teyim. • 

Tafsilâtından sarfınazar ederek umumi hat
ları itibariyle getirilen tasarıların ne 'gibi özel
likleri olduğunu ve bunun «sebeplerinin neler 
olduğunu söylemek lâzımgelirse, kısaca, ana 
hatlariyle şunları ifade etmek mümkündür: 

1938 yılında sermayesinin tamamı Devlet ta
rafından verilen İktisadi Devlet Teşekkülleri
nin idare ve murakabesiyle alâkalı olan Kanun 
tarihin şartlarına ıgöre bir merhale idi. Aradan 
'geçen 25 yıllık tatbikat içinde gerek kanu
nun yeter olmayışı sebebiyle, gerekse Hüküme
tin takibettiği politikanın neticesi olarak, ik
tisadi Devlet Teşekküllerinin millî ekonomimi
zin malî ve ekonomik istikrar içinde kalkınma
sına elverişli bir hukukî nizam 'getirmediği hu
susu ortaya çıkmış bulundu. Ve filhakika, ik
tisadi Devlet Teşekkülleri, kendi aralarında 
veyahut özel sektör teşekkülleri ile kurdukları 
birtakım ortaklıklarla, bir yandan memleketin 
ekonomik ve malî istikrarını bozan bir istika
met aldı, bir yandan da bunların murakabesi 
fevkalâde .gevşedi. Ve neticede millî ekonomi
nin kalkınmasında yardımcı olması lâzımgelen, 
hususiyle millî ekonominin kalkınmasında kay
nak yaratmak vazifesi ile mükellef olması lâ-
zımgelen bu teşekküller, yavaş yavaş millî eko
nomiye yük olmaya başladı. 'Şu halde, mevzu
atın kifayetsizliği, tatbikatın da bu kifayetsiz
liği, istikrarı bozucu bir istikamet almasına 
karşı birtakım hukukî tedbirler almak zarureti 
belirdi. 

Bunun yanında, memleket plânlı bir kalkın
ma devrine .giriyordu, iktisadi Devlet Teşek
küllerinin de plânlı ve yıllık programlara gö
re yatırımlarının yapılmasını gerekli kılan, 
icaplara uyan bir mekanizma içerisinde çalış
ması iktiza ederdi. Bir taraftan, geçmişin tev-
lidettiği zararlı tarafları bertaraf etmek, onları 
müspet istikamete sevk etmek, beri taraftan, 
programlı kalkınmanın çarkına uydurmak mak-

sadiyle bunların yatırımlar mevzuunda, prog
ramlarının 'hazırlanması mevzuunda umumi kal
kınmaya intibak etmelerini sağlıyacak yeni bir 
tedvine ihtiyaç vardır. Bu tasarılar bunu da 
getirmektedir, ve şunu derhal ifade edeyim; 
sadece Devlet Yatırım Bankası, yatırım banka
cılığının tamamen hususi bir formasyona ihti
yaç 'gösteren kişilerle yürütülmesi, bankanın 
buna göre organize edilmesi keyfiyeti dahi, bu
güne kadar ıgelen finansman şekillerine nisbet
le büyük üstünlük taşıyan bir husus olarak her
kesçe kabul edilmiş bulunmaktadır. 

3 ncü olarak, 3460 sayılı Kanunun vaz'ettiği 
Parlâmento murakabesi tatbikatta ve nazari
yatta katiyen tatmin etmiyen bir yürüyüş için
de bulundu. Filhakika, o zaman bütçeler ve 
bilançolar Meclis komisyonlarında müz'akere 
edilmez <ve Umumi Heyete ıgelmez, fakat Par
lâmento âzasından bir kısmının, gayet ıgayri-
mütecanis, umumi heyet adı altında toplanan, 
sermayesi 1 milyonun üstünde millî bankaların 
idare meclisi reisi ve umum müdürlerini dahi 
ihtiva eden ve tatbikatı itibariyle bir muraka
beye veya karar mercii olmaktan ço'k uzak, 
fevkalâde insicamsız, irtibatsız çalışan bir umu
mi heyet içinde, birtakım komisyonların baş
kanları, sözcüleri, müntehap üyelerinin de bu
lunması suretiyle, Parlâmentonun sanki mura
kabeyi sağlamak istenmiş bulunuyordu. Fa
kat tatbikatta buna katiyen muvaffakiyet hâ
sıl olmamıştır, işte bu gelen tasarılar ve 'hilâ
li ara Yüksek Murakabe Heyeti ile alâkalı ta
sarı ile birlikte, iktisadi Devlet 'Teşekkülleri
nin reorganizasyonu konusunda Parlâmento üye
lerinin, Devlet bütçesi kadar ehemmiyet kazan
mış oları bu teşekkül'lerin finansman, bilanço, 
kâr ve zarar hesabı ve sair, teknik bakımdan, 
idari |bakımdan, ekonomik bakımdan murakabe 
etmelerine imkân hâsıl etmektedir. İşte bu 
üçlü cephedendir ki, bir kere büyük ölçüde, 
bugüne kadarla bu konuları tanzim eden mev
zuattan ayrılmakta, boşluklar doldurulmakta 
ve mevcudolan bâzı hükümleri, demin arz et
tiğim gibi, plân ekonominin icaplarına ve çark
larına daha uygun hale (getirmiş bulunmakta
dır. Bu umumi prensipler içinde bu tasarılarla 
esasen tatbikatta ve nazariyatta «nemini çok 
kaybetmiş olan devletçilik, liberalizm müna
kaşalarının uzaktan, yakından bir ilgisi yok
tur. Birkaç arkadaşımızın ifade ettiği gibi, ar-
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tuk bütün memleketler ekonomik politikasını, 
d'o'ktrimel bir .görüşten değil, çok tekemmül 
etmiş olan, ekonometri usullerine ıgöre pekâlâ 
idare etmekte ve imkânları, bundan 15 - 20 yıl 
evvele nisbetle, çok gelişmiş olan ekonomi ilmi
nin icaplarına göre te'dlbir almak ve tedbirleri 
bir politika mevzuu haline getirmek suretiyle 
de yürütmek yolunu ihtiyar • etmişlerdir. Bu 
tasarılar da aynı prensiplerden ilham almış bu
lunmaktadır. 

Yine, bu tasarılar İktisadi Devlet Teşek
küllerinin kuruluşunu, iştirakini zapturapt al
tına almakta ve yine İktisadi Devlet Teşekkül
lerinin kuruluşu ve iştiraklerinin, iştirake his
sedar özel eşhas da dâhil olmak üzere, daha em
niyetli, daha murakabeli bir sistem içerisinde 
yürütmek imkânını sağlamış bulunmaktadır. 
Meselâ, anonim şirket statüsüne göre, % 51 e 
sahibolan hissedarlar, misalimizde İktisadi Dev
let Teşekkülü, idare heyetinin seçiminde mura
kıpların siciminde tam bir serbestiye ve mutlak 
bir iktidara sahibolduğu halde, % 15 ten fazla 
bir İktisadi Devlet Teşekkülü veya iştiraki içe
risinde hissedar olan özel eşhas var ise, onların 
da idare heyetine muayyen nisbette üye seçme
yi kanuni teminat altına almış bulunmaktadır. 
Bu, özel sermayedarın lehine konmuş olan bir 
emniyet prensibidir. Bâzı arkadaşlarımız ten-
kidettiler. Bilâkis % 51 i bilfarz Sümerbankm 
olan, % 49 u özel eşhasa aidolan bir sümerbank 
iştirakinde, idari meclisin kurulmasında, özel 
eşhasın da % 15 ten fazla sermaye sahibi olma
sı itibariyle, kendisini idare meclisine seçtire-
bilmesi, Ticaret Kanununun anonim şirketler 
hakkındaki hükümlerinin zıddına, özel eşhası 
tatmin eden bir prensiptir ve İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin % 51 nisbetinde ortaklıklarda 
sermayesi olunca onun bir teşekkül haline gel
mesi prensibi, geçirdiğimiz .tatbikatın bize' ik
ram ettiği bir zaruretten doğmaktadır. Filha
kika, sermayelerinin büyük kısmı İktisadi Dev
let Teşekküllerine aidolan birtakım ortaklıklar 
tesbit edilmiştir ki, bunların sermayeleri za
manla azalmıştır. % 90 ı İktisadi Devlet Te
şekküllerine, % 10 u özel eşhasa aidolan bir
takım anonim ortaklıklarda, İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin sermayesi yavaş yavaş azalma
ya başlamıştır., özel eşhas da koyduğu serma
ye nisbetinde müteessir olmuştur ama, büyük 
kısım teşekküllerde konduğu için, Devlet bun

dan büyük ölçüde zarar görmüştür. Şu halde, 
iki yönden de emniyetli, taraflara emniyet ve
ren, murakabeyi sağlam esaslara bağlıyan bâzı 
prensipler tasarıda yer almış bulunmaktadır. 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin kanunlarında 
tesbit edilen alanlar ve maksatlar dışında, işti
rakten meneden hükümler konmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, ekonomik hayatta 
muvaffak olabilmek için, sadece sermaye top
lamak da kâfi değildir. O teşekkülün, çalışmak* 
ta olduğu mevzuda bilgiye, tecrübeye sahibol-
ması şarttır. Meselâ, mensucat sanayiinde .çalı
şan bir teşekkülün konserve sanayiinde muvaf
fak olması, mensucata nisbetle aynı ölçüde id
dia edilemez. Ona göre bir formasyon ister. 
Hammaddesinden, teknik icaplardan, pazar va
ziyetine göre işleri takibedecek servisler 
şahıslar olması lâzımgelir. Bu itibarla, tat
bikatta o da mahzurlu görüldüğü için, İk
tisadi Devlet Teşekküllerinin iştiraklerinde 
mevzuları dışına çıkması menedilmiştir. Etibank 
elektrik işleriyle meşgul olduğu müddetçe, 
elektrik cihazları imal eden bir fabrikaya ortak 
olabilir. Ama, mensucat işiyle uğraşan bir fab
rika ortaklık teklif ederse ona Etibank girme
melidir. Tatbikatta bunun dışında birçok tu
tumlar görüldüğü için, bilançolarda zararları 
tesbit edilmiş ve bu 'da önlemiştir. 

İdarelerinde daha fazla muhtariyet verilme
sine gayret edilmiş, netice itibariyle, faaliyet 
esnasındaki murakabesi değil, faaliyetlerin ne
ticesi itibariyle murakabelerinin daha müessir 
bir hale getirilmesi için hükümler sevk edilmiş
tir. Meselâ, ekonomik icaplara göre, İktisadî 
Devlet Teşekküllerinin optimum nisbette netice 
almasına imkân verecek, tam kapasite ile çalış
malarına imkân verecek bir fiyat ve tarife poli
tikası tatbik etmeleri kendi ihtiyarlarına bıra
kılmıştır. Ama, bunun dışında Hükümet ekono
mik sebepler, sosyal sebepler v. s. sebeplerle 
her hangi bir teşekkülün hizmet veya malını 
maliyet fiyatından aşağıya sattırmak zarureti
ni duyuyor ise, bunun farkı bütçeye konmak 
suretiyle, bilâhara bütçeden ödenmek suretiyle, 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin personeline, 
sevkü idaresine, tıpkı bir özel teşebbüste çalışı-
yormuşcasma bir zihniyet verilmek istenmiş ve 
bunun yanında memleketin iktisadi ve malî is
tikrar içerisinde gelişmesi de, zararlar bütçeden 
finanse edilmek suretiyle emniyet altına alın-
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mak istenmiştir. Geçen tatbikat yıllarında bun
lar olmamıştır. 1962 ve 1963 yılları müstesna. 
Kanuni zaruret olarak değil, idari zaruret ola
rak 1962 ve 1963 te bu tedbirler alınmıştır. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin vaktiyle 
umumi heyeti tarafından yürütülmesi lâzımge-
len koordinasyon hizmetleri tatbikatta görül
müştür ki, yürümemiştir. Bu itibarla yeni tasa
rıda, iktisadi Devlet Teşekküllerinin kendi 
bünyeleri içerisindeki bir teşekkülün çeşitli 
müesseseleri olabilir, iştirakleri olabilir - kendi 
bünyeleri içerisindeki koordinasyonundan so
rumlu umum müdürlük bir bakanlığa, bağlı 
olan iktisadi Devlet Teşekküllerinin koordi
nasyonundan balkan 'bizzat sorumlu tutulmak
tadır. Ve nihayet iktisadi Devlet Teşekkülle
rinin heyeti umuımiy esinin koordinasyon içlinde 
çalışmasını sağlamak vazife ve sorumluluğu 
Balkanlar Kuruluna verilmiştir. ' Bunun netice
si olarak iktisadi Devlet 'Teşekkülleri, nasıl 
müstakil birer kamınla, kurulmak iktiza edi
yorsa, iktisadi Devlet Teşekküllerinin iştiraki 
de Balkanlar 'Kurulu karariyle kurulmak hük
mü tasarıda. yer almıştır, iktisadi Devlet Teşek
küllerinde, eskiden (basiretli fbir tüccar gibi ha
reket etmeleri prensibi vaz'eldilmişdi. Tatbikat
ta hangi işlemlerin basiretli bir tüccar olduğu, 
hangilerinin bunun dışında kaldığı, maalesef 
bugüne kadar belirgin, hale gelmemiştir. Bu, 
aslında kolay ifadesini (bulan, fakat tatbikata 
geçildiğinde, çeşitli tenkidleri mu cib olabilecek 
olan bir prensiptir. Bugünkü tasarıda basiret
li ve gayretli çalışmak ile birlikte, bunun eko
nomi ve ımuhasebe dilinde ıslahı ne ise bunlar 
tasarıda yer almış ^bulunmaktadır. Böylece ik
tisadi Devlet Teşekküllerinin, prensip itibariyle 
verimlilik ve kârlılık, (prodüktivite ve ranta-
biiite) esaslarına göre çalışmaları prensibi 
vaz 'edilmiş, bu prensibin ışığı 'altındadır ki, bü
tün peraondliriin sadece 'basiretli değil, aynı za
manda gayretli olmalarına da tasarıda, yer ve
rilmiş 'bulunmaktadır. 

iktisadi Devlet (Teşekküllerimizde ve hattâ 
bütün ekonomimizde mühim bir yetersizliğimiz, 
uzun enflâsyon ve devalüasyon netieesii, aktif
lerinin, gerçeklere uydururnıası maksadiyle 
devalüe edilmesi keyfiyetidir. B u tasarı ikti
sadi Devlet Teşekküllerinin' kurulacak reorga-
nizasyon komisyonu tarafından aktiflerinde de
valüasyona tabi tutulması hükmünü getirmek-
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tedir. Filhakika hâlihazırda, gerek özel sektör
de, gerek resmî sektörde tefrik edilen amortis
manlar gerçek amortisman olmadığı için, za
manla amorti edilmek maksadiyle tefrik edilen 
meblâğlar tesisatın ve teçhizatın yenilenmesine 
medar olacak kifayette -olmıyaeaktır. Bu da 
sermayenin kendi kendini kemirmesi demektir 
ki, bir ekonominin uzun yıllar içerisindeki 
gidişi bakımından büyük mahzuru olan bir 
keyfiyettir, iktisadi Devlet Teşekküllerinde 
'bunu 'bertaraf eden bir çalışmaya girmekteyiz. 
Çalışmaların seyrine g'öre de özel sektörde de 
tatbikatı 'hususunda çalışılacaktır. Muhasebe 
usüllerindeki yeknesaklıklar v. s. eskiden de 
vardı. Bunlar kolay tatbik edilen hususlar de
ğildir, burada da tekrar yer almıştır. Fakat, 
zamanımızda artık ımuhasebe servislerinin me-
kanize hale gelmesi, elektronik birtakım cihaz
ların ımuhasebe servisi erinde tatbik edilmesi ile, 
25 yıl evvele niSbetJe teşekküllerin dana mo
dern, dalha rasyonel muhasebe sistemlerine ka
vuşturulması mümkün olabilecektir. 

Bâzı arka d aşlarımız, komisyonda ve Umu
mi Heyette, tasarıların Maliye Bakanlığı ta
rafından hazırlanmasını tenkid etmişlerdir. Bu
rada Maliye Bakanlığından murat [Hazinedir 
arkadaşlar. Bütün Garp memleketlerinde res
mî sektör teşebbüsleri ile ilgili çalışmalarda, 
resmî sektörün 'gerek işletme sermayesi ihtiyaç
larını saklamak, gerek yatırını finansmıanlarını 
gerçekleştirmek vazifesini üzerine alen Hazi
nenin büyük ağırlığı vardır. 

Elimde, 196I2 yılında neşredilmiş olan, Fran
sa 'da r.asyonalize edilen, teşebbüslerin Devlet 
tarafından (murakabesine ait ;bir eser de, bütün 
Oarp memleketlerindeki bu çalışmalarda Maliye 
Bakanlığının ağırlığını gösteren kısımlar pek 
çoktur. Bu, biraz işin mantığına da uygundur. 
Madem ki, iktisadi Devlet Teşekkülleri ve işti
rakleri, kuruluşunda sağlanmak lâzım gelen ana 
sermayeleri bakımından, gerekse işletme kredi
leri bakımından, gerekse yatırım kredileri ba
kımından nihayettin nihaye Maliye, Hazineye 
müracaat etmek zorundadır, o halde bu parala
rı tedarik durumunda olan merciin, otoritenin 
bu işlerde söz sahibi olması kadar tabiî bir şey 
tasavvur »olunamaz. 

154 sayılı Kanun çıkarken bu husus düşünül
müş ve 17 nci maddesinde, İktisadi Devlet Te
şekküllerinin reorganizasyonlan ve çalişmala-
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n hususunda büyük, vazifenin Maliye Bakanlı-V 

ğma verildiği tasrih edilmiştir. Sonunda Bakan
lıklar arası İktisadi İş Birliği Komisyonunda 
bütün hazır olan tasarılar müzakere edilmiştir. 
Bu tasarılar; yalnız huzurunuza gelen bu tasa
rıdan veya Müsteşarlar Komisyonunun hazırla
dığı tasandan ibaret değildir. Bir de Plânlama 
Teşkilâtının, bizim tetkiklerimiz neticesi bünye
mize uymadığını tesbit ettiğimiz Holding siste
mi içinde bütün İktisadi Devlet Teşekküllerini 
derleyip, toparlıyan, bir idare meclisi tarafın
dan idare ettirilmek istenen sistem vardı. Bun
ların hepsi müzakere edilmiş ve binnetice mu
ayyen direktifler verilmek suretiyle huzuru
nuza gelen tasarı tekemmül ettirilmişti. Bu yön
den, bütün bakanların da imzalarını ihtiva et
tiğine göre, her bakanlığın, nihayet siyasi so
rumluluğunu taşıdığı bu mevzuda rızası Jâhik 
olmuş demektir. Bu yüzden tasarıları, Maliye 
Bakanlığının hazırladığını ifade etmek suretiy
le, tenkid etmenin, ne nazari bakımdan, ne de 
memleketimizdeki tatbikatı bilen insanlar ola
rak amelî bakımdan, tenkide mahal veren bir kö
şe, bir nokta olduğu kanaatinde değiliz. Bugün 
dahi muhterem arkadaşlarım tatbikatımız; İk
tisadi Devlet Teşekkülleri işletme açıklarının 
finansmanı için Maliye Bakanlığına yazı yazar. 
öteki bakanlıklar Maliye Bakanlığı nezdinde ta
vassutta bulunur. Bu itibarla, işin hangi yönün
den bakarsak bakalım, tasarıların hazırlanma
sında Hazinenin faik rolünü reddetmeye imkân 
ve ihtimal yoktur kanaatini samimî olarak ta
şımaktayız. Devlet Yatırım Bankası bünyemiz
de, özel sektörde 1949 da kurulmuş 
»olan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
nın memlekette verdiği tecrübelerden de 
faydalanmak suretiyle, resmî yatırımların 
da, yine ihtisas organı tarafından yürütül--
meşinin faydalı olacağı, kendi tecrübelerimizin 
bize telkin ettiği bir netice olmuş ve aynı za
manda garp memleketlerinde, son 15 - 20 yıldan 
beri bu istikamette muvaffakiyetli merhalelere 
ulaşılmış olmasının verdiği bir netice olarak gö
zükmüştür. Bu Banka elbette bir ihtisas ban
kası olarak çalışacaktır. Ve bu banka sayesinde 
resmî sektörün finansmanı bakımından kaynak -

' 1ar bir elde toplanacak ve umumi plân ve prog
ramının hedeflerine göre isabetle kullanılması 
bakımından projeler üzerinde de mütemmim bir 
tetkütat yapılabilecektir. 

İktisadi Devlet Teşekküllerimizin bu reor-
;ganizaısyonu neticesinde ümidimiz odur ;ki; 
memleketin plândı kalkınma devresinde vatan
daşlardan vergi olarak topladığımız .gelirlerin 
dışında, bunların da ehemmiyetli miktarlarda 
lyatrmm kaynağım yaratmaları mümkün olabi
lecektir. Bugüne kadar ki tatbik atımızda İktisa
di Devlet Teşekkülleri tahsis edilmiş olan ser
mayeleri ile nisbet edildiği takdirde, fevkailJâde 
cüzi bir yatırım imkânı sağlamıştır. Halbuki 
plânlı :kalikınmada resmî sektör yönünden kal
kınmayı finanse edecek kaynaklara ihtiyaç 
vardır. Bu kaynaklar ya. vasıtalı, vasıtasız ver
gi alarak vatandaşlardan, mükelleflerden tahsil 
edilecektir, yahut borç oilarak alınacaktır veya 
çalıştıkları saikalarda, ekonomik icaplara, uygun 
olarak, vatandaşlara külfetler tahmil etmeksi
zin piyasa ekonomisinin şartları içerisinde, fa
aliyet göstererek yeni birtakım kaynaklar ya
ratacaktır ki, burada sosyal adali et bakımından 
da fevkalâde büyük bir noksan tamamlanmış 
olacaktır. Bâzı arkadaşlarımız Komisyonlarda 
tenkid ettiler, «Bunun neticesi bâzı İktisadi 
Devlet 'Teşekküllerinin piyasa' şartlarına inti
bak etmesi demek; emtiasının fiyatını yükselt
mek demektir.» dediler. Olabilir, ama. emtiası
nın fiyatı yükseltilen mamulü imal eden fabri
ka. bütün milletindir, onun mamullerinden fay
dalanan yüzde üç, yüzde beştir.. Bu itibarla, 
bütün, m illeti yeni kaynaklara kavuşturmak 
suretiyle, pilânı finanse etmek arasında bir ter
cih yapmak lâzım geldiğinde; ekonomik olan 
ve maliyede sosyal adaleti benimsiyen bir poli
tikanın, ikinci yolu ihtiyar etmesi, yani bu te
şekküllerin finansman kaynağı vazifesini gör
mesini istemesi gayet tabiîdir. Nitekim, yaban
cı mütehassisi arda ıı, sosyal adalet prensipleri
ne ııyigun olarak, ekonomik olayları talhlil eden, 
'hükme ba.ğlıyanlar başta olmaik üzere iktisadi 
Devlet Teşekküllerimizin hepsinin bu istiıka-
<mette çalıştırılması fikri telkin edilmiş bulun
maktadır. 

Maddelerde arkadaşlarımızın sorulan, tak
rirleri olacak olursa Komisyon ve Hükümet 
orada lüzumlu izahatı elbette verecektir. Ben
denizin maruzatı bu umumi prensiplerle söy
lediklerimden ibarettir. Arkadaşları muzdan su
al soracaklar var^a onları da ıgerek mütelhassıs 
arkadaşlar, gerekse bendeniz cevaplandırmaya 
amadeyim. 

m -



M. Meclisi B : 113 
BAŞKAN — Sayın ıSarıib rahim oğlu. 
'KEMAL iSARTİ BRAHÎMOĞLU (Adana) — 

Efendim, M ncii madde, «T. O. Merkez Banka
sı bu kanun hükümlerine tabi değildir.» der. 
Mucip ®ebepler lâyihası çok kısa ve tatminkâr 
değil. Niçin bu kanun hükümlerine tabi değil
dir. Lütfen izah ederseniz memnun olunum. 

•SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELÎKBAŞ 
(ıBrdur) — Efendim, Merkez Bankası gerek 
kendi strüktünü ile bir tek bankadır, .gerekse 
kendisine verilen 'Vazifeleri bakımından bu ted
birlere tabi tutacak olursa Merkez Bankacılığı 
yahut da bankaların bankacılığı vazifesini gö
rebileceği' kanaati bizde hâkim değildir. Filha
kika diğer bankalar umumi esaslar içerisinde 
çalıştıkları hakle Merkez Bankası bu umumi 
esasların dışında. Hükümetin, muayyen bir po
litikasını, para ve kredi politikasını en müessir 
şekilde yürütmek vaıziifesiyle yükümlü olan ve 
Türkiye'de para istikrarının vazifesi kendisine 
tevdi edilmiş olan hususi bir bankadır. Diğer 
teşekküllerden hiçbirisi bu çeşit görevleri yap
makla. mükellef olan bir teşekkül değildir; özel
liği vardır. Her tarafta, bizde de bunun netice
sidir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın ıSaTiibrahim-
oğlu... 

KEMAL ISARiİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
23 sayılı Kanun tatbik edildiğinde, bulg'üne ka
dar Merkez Bankasının işleri aksamış mıdır?.. 

SANAYİ BAKANI FETHÎ ÇELÎiKBAŞ 
(Burdur) — Muhterem arkadaşlarım; Sayın 
ark ad aşımızın sualine şöyle bir ıcevap arz ede
yim. Hükümette vazife aldıktan bir müddet 
sonra bilhassa plânlı ekonomide, eski ekonomi 
anlayışına nazaran çok daha ileri bir isabetle 
Hükümet adamlarının idarede sorumluluk de
ruhte eden .üst kademe memurlarının, memle
ketin ekonomik gidişini yakandan takibetmesi 
bir zaruret halini alır. 'Memleketimizde ekono
mik gidiişi süratle, hâdiselerin hemen iakabinde 
rakamlarla teısbit edip, ışık tutacak ve alın
ması lâzımigelen tedbirleri çok evvelinden ha
ber verecek bir neşriyatımız maalesef yoktur. 
Gîarp Âleminden bir ileri sanayi .memleketi ile, 
ekonomik strüktürti taımamen bize benziyen bir 
başka, memleketin, 2 merkez bankasının 'neşri
yatı dahil olmak üzere, ıSanayi Bakanı olarak 
Başbakanlığa bir yazı takdim ettik, dedik ki, 
şu memleketin seviyesinde bir bülten neşretme-
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miz mümkün değildir. Fakat, ekonomik, sosyal 
ve kısmen politik durumu bizim şartlarımıza 
ujvan. bir memleket bunu pekâlâ yapabilmekte
dir. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankamıza 
böyle bir vazife verelim, böyle bir bülten neş
redilsin, ekonomik tahliller yapılsın ve ona. gö
re karar ahırken, evvelâ zaman bakımından ıgeç 
kalmıyahm, saniyen süratle karar ,alma imkân
larımız elimizde olsun.» İki bülteni bilahara ar
kadaşıma takdim ederim, bunu .gösteririm, 
«Merkez Bankasına vazife olarak verelim.» de
diğimizde, haklı olarak 'Merkez Bankası, kendi 
bünyesi içinde bu ölçüde memleket ekonomisi
nin olaylarını yakından tahlil edecek, muayyen 
istikametlerde tenvir edici bir bültenin tara
fından neşredilmesinin . bulgünkü kadrosu ile 
imkânı olmadığını, üzülerek ifade edeyim ki, 
bize bildirmiştir. Bu itibarla. Merkez Bankası 
gibi, memleketin ekonomik politikasında en 
ileri karakol vaızifesinijgörmek durumunda olan 
bir malî müessesenin diğerlerinden çok daha 
ileri seviyede ,bir 'organizasyona personel bakı
mından, daha ileri bir personele sahibolması 
zarurettir... Çünkü 'Merkez Bankasında .reeskont 
hadi erinin yüzde yarım indirilmesi veya lyüksel-
tilımesi iç piyasada dışarı ile olan münasebetle
rimizde ıçeşitli reperkü-syonlar yaratır. Buna ka
rar verebilmek için tetkiklerin isabetli yapılma
sı lâzrmıgeilir. Merkez Bankasında kredi santra
lize edilir. 

(Memleketimizde teşebbüs erbabının çeşitli 
'bankalardan aldığı krediler vardır. Bu kredi
leri bir yerde santralize ederek, o teşebbüslerini 
aldıkları krediler hacmmda kredi almaya im
kânı var mıdır, yok mudur? Bunların takibi 
lâzım'gelir. 'Merkez Bankası memleketin çeşitli 
sektörlerinde, takibedilmek lâzımigelen selektif 
bir kredi politikasında, ihracatta % 7, mesken 
inşaatında, lüks inşaatı durdurmak istiyorsak, 
% 10, ihracatın sanayi mamulleri kısmında şu 
nıisbette, ziraatin şu kısmında şu nisbette bir 
kredi takibetmek; selektif bir kredi politika
sına ihtiyaç gösterir. Bütün bunları en iyi şe
kilde tetkik ederek Hükümete alınması lâzım-
gelen veya Bankalar (Kredi Tanzim Komitesine 
alınması lâzımigelen politikayı, tedbirleri .göste
recek olan Merkez Bankasıdır. Bu yönden Mer
kez Bankasına sureti katiyede diğer teşekküller
den ayırdetmek lâzım'gelir, ve bu'günkü haliyle 
cidden ,geni§ ölçüde takviye edilmek zarureti 
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duyulan, mesul idarecileri tarafından bize sık 
sık bu ihtiyaçları belirtilen bir teşekkülümüz 
haline gelmiş bulunmaktadır. IBu yönden onu 
(iktisadi Devlet Teşekkülleri .dışında tutmuş bu
lunuyoruz. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bakan, Sa
yın Sezgin de sual sormak istiyor; buyurun Sa
yın Sezgin. 

IİSMET SEZGİN (Aydın) — Devlet Yatırım 
Bankasının kaynaklarını aktırmak için çıkara
cağı tahvilleri işçi Sigortaları Kurumu ile Emek
li Sandığınca satmalınması zorlanmaktadır. Bu 
kurumlar kârlı gördükleri takdirde esasen ban
kanın tahvillerinden alabileceğine göre, böyle 
mecburiyet yükliyen bir hükme tasarıda neden 
yer verilmek lüzumunu duyulduğunu sormuş
tum. Sayın Bakan bunu cevaplandırmadılar. 
(Devlet Yatırım Bankasına yatırım yapacağını 
ifade ettiler. Kanunda bu değişiklikle bir usul
süzlük ölüyor. Devletin İşçi Sigortalarının te
şekkül eden fonlarında iştirak hisseleri bulun
madığına ıgöre ne şekilde yapılacak. Böylece 
İşçi Sigortaları ile Emekli Sandığının bugünkü 
resmî ve Özel sektör bankalarında bulunan 
mevduat ve tahvilleri 'geri alınacaktır. Banka
lar ve bütün bankalardan istifade eden özel ve 
resmî sektörün durumlarının ne olacağı 'hak
kında bir sual sormuştum. Bunun da cevabını 
alamadım. 

iSANAYÎ BAKANI FETHİ ÇEDÎKBAŞ 
(Burdur) — Şimdi arkadaşlar, maddesi gelin
ce daha ıgeniş izahat vermek imkânı vardır. 
Fakat, 1930 umumi dünya iktisadi buhranından 
sonra Garb memleketlerinin tatbikatı tetkik 
'edilirse ve ayrıca Milletlerarası İş Bürosunun 
sigorta fonlarının ne suretle kullanılması lâ-
zımıgeldiğine dair neşriyat tetkik edilirse 'gö
rülür ki, Devlet tarafından tahsis edilmemiş 
olsa dahi, bu sosyal fonların, bu toplumun 
kalkınması maksadiyle kullanılması prensibi 
1930 dan sonra tatbik sahası bulmaya başla
mıştır. İkinci Dünya [Harbinden sonraki tatbi
kat daha da (genişlemiştir. (Sebebi de şudur : 
Toplumun yarattığı bir mecburi tasarruf, yine 
toplumun kalkınmasında bir kaynak vazifesini 
ıgörmeli midir, görmemeli midir? Umumi içtihat 
ve tatbikat «görmelidir» merkezindedir arka
daşlar. Tatbikat budur. 
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İSMET SEZGİN (Aydın) — işçi Sigortala

rı ve Emekli Sandığı kâr yaptıkları halde esa
sen Devlet Yatırım Bankasının tahvillerinden 
alacaklardır. Bunu bir kanuni müeyyideye bağ
lamanın mânasını anlamıyorum. 

SANAYİ BAKANI FETHÎ ıÇELÎKBAŞ 
(Burdur) — Müsaade ederseniz, bunu madde
sine ıgeldiğimiz zaman izah ederim. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, iktisadi 
(Devlet Teşekküllerinin reor.ganizasyonu hakkın
daki kanun tasarısının tümü üzerindeki görüş
melerin yeter görüldüğüne dair önerge vardır; 
önergeyi okutmadan evvel «son söz milletveki-
linindir» kaidesine uyarak bir milletvekiline 
sıradan söz vereceğim. 

(Sayın Eteni Kılıçoğlu?.. Yok. Sayın Saba
hattin Savacı?.. (Buyurunuz. 

Bir dakikanızı rica edeceğim, Sayın Savacı. 
Sayın arkadaşlarım, Federal Almanya İk

tisadi iş Birliği1 Bakanı Ekselans "VValter Sehil-
ler 'bugün, şu anda 'Millet Meclisimizi şereflen
dirmiş bulunmaktadır. Sizlerin adına kendile
rine hoş (geldiniz derim. (Alkışlar) 

Buyurun Sayın Savacı. 
SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 

Muhterem arkadaşlarım, evvelâ bendeniz ibu 
«İktisadi Devlet Teşekkülleri ve iştirakleri 
hakkındaki» tâbirini 'beğenmedim. Bilmiyorum 
komisyon Anayasada kullandığı için mi almış
lar? Yani «iktisadi Devlet» ten murat ne? Bu
nun «Devlet Ekonomik Teşekküller ve ortaklık
ları hakkında» olması daJha uygun olur kanaa
tindeyim. 

Kıymetli arkadaşlarım, Türkçie çiler her za
man .takrirlerle !bu işi yaparlardı. . Bu defa ne
dense uyanamadılar. ^Bilmiyorum, komisyon 
bunu ka'bul ederse. «İktisadi Devlet» tâbiri biraz 
bana biçımrsiz görünmektedir. «Devlet ekono
mik teşekkülleri' ve ortaklıkları hakkında Ka
nun» şeklinde olması kulağımıza ve bir de an
layışımıza, davranışımıza uyuyor. Bilhassa 
«iktisadi Devlet», «Sosyal Devlet» şeklinde bir 
iltibasa mahal vermemesi bakımından İbu deyi
min daha isabetli olacağı kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin reorganizıasyonunu istihdaf eden 
tasarı, haddizatında memleketimizde bütçe 
görüşmelerindeki ehemmiyetten daha az ehem
miyeti de olmıyan bir tasarının görüşülmesini 
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ve aynı ehemmiyetle ele alınmasın] icahettiren 
bir toplantı yaşamaktayız,. Tasarı ile, haddiza-
iında 'kayden değeri 36 küsur milyar Türk Li
rasına varan 'bir millet sermayesinin kaderini 
tâyin buyuracaksınız. «Kayden değeri» diyo
rum. haddizatında 'bu değer 'bugünkü rayiçle 
yüz milyarın üstün'dedir. Bu bakımdan bu mil
let sermayesinin ne tarzda kullanılacağını ve 
şimdiye kadar kullanılmasının mahzurlarını 
ve hu sermayenin kontrol şeklini teshil 'buyura
caksınız.. Kanaatimce tasarı, eski 'tecrübeler
den ve memleketimize gelmiş 'bir yığın yahaneı 
uzmanların kanaatlerinden de mülhem olarak 
hazırlanın ıştır. Ancak, bu raporların tasarıda 
raporda olduğu ağırlıkta yor almadığını gör
düm.. Yeri geldiğinde arz edeceğim, ekono
mik teşdkküller Türkiye; realitesinin 'bir neti
cesi olarak konulmuştur. Geri kalmış memle
ketlerin sermaye tedarikinde mâruz kaldığı 
müşküller Türkiye'de de tezanür etmiş ve bu
nun neticesi Türkiye'nin süratle sanayileşmesi 
rn.aksa.diyle bu adım atılmıştır, tyi niyetle 
atılmış olan <bu adımın ekonomik değerlendir
irle bakımından başarıya varamamasına m ırka-
'bil, bu teşebbüsün (bize 'bir yığın bankacılık 
uzmanı, t ek n ilk uzman, işletme uzmanı yetiştir
mesi hakımından da 'başarılı olduklarım bil-
ıhassa zikretmek isterim. Bugün "serbest teşeb
büs için ihtiyaç duyulan bu elemanları bu te
şebbüsler ihzar etmiş bulunmaktadır. Bu nok
ta! nazardan'da tam (başarılı olmamalarına rağ
men, bu başarıyı da. ayrıca kaydetmek kadirşi
naslık olur. Bu teşebbüslerin zarar etmeleri, 
rasyonel çalıştırıl a manı a I arı, enflâsyon cu tesiri 
artırıcı hareketleri, idari zaıfları, koordinas
yondan mahrum oluşları umumiyetle şikâyet
lere 'konu teşkil etmiştir. Bu şikâyetleri 'berta
raf edecek raporlar zaman zaman, uzun yıl
lardan heri Türk Hükümetine tevdi e'dilege-
l'innıektedir. Mesele, hu teşekküller kuruldn-
ğıi'trda, ticari, sınai ve bankacılık sahasında, ak
çalı sahada hizmet edecek devlet sermayesi ile 
kurulu teşebbüsleri, hangi formül içinde, öncü 
teşebbüsleri piyoniye teşebbüsleri, naniği ölçü
lerle kurabiliriz1'? Meselenin sıklet merkezini bu 
tenkil etmiştir. Ve bu ticari elastikiyete muka-
;bil, Devlet müdahalesini bununla nasıl telif 
edebiliriz ^ Meselenin mihrakını 'bu mülâhaza-
lar teşkil etmiştir. Bu mülâhazalar safha safha, 
bir devlet dairesi şeklinde mütedavil sermaye 

ile idare edilmesi, kamu teşebbüsü şeklinde bir 
organizasyona varılması ve karma şirket orga
nizasyonuna varılması şeklinde Türkiye'de tec
rübe edilmiştir. 

Hemen şunu arz etmek lâzımdır ki, bu teşeb
büslerin hiçbirisi arzu edilen ideal neticeyi sağ
lamamıştır. Bu keyfiyeti umumiyetle yerli ve 
yalbancı uzmanlar mevzuatın karışıklığına at
fetmektedirler. Yani, bunların çerçeve kanunu 
olan, 3460 sayılı Kanunun bu işi liyakatle ted
vir edememesine atfetmektedirler ve işin kar-
maikarışık olduğunu vermiş oldukları raporlar
da bilhassa izalh etmektedirler. Bu raporlardan, 
Maliye Vekâletinin Hazine Genel Müdürlüğü
nün neşrettiği bir raporda, «bugün Türkiye 
'Cumhuriyeti tarafından yukarda sözü edilen 
bütün organizasyon şekilleri kullanılmakta,-fa
kat bir Türk teşebbüsleri sisteminin varlığından 
'bahsolunamaız.» denilmektedir. Devlet teşeb
büslerinin .gelişmesi koordiııeli bir şekilde vu-
ku'bul mam ıştır. Teşebbüslerin fonksiyonlariyle, 
organizasyon şekilleri arasında sı'kı ve mantıki 
'bir bağ kurulmamıştır. 3460 sayılı Kanunun 
'genel bir çerçeve teşkil ettiği söylenetoiiir. An-
catk bu kanun hükümleri onun şümulüne alı
nan bütün teşebbüsler için uygun değildir ve 
ayrıca pek çok teşebbüsler de hu kanunun şü
mulü haricinde kalmıştır. 

Her ne kadar 3460 sayılı Kanunun Türkiye'
de kamu teşebbüsü şeklini tesis ettiği söyle-
nebilirse de bu tatbikatta birçok, hükümlerinin 
fazlaca kayıtlayıcı mahiyette olduğunu gös
termiştir. Bundan başka buna tabi teşebbüs
lerden birkaç tanesi iki kademeli nevidendir. 
Ve bunlar için özel bir takım hükümler de bu 
kanunda bulunmaktadır. Üst kademe, meselâ 
Sürnerban'k, Eti Bank bir çeşit Holding şirketi
dir. Ve salâhiyetleri sadece kendilerine tabi 
müesseseleri ki, bunlar imkân bulduğu zaman 
mahdut mesuliyetH hususi şirketler haline geti
rilebilirler - kontrol ve nezaretten ibaret olma
yıp, 3460 sayılı Kanunun şumülü dışındaki di
ğer teşebbüslere sermaye iştirakini de kapsa
maktadır. Hem işletme, hem fabrikacılık, hem 
bankacılık... Bunun sonucu olarak çok karışık 
bir idari yapı ortaya çıkmıştır. Ve sistem ba
sitlikten, belli bir istikâmetten mahrum bulun
maktadır. Bunların yanında mütedavil ser
mayeli Devlet daireleri ve çeşitli Devlet şir
ketlerinin ve 3460 sayılı Kanuna tabi teşebbüs-
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lerin sermaye iştiraki ile kurulmuş Devlet 
teşebbüsleri hususi iştirakin mevcutımuş gibi 
göründüğü halde, aslında mevcut olmadığı 
icarına şirketler. 3460 sayılı Kanunun şümulü
ne girmiyen Holding şirketleri ve Et ve Balık 
Kurumu, Petrol Ofisi gibi tasnifin her hangi 
bir yerine 'koruması ıgüç bâzı teşebbüsler yer 
almaktadır. Üstelik bâzı hallerde kamu teşeb
büsü organizasyon şekli idari karakteri belli 
belirsiz ölçülerde olan bâzı Devlet hizmetleri
ne de tasnif olunmuştur.» 

İşte arkadaşlarını, bizim üzerinde görüştü
ğümüz teşebbüslerin 'bütün karakterini burada 
çizmektedir. Şimdi mesele; demin arz ettiğim 
gibi, bir prensibe ve bu prensibe varmak için 
muayyen bir ınetodla bağlı olarak bir kanu
nun ihzarıdır. Kanaatimce bu kanun bir tec
rübedir. Bu kanunun bir netice yani arzu edi
len ihtiyaç olan bir neticeyi tamamen sağlıya-
cağını zannetmiyorum. Ancak bir tecrübe ola
rak, belki bâzı sahalarda bu ehliyetli zevatın 
tesbit etmiş olduğu raporların ışığı altında 
iyi neticeler alınabileceğinden de şahsan ümi
dimi kesmiş değilimdir. Şu halde mesele; ev
velâ bir prensibe varmak, saniyen karışık olan 
buna bir basitlik vermek ki, muayyen bir tas
fiye müddeti içinde tasarı bunu• «ağrıyacaktır. 
Sonra bu teşebbüslerin yine bir mahzuru olarak 
tesbit edilmiş olan karışık duruma son vermek, 
mensucat sanayiinin kurulmasında önayak ol
ması gereken Sümerbankın, kimya sanayiin--
de, boru sanayiinde iştiraklerini sağlamak su
retiyle bunun idaresini karışık bir duruma 
sokmamak ve ona onun idare edebileceği basit 
bir sitatünün verilmesi, her hande bu tasarı 
ile isabetli olacaktır. Bu bakımdan ihtisaslaş
mış öncü Devlet müesseneleri kurulmuş ola
caktır. Ve bu arada yine diğer Devlet teşeb-
büslerininde hangi sahalarda ihtısaslaşmışsa, 
o sahalarda, o sahaların kendilerine terk edi
lerek diğerlerinin, aynı sahalarda ihtisas yap
mış teşebbüsler haline getirilmesi isabetli 
olur. Bu bakımdan bu tasarının da bu hususu 
bir dereceye kadar sağlıyacağım ümit ediyo
rum. 

Muhterem arkadaşlarım, gerçekten ele alı
nan teşebbüsler ekonomik Ölçülere göre, ranta-
bilite ölçülerine göre ele alınmıştır. Bu bakım
dan Devlet dairesi karaten gösteren teşeb
büsleri her ne maksatla olursa olsun, İktisadi 
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Devlet Teşekkülleri vasfından l ayırmalı, bir 
mütedavil Devlet dairesi şeklinde işletilmesi 
ve bir bakanlığa bağlı olması tercih edilmeli
dir. Bunun en isabetli yol olacağı kanaatinde 
bulunmaktayım. Aiıcak, burada da bir hususu 
tesbit etmek lâzım gelir; Devlet teşebbüslerinin, 
ekonomik karaterini tesbit ederken kanun bir 
maddesinde teşebbüslerin her halü kârda ihti
yaç duyulan ekonomik alanlarda teşebbüs
te bulunacağını zikretmektedir ki, bunun da 
genel bir hudut ile tesbitinde, hususi teşeb
büse emniyet bakımından zaruret olacağına 
inanmaktayım. 

Muhterem arkadaşlarını, bu teşebbüslerin 
rantalbilite ölçüleri ile reorganazasyonları ele alı
nırken, Sosyal Devlet anlayışı içerisinde bu te
şebbüslerin reoııganizasyonıında Sosyal Devlet 
ölçüleri de gözden uzak bulundurulmamak lâ
zım »gelir. 

Söz buraya intikal etmişken Devlet ve özel 
teşebbüs münasebeti eri bakımından, dün muh
terem Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü arkada
şımız Coşkun Kırca'nm, «Cumhuriyet Halik 
Partisi olarak hususi teşebbüsün aleyhinde ol
madığı için, bu tasarıya rey vereceğiz» tarzın
daki sözlerini bendeniz inşirahla karşıladım. 

Muhterem arkadaşlarım, mükerreren bu kür
süden ifade edilmiştir, karma ekonominin fel
sefesi işte budur. Dün muhayyel bâzı liberal gö
rüşlere hücumlar oldu. Bendeniz bu liberal gö
rüşleri kimlerin ne şekilde müdafaa ettiğini 
dikkatle araştırdım. Fakat bu hücum edilen mâ
nada bir liberal görüşü müdafaa eden hiçbir 
kimseye tesadüf etmediğim gibi, yer yüzünde 
geri kalmış memleketler de dâhil, bu tarzdaki li
beral görüşü müdafaa eden bir insanın .bir Dev
let anlayışı yaşadığını zannetmiyorum. Şu hal
de, bu 'hücumların, bu tenkidlerin mânası bence 
muallâkta kalmaktadur. Bu, ibir nevi, Donkişöt'-
un değirmenlere hücumuna benzer... Acaiba, bu 
hücum edilen taraftan .bu hücumlar, tahtımda 
müstetir başka şeyler mi var diye aradım. Ko
nuşmalarında içtimai Devleti müdafaa ettiler. 

Muhterem arkadaşlar; bugün liberal Devlet 
telakkisi, içtimai Devleti reddetmez. Neo-ldbera.-
lizm oLsun, yahut başka bir mânada liıberaljzm 
anlayışı olsun, içtimai Devleti reddeden 'bir an
layışın, müdafaa, edileceğini zanneden arkadaşı
mız var mıdır? Aneak ortada şu var; ortada, 
tatbikat noktai nazarından eğer 'bâzı farklar 
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varsa, bu da tabiîdir. Sosyalist bir Devlet görü
şü ile, liberal bir Devlet görüşünün farkı, bu
gün bütün dünyada şurada belirmektedir; muh
terem arkadaşlarıımında, bildiği gibi, hür teşeb
büse, gerek mesuliyet noktai nazarından, gerek
se salâhiyet bakımından geniş imkânlar tanın
mış olması. Biz esas itibariyle karma ekonomi 
felsefesi içerisinde bunu kabul etmiş bulunmak
tayız. Ben ekonominin Türkiye'de tatbikatın
dan, felsefesinden, bunu anlamaktayım. Kürsü
ye her çıktığımda da karma ekonominin bu an
layışını müdafaa etmekteyim. Eğer liberal gö
rüşle bir kolektivizm reddediliyorsa, bunu red-
detmiyen bir arkadaşımın da bu çatı altında 
bulunduğunu zannetmiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım bugün sosyalist is
mi altında tatbikat yapan isveç'te dahi, bizim 
anladığımız mânada bir liberalizm tatbikatı var
dır. Sosyalist İsveç'teki sosyal anlayış, şahısların 
istikbalini emniyet altına almaktan ibarettir. 
Yoksa, hususi teşebbüsün ve hususi başarının 
bütün yolları ardına kadar açılmıştır. ÎBu ba
kımdan şu rakamı zikretmekle iktifa edeceğim. 

(Sosyalist Isveçte 1951-1961 yılları arasında 
artan yatırımın, ki 71 milyar krona varır; bu
nun İ23 milyarını Devlet yatırımı teşkil etmek
te, 48 milyarını hususi teşebbüs yatırımları teş
kil etmektedir. Şu halde, sosyalist İsveç'te dahi 
hür teşebbüse en baş yer verilmiş bulunmakta
dır. 

Türkiye'de karma ekonomi felsefesinin de 
hür teşebbüse bu imkânı verdiğine inanmakta
yız. Bunun dışında, kolektif ekonomilerin mü
dafaası sağda solda yapılmakta, üstü kapalı lâf
lar edilmektedir. Fakat bunlara Yüksek Heyeti
nizi teşkil eden kıymetli şahsiyetleriniz şüphe
siz ki, değer vermezler. Bugün Yugoslavya'nın 
kolektivist ekonomi içinde kalkınması bir fara
ziyeden ibarettir. Muhterem arkadaşlar, Yugos
lavya'nın hangi imkânlardan istifade ettiğini 
biliyorsunuz. Buna rağmen Yugoslavya'da ba
şarılı addedilen bir sanayi müessesesinin bir hu
susi teşebbüs müessesesi ile mukayesesi caiz de
ğildir. Eğer bir kolektivist ekonomi içerisinde, 
Yugoslavya'da bir sanayi ünitesi, % 8-10 başarı 
kazanmışsa, bu başarısının aynı şartlar içerisin
de çalışan hür bir özel teşebbüs ile, bir serbest 
piyasa ekonomisi başarısı ile, hiçbir zaman mu
kayesesi caiz değildir. Onun başarısı aynı şart-
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lar içerisinde, en az bir misli fazlası ile olaca
ğından ilmî neticelerinden şüphe etmemektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, İktisadi Devlet Te
şebbüslerinin reorganizasyonunda bunlara muh
tariyet verilmekle beraber diğer bakımdan da 
karşılıklı bu kontrol sistemi kurulmaktadır. Ma
liye Bakanının yetkisi hususunda bendeniz de 
birkaç kelime söylemek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, bir defa sunulmuş 
olan raporlarda teşriî organın murakabesi ön gö
rülmektedir. Teşriî organın murakabesi tasarı
da yer almayınca, teşriî organa bağlı olan bir 
Maliye Bakanının, bu teşekküller üzerindeki yet
kisini bendeniz normal görürüm. 

Şimdi bir bakıma teşriî organla bu tasarı mu
rakabe noktai nazarından .irtibatını keserken Ma
liye Bakanının bu teşebbüsler üzerindeki mura
kabe hakkını da, kaldırdığımız zaman, bunların 
sevk ve idaresi hakkındaki noktai nazarımızı, mu
rakabemizi kime tevcih edeceğiz?. Bu, muallâkta 
kalmaktadır. 

Sonra, Muhterem Fethi Çelikbaş'm söylediği 
gibi, bütün Garb memleketlerinde millet serma
yesinin, memleket sermayesinin dâhil olduğu te
şebbüslerde Maliye Bakanı birinci derecede söz 
sahibidir. Bunu da diğer Garb usulündeki idare-

• 1 ere emsal olarak normal karşılamak lâzımgelir. 
Bununla beraber, teşriî murakabenin şahsan za
ruri olduğuna kaani bulunmaktayım. Teşriî mu
rakabenin zarureti bunlar üzerindeki zamanla 
şikâyetlere konu olmuş suiistimallerin önlenme
sini de sağlıyacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, gerek bunun idare
sinde, gerekse buraya tâyin edilen memurların 
üzerinde hayli dedikodular yapılmakta, adam ka
yırma yerleri olarak tavsif edilmektedir. Bunla
rın, kontrolü bakımından taciz etmiyen bir kon
trolün herhalde faydalı olacağına kaani bulun
maktayım. 

Muhterem arkadaşlarım, Yatırım Bankası 
hakkındaki tasarı bunların yatırımlarını devam 
ettirmek için bir fon teatisi derpiş etmiş bulun
maktadır ki, bu isabetlidir. Bu teşebbüslerin ih
tiyaç duyacakları sermayenin normal yollardan 
karşılanması en idealidir. Bu sermayenin yine 
millî ekonomimizin ihtiyaç duyduğu sahalara ya
tırılmasında da büyük fayda vardır. 

Ancak, burada şu tenkidi ileri sürmek lâzım
gelir; yine hususi teşebbüslerle Devlet teşebbüs
leri arasında bir ayırma, yapmaktadır. 
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Muhterem arkadaşlar; hususi teşebbüse bu is

tikamette kredi sağlamak için, 1962 yılı içinde 
zannediyorum, Sınai Yatırım ve Kredi Bankası 
namı ile bir banka kurulmuş ve bu banka hu
susi teşebbüsün, hususi sanayiin yatırım ihtiya
cına . cevap verecektir. Fakat sermayesi hususi 
teşebbüsün cüssesine muadil olamamaktadır. 40 
milyon T. L. sermaye ile kurulmuş, bunun 20 
milyonu Ödenmiş, bulunmaktadır. Bu 20 milyon
la, hususi teşebbüsün, hususiyle, millî plânın 
kendisinden beklediğimizi başarmasına bendeniz 
ihtimal vermiyorum. Sonra, diğer bir farklılık 
da; hususi teşebbüse vâde bakımından, ancak 
orta vadeli kredi verilmektedir. Hususi teşebbü
sün büyük yatırımlar yapmasının, orta vadeli 
kredi ile mümkün olmıyacağını takdir buyurur
sunuz. Halbuki Yatırım Bankası, uzun vadeli kre
di, orta vadeli ve kısa vadeli kredi vermek sure
tiyle Devlet teşebbüslerine bundan daha geniş 
yetkiler, imkânlar tanımaktadır. 

Gönül istiyor ki, hususi teşebbüsü destekliye-
cek bu Yatırım Bankasına da aynı şartlarla, ge
rek sermayesi bakımından, gerek vâdesi bakımın
dan, geniş imkânlar sağlanmış olsun. 

Muhterem arkadaşlarım, zamanınızı fazla iş
gal etmemek için huzurunuzdan saygılarımı su
narak ayrılıyorum. 

BAŞKAN — iktisadi Devlet Teşekküllerinin 
Iteorganizasyonu hakkındaki Kanunun tümü üze
rindeki görüşmelerin yeterli görüldüğüne dair ye
terlik önergesi vardır, okutuyorum. 

GEÇİCİ KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 
NADÎR YAVTJZKAN (Burdur) — Her iki tasa
lı üzerinde mi?. 

BAŞKAN — Evet; okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kanun tasarısının tümü üzerinde yeteri ka

dar milletvekili görüşmüş temennilerini belirt
miş olduğu cihetle Umumi Heyet kâfi derecede 
aydınlanmıştır. 

Konuşmaların yeterliğinin oya arzını saygı
larımla rica ederim. 

Eskişehir 
Celâlettin Üzer 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... önerge kabul edil
miştir. 

Tasarıların maddelerine geçilmesini oya sunu-
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yorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Raporda ivedilik teklifi var, tasarıların ive
dilikle görüşülmeleri talebini oya sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

İktisadi Devlet Teşekkülleriyle müesseseleri ve 
iştirakler hakkında Kanun 

BÖLÜM : I 
Genel hükümler 
Amaç. ve konu 

MADDE 1. — 
A) Amaç : 
Bu kanunun amacı : iktisadi Devlet Teşek

külü müesseseleri ve iştiraklerinin ulusal eko
nomimize faydalı olahilnıeleri için muhtar bir 
tarzda, karma ekonominin kurallarına ve eko
nomik gereklere uygun olarak yöneltilmelerine 
kârlılık ve verimlilik anlayışı içinde çalış
mak suretiyle daha fazla yatırım kaynağı ya
ratmalarını ve bu amaca ulaşmak için denetlen
melerini sağlamaktır. 

B) Konu : 
İktisadi Devlet Teşekkülleriyle müessesele

rinin kuruluş, yönetim ve denetimi ve işti
raklerin yapılması ve yönetimi bu kanuna göre 
düzenlenir ve yürütülür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?. 
Yok. Olmadığına göre 1 nci maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tarifler 
MADDE 2. — iktisadi Devlet Teşekkülleri 

sermayelerinin yarısından fazlası ayrı ayrı 
veya birlikte, Devlete, katma bütçeli idarelere, 
iktisadi Devlet Teşekküllerine aidolup, ikti
sadi alanda ticari esaslara göre faaliyet gös
termek üzere kurulan veya kuruluş kanunla
rında bu kanuna tabi olacağı belirtilen teşek
küllerdir. 

Devlet ve teşekkül iştirakleri, Devlet ve ik
tisadi Devlet Teşekküllerinin sermayelerinin ya
rısından azma sahip bulundukları, özel hukuk 
hükümlerine göre kurulan ortaklıklardaki kamu 
hisseleridir. 

Bu kanunda geqen «Teşekkül» deyimi ikti
sadi Devlet Teşekküllerini, «iştirak» deyimi 
Devlet ve iktisadi Devlet Teşekkülü iştirak-
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lerini, «Müessese» deyimi sermayesinin tama
mı Devlete aidolan teşekküllere bağlı ve tüzel 
kişiliğe haiz işletme ve işletmeler grupunu, 
«Bakanlık» deyimi teşekküllerinin kanınla göre 
ilgili buldukları bakanlıkları, «Tüzük» deyi
mi, bu kanunun uygulanmasını gösteren tüzüğü 
ifade eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen ?. 
Buyurun Sayın Kırca. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem 
arkadaşlarım, burada kanun tekniği bakımından 
ufak bir yanlışlık vardır. İkinci maddenin birin
ci fıkrasında : «Sermayelerinin yarısından faz
lası. ayrı ayrı veya birlikte, Devlete, katma, büt
çeli idarelere » denmektedir. Burada eğer ka
mu tüzel kişilerini tadadediyorsa, İktisadi Dev
let Teşekküllerinin yanısıra, kamu tüzel kişisi 
olarak Devlet vardır. Katma bütçeli idareler, 
Devlet tüzel kişiliğine atfen çalışırlar. Devlet 
tüzel kişiliği malî sahalarda ya genel bütçe ile 
veya katma bütçe ile çalışan idarelerden müte
şekkildir. Binaenaleyh, katma bütçeli idareler 
sanki Devlet tüzel kişiliğinden ayrı ve farklı bir 
tüzel kişiliğe sahipmiş mânasına gelen bu iba
renin tashihi iktiza eder. Fazla olan «ayrı ayrı 
veya birlikte, Devlete, katma bütçeli idareiore..» 

• kısmının çıkarılması iktiza eder. 
Çünkü, katma bütçeli idarelerde tıpkı ge

nel bütçeye dahil idareler gibi, kendilerine has 
bir hükmî şahsiyeti değil, fakat Devlet hükmî 
şahsiyetini ifade ederler. 

BAŞKAN —Sayın Erdemir. 
MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Muh

terem arkadaşlarım; ikinci madde tarifleri ih
tiva etmektedir. Bu itibarla İktisadî Devlet Te
şekküllerinin sermaye ve sair bakımlardan ta
riflerini yapmakla beraber, bunların hangi hu
kuk hükümlerine göre faaliyet gösterecekleri 
hususunun da bu tarifelerde yer alması lâzım-
gelir. 1 nci fıkra aynen şöyledir: «İktisadî Dev
let Teşekkülleri sermayelerinin yarısından faz
lası ayrı ayrı veya birlikte Devlete, katma büt
çeli idarelere, İktisadi Devlet Teşekküllerine 
ait olup, iktisadi alanda ticari esaslara göre 
faaliyet göstermek üzere kurulan veya kuruluş 
kanunlarında bu kanuna tâbi olacağı belirtilen 
teşekküllerdir.» denilmektedir. 

Şimdi, burada «İktisadi alanda ticari esas
lara ve özel hukuk bükümlerine göre.» ibaresi-
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tıin bu birinci fıkraya kounlmasının faydası var
dır. Gerçi, 3 ncü maddede özel hukuk Hüküm
lerine göre kendi kanunlarında tashih edilmek 
şartıyla İktisadi Devlet Teşekkükkellirinin faa
liyet gösterebileceği hususu kaydedilmiş ise de, 
3 ncü madde teşekküllerin kuruluşuna ait bir 
maddedir, tarifle bir ilgisi yoktur. Bu itibarla 
teşekküllerin özel hukuk hükümlerine göre faa
liyet göstereceği hususunun kuruluş maddesin
de değil, tarifler kısmında yer almasının faydalı 
olacağı kana atiyle bir takrir takdim ediyorum 
ve birinci fıkraya «ve özel .hukuk hükümlerine 
göre» ibaresinin konulmasını teklif ediyorum. 
Kabulünü istirham ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz is
teyen varım? Buyurun Komisyon. 

GEÇİCİ KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 
NADİR YAVUZKAN (Burdur) — Muhterem 
arkadaşlarım. Sayın Coşkun Kırca Beyefendinin 
gösterdikleri «katma bütçeli idarelere» kısmı
nın devlet anlayışı içerisinde telâkki edilmesi 
Komisyonumuzca düşünülmüştü. Fakat, ileride 
iltibasa, meydan vermemesi için, bir tereddüt ya
ratmaması için bunun sarahatle gösterilmesin
de fayda umulmııştur. Meselâ Vakıflar Ge
nel Müdürlüğüne bağlı olan Vakıflar Bankasını 
misal olarak arz ediyorum. Bu Kanuna göre, bir 
teşekkül olarak kurulabilmesi için bu şekilde 
bir tasrihin faydalı olduğunda Komisyonca itti
fak edilmiştir. 

Ayrıca Memduh Erdemir arkadaşımızın söy
lemiş bulunduğu, «özel Hukuk hükümlerine gö
re faaliyet» maddesi 3 ncü maddedir. 3 ncü 
madde de; «teşekküller özel kanunlarla kuru
lurlar ve kanunların saklı tuttukları hususlar 
dışında özel hukuk hükümlerine tabidirler. So
rumlulukları sermayeleri ile sınırlıdır.» derken 
bu kayıt vardır. 2 nci madde tarifler maddesi
dir Bu maddenin içersinde bu kaydın bulunma
sını Komisyon uygun görmedi. Çünkü çeşitli 
özellikler çeşitli maddelerde sağlanmıştır ve 
peyderpey gelmektedir. 

İkinci maddenin bu şekli ile kabulünü arz 
e diy o ru m, Hü r m etle rimle. 

Ayrıca matbaada bir iki hata olmuştur. Bun
lar için de takrirlerimiz var. Kabulünü rica 
ederim. 

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

arkadaşlar, şayet komisyon, katma bütçeli idare-
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lerin metinde tasrih edilmesine lüzum görüyor
sa, bu hususu, kamu tüzel kişiliği mefhumu teo
risi dışında yeni birtakım telâkkiler yaratmak
sızın da yapmak mümkündür. Şöyle ki ; «Dev
lete» dedikten sonra bir parantez açılır (Genel 
ve katma bütçeli idarelere) denilir, parantez ka
panır. Bu suretle genel ve katma bütçeli idare
lerin faaliyetlerinin Devlet tüzel kişiliği namına 
yapıldığı sarahatle belli edilmiş 'olur. Teorinin 
de dışına çıkılmamış olur. Böylelikle yarın iç
tihatlarda sanki katma bütçeli idareler ayrı bir 
tüzel kişilikmiş gibi birtakım tereddütler doğ
muş olmaz. 

GEÇÎCt KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 
NADİR YAVUZKAN (Burdur) — Komisyon 
bu şekle iştirak ediyor efendim. 

BAŞKAN — 2 nci madde hakkında verilmiş 
değişiklik önergeleri var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
2 nci maddenin birinci fıkrasındaki «İktisadi 

alanda ticari esaslara» ibaresinden sonra «ve 
özel hukuk hükümlerine» ibaresinin ilâvesini arz 
ve teklif ederim. 

Kırşehir 
Memduh Erdemir 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
GEÇİCİ KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 

NADİR YAVUZKAN (Burdur) — İştirak etmi
yoruz, efendim. 

BAŞKAN — Değiştirge önergesinin dikka
te alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Reddedilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
2 nci maddenin ilk fıkrasında yer alan «Kat

ma bütçeli idarelere» ibaresinin çıkarılmasını ve 
yerine parantez içinde; (Genel ve katma bütçe
li idarelere) ibaresinin eklenmesini arz ve teklif 
ederim. 

C. H. P. Grupu adına 
İstanbul 

Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Bundan evvel daha aykırı bir 
önerge var, onu »okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
İkinci maddenin birinci fıkrasındaki «İktisa

di Devlet Teşekkülleri» ibaresinin «Kamu ikti-
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sadi teşekkülü» olarak değiştirilmesini arz ede
rim. 

Mardin 
Talât Oğuz 

MEHMET TURGUT (Afyon Karahisar) — 
Söz istiyorum, takrir hakkında. 

BAŞKAN — Takrir hakkında yalnız komis
yon konuşabilir. 

Değişiklik önergesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Değişiklik önerge
si reddedilmiştir. 

Aykırılıkları itibariyle sırada bulunan öner
geleri okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İkinci maddenin birinci fıkrasındaki «kuru

lan» kelimesinden sonraki «veya» kelimesinin 
«ve» olarak değiştirilmesini arz ederim. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
Burdur 

Nadir Yavuzkan 

BAŞKAN — Komisyon tarafından verilmiş
tir, önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... önerge kabul edilmiştir. 

Aykırılığı sırasiyle bir önerge daha gelmiş
tir, okutuyorum i 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Madde 2, fıkra 3 te baskı hatası olarak «te

şekküllerin» kelimesi «teşekküllerinin» şeklinde 
basılmıştır. «Teşekküllerin» şeklinde tashihini 
arz ederim. 

4 Geçici Komisyon Sözcüsü 
Burdur 

Nadir Yavuzkan 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Komisyon tarafından verilmiştir. Filhal ka
bulü mutazammmdır. 

(İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nm tak
riri tekrar okundu.) 

GEÇİCİ KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 
NADİR YAVUZKAN (Burdur) — Komisyonu
muz katılıyor. 

BAŞKAN — Komisyon katılmaktadır. 
Değiştirge önergesini oya sunuyorum; kabul 

edenler... E,tmiyenler.., Kabul edilmiştir, 
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Komisyon filhal katılıyor mu? I 
GEÇİCİ KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 

NADİR YAVUZKAN (Burdur) — Evet. 
BAŞKAN — Komisyon filhal katılıyor. Bu 

değişiklik muvacehesinde maddeyi tekrar oku
tup oylarınıza sunacağım. Maddenin kabule şa
yan addedilen şeklini okutuyorum : 

Tarifler 
MADDE 2. — İktisadi Devlet Teşekkülleri 

sermayelerinin yarısından fazlası ayrı ayrı veya 
birlikte, Devlet (genel ve katma bütçeli idare
lere) İktisadi Devlet Teşekküllerine aidolup, 
iktisadi alanda ticaıi esaslara göre faaliyet gös
termek üzere kurulan ve kuruluş kanunlannda 
bu kanuna tabi olacağı belirtilen teşekküller
dir. 

Devlet ve teşekkül iştirakleri, Devlet ve İk
tisadi Devlet Teşekküllerinin sermayelerinin ! 
yarısından azına sahip bulundukları, özel hukuk . I 
hükümlerine göre kurulan ortaklıklardaki kamu j 
hisseleridir. | 

Bu kanunda geçen «Teşekkül» deyimi İkti- i 
sadi Devlet Teşekküllerini, «İştirak» deyimi j 
Devlet ve İktisadi Devlet Teşekkülü iştirakle
rini, «Müessese» deyimi sermayesinin tamamı 
Devlete aidolan teşekküllere bağlı ve tüzel ki
şiliğe haiz işletme ve işletmeler grup unu, «Ba- j 
kanlık» deyimi teşekküllerin kanuna göre ilgili I 
.bulundukları bakanlıkları, «Tüzük» deyimi, bu 
kanunun uygulanmasını gösteren tüzüğü ifade i 
eder. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
GEÇİCİ KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 

NADİR YAVUZKAN (Burdur) — Efendim, 
hata üçüncü fıkrada olmuştur, ikinci fıkrayı 
değiştirdiler. (Teşekküllerinin) kelimesi (teşek
küllerin) olması lâzımdır. 

BAŞKAN — Zaten bu şekilde okuduk, ar
kadaşımız (teşekküllerinin) kelimesini (teşek
küllerin) şeklinde okudu. («Yeniden okunsun» 
sesleri) 

Üçüncü fıkrayı bir kere daha okutuyorum : 
(Üçüncü fıkra tekrar okundu.) 
BAŞKAN — İkinci maddeyi okunan şekliyle 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etrniyen-
ler... İkinci madde vâki değişiklikler muvacehe
sinde okunan şekliyle kabul edilmiştir. 

Teşekküllerin kuruluşu I 
MADDE 3. — Teşekküller tüzel, kişiliğe sa- | 
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hip ve faaliyetlerinde muhtardırlar. 

Teşekküller özel kanunlarla, 'kurulurlar ve 
kanunların saklı tulttükları hususlar dışında. 
özel hukuk hükümlerine tabidirler. Sorumlu
lukları sermayeleri ile ısınırlıdır. 

Kamu hizmeti niteliğini taşıyan alanlarda 
teşekkül kurulamaz. 

'Teşekküllerin ilgili oldukları Bakanlıklar 
kanunla belli edilir. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz isti-
yenler »sıra ile Sayın İSabahattkı Savacı, 'Sayın 
Kırca, Sayın Erdemir'dir. •'.Kendilerine söz vere
ceğim. Buyurun ISaym 'Savacı. 

SABAHATTİN 'SAVACI .(Gümüşhane) — 
Muhterem arkadaşlar, «kamu ihizmeti niteliği 
taşıyan alanlarda teşekkül kurulamaz» «kamu 
niteliğini taşımıyan her sahada teşekkül kuru
labilir.» Şimdi demek oluyor ki, Devlet her 
sahada teşekkül kurabilecektir. Bunun ise hu
susi teşebbüsün kurulması ve inkişafına mâni 
teşkil edeceğini ve 'karma ekonomi felsefesine 
uytgırn olmıyaeağı kanaatindeyim. Bunu, şim
di vereceğim bir takrirle, bir fıkranın eklen
mesini istiyeceğiım. Şimdi Devlet teşebbüsleri
ni karma ekonomi teşebbüsü Ihangi esbabı mu
cibe ile yerinde ıgönnı ektedir? 'Sermaye eksik
liği teknik imkânsızlık. Hususi teşebbüsün 
•bolca sahibolduğu sahaya Devletin müdahale 
etmesine hiç de lüzum yoktur. Ve 'bu istika
mette 'beklenen kalkınmayı hususi teşebbüs ver
melidir. Eğer hususi teşebbüs bu istikanı ette, 
bu imkânlara sahip değil, kıpırdamıyorsa ev
le viyetle Devlet teşebbüsü harekete geçmelidir. 
Bu bakımdan hususi teşebbüsü şüpheye itecek ve 
hususi teşebbüsün karşısına hangi sahada bir 
rekabet ünitesinin çıkacağını, hususiyle Devlet 
sermayesiyle> kurulmuş olan bir teşebbüsün,'ıge-
rek sermayenin fiyatına ödediği para, ,gerek za
rarlarının 'Hazineden (karşılanması zihniyeti ile 
hareket edeceği düşüncesi karşısında ihusu'si te
şebbüsün kendi alanında teşebbüse ıgeçmesi ve 
faaliyet ıgöstenmesi ve naniği sınırlarda Devlet 
teşebbüsünün bulunacağını düşünmekten pa
rasını muhataraya mâruz bırakması düşünüle
mez. Bu bakımdan eğer iltifat edilirse takriri
miz; buraya bir fıkra eklenmesini istihdaf et
mektedir. Fıkra da, plânlamaya, millî plânla
maya ve karma ekonomi felsefesine de uygun
dur. 
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BAŞKAN — Buyurun, Sayın Kırca. 
OOŞKUN 'KIMA (îstaribul) — Muhterem 

arkadaşlarını, ben de Sayın Savacı arkadaşı
mız gibi, üçüncü niaddenin üçüncü fıkrasında 
yer alan «kaımu hizmeti niteliğini taşıyan alan
larda teşekkül kurulanı az»' ibaresine dokunaca
ğını. 

Sayın Sabahattin Savacı'nın izahatı şu ifa
denin muhtelif zihinlerde ne kadar değişik şe
killerde anlaşılabileceğini göstermeye kifayet 
eder. Sayın Savacı «bu böyle olursa normal 
olarak, öızel teşebbüsün pelkâlâ yapabileceği iş
lere dahi Devlet [girecektir, hem de mecburi 
olarak girecektir. Günkü, kamu hizmeti nite
liği taşımıyan alanlarda teşekkül kurufcmuya-
cağına göre, kaımu hizmeti niteliği taşımıyan 
alanlarda kurulan veya kurulmuş olan veya ku
rulacak teşekküller hakkında bu kanun (tıkı
yor demektir» diyorlar, itiraf ederim ki, bu 
tefsir tarzı benim aklıma gelmemişti. Fak ait 
bu tefsir tarzıda bu ibare ile ilgili olarak 
pekâlâ yapılabilir. 'Benim' aklıma gelen' husus 
nedir"? Burada «kamu hizmeti niteliği taşıyan 
alanlarda teşekkül kurulamaz» deniyor. Bakı
nız 'bu bizi ne ıgibi mantıksızlıklara götürüyor. 
Kurulacak olan ibu teşekkül neyin ve kimin pa
rası ile kurulacaktır. Devlet fonları ile kura-. 
lacaktır. Devlet evvelemirde 'bütçesine bir te
şekkülün sermayesi olarak bir .tahsisat 'koy
mak «mevkiindedir. Teşekkül evvelâ böyle 'ku
rulacaktır. O teşekkül ondan sonra başka te
şekküllere de iştiraklerde 'bulunabilir. O ayrı 
me'sele. Ama, inisiyal kuruluşta Devletin büt
çesinden sermaye olarak bir tahsis yapma za
rureti vardır. Şimdi Anayasanın ve hukukun 
bir umuımi prensibi vardır ki bu umumi prensi
be ıgüre, Devlet fonları ancak kamu hizmetle
ri için harcanabilir. Devlet kamu hizmetlerini 
karşılamak için kurulmuş 'bir tüzel kişilik ol
duğuna göre, Devlet fonlarını kamu hizımeti 
dışında harcamaya esasen İmkân yoktur. Şimdi 
işi bu hakımdan ele alırsalk kamu hizmeti mev
humunun şu fıkrada klâsik anlamda kamu hiz
metleri 'anlamında kullanıldığı neticesine var
mak icalbeder. Yani düşünülebilir ki, komisyo
nun raporunda, yapmış olduğu ve mükemmel 
surette izah edilen tefrika istinaden Devletin 
klâsik anlamda kaımu hizmetleri vardır, bir de 
geniş anlamda kamu hizmetleri vardır. Nere- ' 
den çıkmış bu tefrik? (Bu tefrik. Devletin 19 | 

ucu asırdan beri geçirdiği tekâmül neticesinde 
ortaya çıkmıştır. (Bu tekamül neticesinde an
laşılmıştır ki; en liberal doktrinlere sahip mem
leketlerde dalhi Devlet, münhasıran klâsik ka
mu hizmetleriyle, yani asayişi korumak, savun
mayı sağlamak, 'diplomasi, adalet işlerini yü
rütmek, umumi idareyi sağlamak gibi, husus
ların dışında da 'birtakım kamu ihtiyaçlarını 
karşılamak ve bu ihtiyaçları karşılamak üze
re birtakım hizmetler görmek durumundadır. 
Bu vaziyet ortaya çıktığı içindir ki, genel b.üt-
eenin dışında evvelâ bir katma bütçe mefhumu, 
ondan'sonra genel veya katma bütçeli idarelere 
verilen döner sermayeler mefhûmu, bu da yet
mediğinden İktisadi Devlet Teşekkülü mefhu
mu, o da yetmediği için açıktan açığa şirket 
kuruluşu içersinde yer alan, fakat fonları ve 
sermayeleri. Devletten gelen birtakıım kuruluş
lar dahi meydana .gelmiştir. 

Şimdi bu fıkranın buraya ilâvesi ile Hükü
met neyi kastediyor? Hükümetin ve 'bunu ka
bul etmiş 'bulunan komisyonun neyi kasdetmiş 
olduğunu da tam olarak anlamak mümkün de
ğildir. Hükümet tasarısının gerekçesinde di
yor ki, bizim bundan maksadımız; 'kâr gayesi 
gütmemek mevkiinde olan kurumların bu sta-
tünü'n dışındaki statülerle kurulmasıdır. Yani 
katma 'bütçeli hir idare olsun veya genel büt
çeden finanse edilsin. Bunu söylemek ister. 
Buna mukabil komisyon raporu çok daha ye
rinde ve hakikaten ince tahlillere yer vermiş
tir. Ve demiştir ki, bir teşebbüsün bu kanun çer
çevesi içinde kurulaSbilmesi için bir 'kamu ih
tiyacı olmalıdır. Bu kamu ihtiyacının karşılan-
mayışı dolayısiyle, kamu düzeninin bozulması 
vâridolmalıdır ve nihayet kamu ihtiyacı sürek
li bir mahiyet arz etmelidir. Bunlar olursa, bu 
3 şart gerçekleşirse o zaman bu kanun anlamın
da bir teşekkül kurulaibilecektir. Güzel, fakat 
'komisyonun verdiği bu kıstaslar dahi, aslında 
geniş anlamda kamu hizımeti mefhumunun tari
finin ta kendisinden başka -bir şey değildir. Ni
tekim bunun böyle olduğu da, yani 'bu kıstasla
rın geniş anlamda kamu hizmeti mânasına 'gel
diği de 'bizzat (komisyon tarafından raporunda 
tasrih edilmektedir. Şimdi böyle olunca, iSayın 
Savacı arkadaşımızın zabıtlara geçmiş olan tef
siri, Hükümetin 'tasarısındaki ifade, komisyo
nun raporundaki ifade bir arada ele alındığı 
vakit muhterem arkadaşlarım, dünyanın en bü-
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yük hu'kuk dehaları, Yargıtayda, ve Danıştay'
da yer alsalar şaşkınlık içinden kurtulmaları 
mümkün olmaz. Bizim 'maksadımız burada; 
idareyi ileride bir çerçeve kanun 'olduğu için, 
teşriî organda bağlanaeağma ıgöre, bizleri, on
dan sonra (tatbikatçıları şaşkınlık ilcine almak 
değildir, vuzuha İkavuşturtmakdi r. 

Şimdi mulhtere'm arkadaşlarım, -bir noktaya 
daha değineceğim. Bu kanun hizmetleri terimi 
öyle anlaşılıyor ki, burada daha ziyade, klâsik 
Devlet hizmetlerine giren kamu hizmetlerini, 
veyahut kârlılık gütmemek, gütmesi mümkün 
olmıyan halleri kasdetmektedir. Şimdi, bizim 
Anayasamızın kamu hizmeti mefhumunu bu şe
kilde anlamadığı aşikârdır. Komisyon raporu 
geniş anlamda kamu hizmetlerini tarif ederken 
sosyal Devlet ilkesine ve Devletin ekonomik 
alandaki ödevlerine mütaallik Anayasa mad
delerine temas etmek suretiyle bunu mükem
mel şekilde izah etmiştir. 

Ben komisyon raporundaki o izahata ilâ
veten, Anayasamızda doğrudan doğruya «ka
mu hizmeti» ibaresinin dahi dar anlamında 
kullanılmadığının kolaylıkla ispat edilebilece
ğine kaaniim. Anayasamızın 39 ncu maddesi «ka
mu hizmeti niteliğini taşıyan özel teşebbüsler ka
mu yaranının gerektirdiği hallerde gerçek karşı 
lığı kanunda gösterilen şekilde ödenmek şar-
tiyle devletleştirilebir». 

Şimdi; derhal peşin olarak belirtmiş ola
yım ki; adına konuştuğum Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu bugün özel teşebbüs elinde mev
cut olan her hangi bir işletmeyi devletleştirme
yi aklından dahi geçirmemektedir. Türkiye'de 
kamu sektörü plânın muvaffakiyetle yürütü
lebilmesi için kâfi genişliğe esasen sahiptir. Bu 
madde aslında Anayasaya çok ileriki bir za
manda hâsıl olabilecek ihtiyaçları karşılamak 
için ve halen mer'i Fransız Anayasasının diba
cesinden aktarılmak suretiyle alınmıştır. Yani 
Fransız Anayasasındaki, mıalûmuâliniz idare Hu
kukumuz ve Anayasa Hukukumuz daha ziyade 
Fransız mefhumlarından mülhemdir, orada bu 
sahada kamu hizmetlerinden ne kasdedilımişse 
bizde de aynı şey kasdedilmiştir. Şimdi takibe-
delim; Devlet, kamu hizmeti niteliğini taşıyan 
bir özel teşebbüsü devletleştirdiği zaman, far- -
zedelim ki, Türkiye'de kömür ımadenleı'i Dev
letin değildir de bir özel şirket elindedir, in-
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giltere'de, Fransa'da yapıldığı gibi, bunu dev
letleştirmek istiyoruz ve devletleştirdik. 

Muhterem arkadaşlarım, sorarım size; bir 
kömür işletmesini devleti eştiren hangi devlet, 
onu genel bütçeden idare etmiştir, yahut onu 
katma bütçe ile idare etmiştir? Yoktur böyle 
bir şey. Ya ona İktisadi Devlet Teşekkülü yani 
ilansızların dediği gibi, karma ekonomi teşek
külü statüsünü verir yahut özel statüye tabi 
bir anonim şirket statüsünü verir. Hiçbir vakit 
devletleştirilmiş olan bir özel teşebbüs, ki Ana
yasamızda devlctleştirilmek ancak o özel te
şebbüsün kamu hizmeti, niteliği olmasına bağ
lanıyor, böyle bir özel teşebbüs devletleştiril-
d iği zaman genel bütçe ile, katma bütçe ile ida
re edilmez arkadaşlarım ve edilmemiştir de. 
Başka memleketlerde bunun misali yoktur. De
mek ki, Anayasamız dahi «kamu hizmeti» teri
mini kullandığı zaman, dar anlamda kamu hiz
metini anlamamıştır. Ya neyi anlamıştır! Dev
letleştirilmesi düşünüldüğü takdirde, bir özel 
teşebbüsün elindeki işletme devletleştirildiği 
anda, aslında işte şimdi görüştüğümüz bu ka
nunun şümulü içinde bir teşekkül kurulacak 
demektir. Anayasaya göre bu teşekkül ne zaman 
kurulacaktır? Bir kamu hizmeti varsa. Şimdi 
bu kanunda diyor ki, «hayır efendim, kamu hiz
meti varsa o zaman teşekkül kurulamaz.» bu 
tenakuzu burada halletmek mecburiyetinde
yiz. Bu tenakuz bu kanun içinde mevcudol-
dukça, bu mükemmel kanun sadece şu fıkrası 
dolayısiyle gerek tatbikatçıları, gerek Teşriî 
organı, gerek idari ve adlî kaızayii içinden çı
kılmaz bir keşmekeşin içine atacaktır. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, tekrar arz ede
yim ki, Anayasanın 39 ncu maddesinin «kamu 
hizmeti» terimine mütaallik maddesini tahlil 
ederken burdan yanlış mânalar çıkarılmasın ve 
bu tahlil neticesinde Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupunun halen mevcut kamu sektörünün geniş
liğinin kifayetine rağmen devletleştirmek iste
diği özel teşebbüsler varmış gibi bir kampan
ya açılmasın. Böyle bir şey yoktur. Yaptığımız 
şey sadece bir hukukî tahlilden ibarettir. 

Şimdi, bu durumda ne istenmiş acaba, ne için 
Hükümet tasarısına bunu koymuş? Muhtelif 
izahlarla karşılaştık. Bâzı sayın bakanlar Hü
kümetin, Maliye Bakanlığının yüksek derece
li memurları, kominyonda hususi temaslarımız 
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sırasında bize malûmat verdiler, dediler ki, I 
«Bundan maksadımız; Devlet Demiryolları 
gibi, PTT idaresi gibi, sürekli olarak zarar et
mekte olan bir takım işletmeleri, İktisadi Dev
let Teşekkülleri statüsünden çıkarıp katma büt
çeli idare haline getirmektir. Bunlar devamlı 
surette zarar ettikleri halde, memurlarına ik
ramiye dahi vermektedirler. Katma bütçeli olur
larsa bu ikramiyeyi veremezlermiş. Mülâhaza
larından birisi bu. Bu bir tasfiye hükmüdür. 
Bu gibi devamlı surette zarar gören teşekkül
leri katma bütçeli idare yapacağız... 

Muhterem arkadaşlarım, bu ibare, bu 3 ncü 
fıkra metinden çıktığı takdirde, bu istenilen 
şeyi ve belki de haklı olan şeyi yapmak için 
bir mâni mi var? Hiç bir mâni yoktur. Bir özel 
kanun gelir. DDY İşletmesi bugün bir iktisa
di Devlet Teşekkülü müdür, onu katma büt
çeli idareye» tahvil eder. PTT bir İktisadi 
Devlet Teşekkülü müdür, onu da katma bütçe
li idareye tahvil eder. Yalnız buna hiçbir mâ
ni yok. Binaenaleyhı ayrıca bu dahi kastedil
miş olsa yine de 'Teşriî Organı, Hükümeti, ida
reyi bununla bağlamakta bir fayda olmasa 
gerektir. Sebebi; dünyanın her yerinde, bel
ki de Birleşik Amerika hariç, Devlet demiryol
ları ziyan eder. Ve bu sebepten dolayıdır ki, 
Devlet Demiryolları dünyanın her yerinde Dev
letin elindedir, devletin elinde bulunmadığı 
yerlerde de devletleştirilmiştir. En rasyonel şe
kilde işletildiği sabit olan İngiltere'de dahi 
ziyandan kurtulamamıştır. Çünkü bir âmme 
hizmeti bir yere gidecekse, ziyan etsede etme-
sede behemehal oraya yolu götürmek zorun
dasınız. Bunun için siyasi ve sosyal sebepler var. 
Şimdi, buna rağmen ingiltere'de Devlet De
miryolları katma bütçeli idare değildir, bir 
şirkettir, bir devlet şirketidir. Fransa'da ismi 
üzerinde (Societe Nationale De Cheminde Fer 
François)... Bu bir Devlet şirketidir. Zararı 
olur, fakat bütçeden sübvansiyonlıa karşılanır. 

Şimdi Azot Sanayiini ele elelım. Azot Sa
nayiinin durumunu bilen arkadaşlarımız tes
lim ederler ki, daha uzun yıllar büyük bir in-
timalle Azot Sanayiini ziyandan kurtarmak 
mümkün olamıyacaktır. 3 ncü fıkra bu kıstası 
ifade ediyorsa, Azot Sanayiinide mi iktisadi Dev
let Teşekkülü olmaktan çıkarıp katma bütçeli 
idare haline sokacağız? Bu takdirde zannediyo-
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ram gayet garip bir durum hâsıl olur. Şimdi 
kaldı ki görüştüğümüz kanunun bir 24 ncü 
maddesi var, işin ruhuda buradadır. 24 ncü mad
de sağlam ve sıhhatli bir finansman usulünün 
gerçekleşmesi için gerekeni koymuş. Ne di
yor' 24 ncü madde: (Bir İktisadi Devlet Te
şekkülü Devletin kendisine yüklediği fiyat po
litikası veyahut Devletin kendisine yüklemiş 
olduğu mükellefiyetler dolayıaiyle zarar edi
yorsa, bunun zararı Devlet bütçesine konacak 
sübvansiyonlarla karşılanır.) Böyle olunca 
Devlet Demiryolları zarar mı ediyor, isterseniz 
katma bütçeli idare yapın.-Ama, isterseniz İk
tisadi Devlet Teşekkülü olarak bırakın. Fakat 
zararını sübvansiyonla, 24 ncü madde gereğin
ce, bütçeden karşılayın. Memurlarına ikrami
ye vermesini de önliyemiyor&anız, özel kanun
la bir hüküm getirirsiniz, «şu kadar nisbette 
kâr etmiyen İktisadi Devlet Teşekkülleri me
murlarına ikramiye veremez» dersiniz, bu su
retle de onları daha iyi çalışmaya teşvik eder
siniz. Fakat bir temel prensip üzerinde, şim
diden türlü anlamlara gelen ve vaz'edenlerin 
maksadını ziyadesiyle aşan ve her okuyanın 
bir başka mânâda anladığı bir fıkrayı buraya 
koymak suretiyle hukuk düzenimizi bir keşme
keş içerisine atmazsınız. 

Bu itibarla, hulasaten tekrar arz ediyorum, 
türlü şekillerde tefsirlere müsait olduğu, al
tında yatan maksadı ifade edemediği ve tat
bikatta ve kazai içtihatlarda keşmekeş yara
tacağı için ve ninayet altında yatan maksat, 
bu fıkra olmaksızın da pekâlâ gerçekleşebile
ceği için ve en nihayet Anayasamızda yer alan 
kamu hizmeti mefhumuna aykırı tarzda tefsir 
edilebilecek bir hüküm getirdiği için, CM.P. 
Grupu olarak, bu fıkranın çıkartılması için bir 
takrir takdim ediyoruz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Erdemir, buyurun. 
MEMDUH MRIDEMİR (Kırşehir) — Muh

terem arkadaşlarım, dün kanunun tümü üze
rinde partimiz adına 'görüşlerimizi ifade eder
ken «bu kanun tasarısı ıBüyük Meclise sevk 
edilmeden evvel şayet Hükümet kanun tasarı
sını partilere ;göndermi<ş olsaydı ve partilerin 
fikirlerini almış olsaydı bu kanun tasarısı üze
rinde bütün partilerin, siyasi çevrelerin müşte
rek olduğu noktalar kanunda samimiyetle 
dercedilir, • dolayısiyle burada münakaşası ya-
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pil m azdı» demiştik. Bu ıgörüşümüzü bugün bu
rada M neü maddenin münakaşası ve diğer 
bâzı meddelerin münakaşası tevki e t m iş olmak
tadır. Bir kere, benden evvel konuşan arkadaş-
larımın, gerek kabahattin Savacı gerek 'Coşkun 
Kırca arkadaşlarımın fikirlerine ayniyle iştirak 
etmekteyiz. Gerçekten hu üçüncü maddenin 
üçüncü fıkrasındaki «kamu hizmeti nitelisini 
taşıyan sahalarda teşekkül kurulamaz» fikri çe
şitli maksatla tefsir edilebilir bir düşüncedir, 
bir görüştür. Böyle bir tâbirdir. Bu tâbirle, 
ben (Milinim ki, Türkiye Büyük 'Mi'll'et 'Meclisi
nin 60t> küsur üyesinden lıerbiri ayrı fikir ta
şır, pek çoğu «kamu hizmeti niteliğimi» çeşitli 
şekillerde tefsir edebilirler. 'Bunu tatbikatta da 
Devlet Teşekküllerindeki memurların, müte
hassıslarında çeşitli şekilde tefsir etmesi ve 'çe
şitli tatbikatlara., dolayısiyle Hükümeti yan
lış yollara »itmeye zor'lıyaeak hâdiselerin doğ
ması mümkün olabilir. 

Esasen bugün anlaşıldığı mâna şudur : An
laşılıyor ki. Hükümet bu tâbiri kovmak, «kamu 

" » 
hizmeti niteliğini taşıyan alanlarda teşekkül 
kurulamaz» demek suretiyle mevcut teşekkül
leri tasfiye edecek, İktisadi Devlet Teşekkülü 
vasfını ortadan kaldıracak, doğrudan doğruya 
Devlet Teşekkülleri haline getirecektir endişe
si, düşüncesi şimdiden İktisadi Devlet Teşek
külleri çevresinde yer almış ve orada bulunan
lar muhtelif endişelere bu hükümle sevk edil
miş bulunmaktadırlar. Hemen kaydedelim ki, 
mevcut İktisadi Devlet Teşekküllerinden han
gilerinin kamu hizmeti niteliği taşıdığı, hangi
lerinin taşımadığı hususu da bir münakaşa ko
nusudur. (Sayın 'Komisyon Sözcüsü dün bura
da ifade ettiler ve «bu teşekküllerin kanunları 
Meclise geldiği zaman bunların kamu hizmeti 
niteliği taşıyıp taşımadığı hususunu Yüksek 
•Meclis karara, bağlasın» dediler. Burada bunun 
münakaşa edilmesinin, karara bağlanmasının ne 
kadar güç olacağını takdir buyurursunuz. Bir 
kere her şeyden evvel emrinde geniş ölçüde mü
tehassısları ile, yabancı uzmanları çalıştırmak 
imkânı nıevcudolan Hükümetin, bu sahaları ev
le viyette tesbit etmesi, ondan sonra hu kanun
da bu hususu tasrih etmesi gerekirdi. Bunu 
doğrudan doğruya. Meclise bırakmak suretiyle, 
bir art düşünceyi burada tahakkuk ettirmek, 
ondan sonra, da vebali 'Meclisin üzerine yükle

mek yoluna gidilmesi bence tecviz edilecek bir 
yol değildir arkadaşlarım. 

Bu kanun çıkdıktan sonra, yarın ne olacak
tır? Kamu hizmeti niteliği taşıyor diye Devlet 
Demiryollarına el konulacak. İktisadi Devlet 
Teşekkülü vasfı kaldırılacak. PTT Genel Mü
dürlüğü aynı durumdadır, Devlet Demiryolları 
aynı durumdadır, Türkiye (Kömür İşletmeleri 
aynı durumdadır, Etibank, madencilik yapar, 
maden mevzuu yeraltı serveti 'meselesidir. Bi
naenaleyh bu Devletin malıdır, kamu hizmeti 
mevzuudur, denilip bunu da Devlet Teşekkülü 
haline getirmek mümkün. 

Geçenlerde bir münakaşaya rasladım : 
Devlet ıSu İşleri bir kanun getirmeyi düşü

nüyor. Ter altında ve y^v üstünde bütün su
lar, akan veya akmıyan, keşfedilmiş veya edil
memiş ne kadar su varsa hepsi Devletin malı
dır, «su mülkiyeti hususi şahısların olamaz» 
şeklindeki bir düşünceyi Meclise getirip kanun
laştırmak isterler. iBöyle bir hükmü biz' tatbi
katçıların eline verdiğimiz dakikadan itibaren, 
meselâ Sümerbank sahasında, çeşitli mensucat 
sanayii üzerinde memlekette anonim ortaklıklar 
kurulmuş, şahıs teşekkülleri kurulmuş, geniş 
ölçüde özel teşekkülün muvaffak olduğu bir 
saha olmasına rağmen kalkarlar derler k i ; «bu 
tekstil sanayiinin öncülüğünü iSümerbank yap
mıştır». Devlet bu mevzuda muvaffak olmuş, 
bundan sonra ötekileri bu yola sevk etmiştir. 
binaenaleyh hak Devletindir, 'hizmet sahası da 
'genişlemiştir, burada da Devlet hizmeti görüle
cektir, onu da devletleştirmek mümkün olabi
lir. Yani. bu düşüncenin nereden başlayıp, um
rede biteceği, hangi noktada, duracağı hususu 
evvelden tesbit edilmediği müddetçe çok geniş 
anlayışlara yol açabilir. Zaman zaman Hükü
mete hâkim olacak çevrelerim noktai nazarları 
Mecliste zamanında müdafaa edilemediği tak
dirde, bir kanun halinde memleketin başına be
lâ edilebilir. O itibarla, «kamu hizmeti niteliği
ni taşıyan alanlarda kamu teşekkülü kurula
maz» şeklindeki hükmün mutlak surette mad
denin metninden çıkarılmasınıda memleketin 
geleceği bakımından, teşekküllerin geleceği ba
kımından fayda vardır, zararı yoktur. 

Diğer taraftan, Anayasanın 39 ncu maddesi. 
Ooşkun Kırca arkadaşımızın da ifade ettiği 
gibi, esasen özel sektörün dahi kamu hizmeti 
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niteliğini taşıyan hususlarda, kanunun ön gör
düğü hallerde; - devletleştirilebileceği hükmünü 
de vazetmektedir. Bizim burada kurmak iste
diğimiz, bu kanunla hudutlandırmak istediği
miz teşekküllerin kuruluş kanunları da, özel 
sektör mahiyetinde olacağına 'göre, yine bu 3 
ncü maddenin 2 nci fıkrasında ifade edildiği gi
bi, hu teşekküller özel hukuk hükümlerine gö
re, kuruluş kanunlarında tasrih edilmek sure
tiyle, faaliyet göstereceklerine ıgöre, birer özel 
teşebbüs mahiyetindedir. Aynı zamanda serma
yesi de Devlet sermayesi olduğuna göre, Ana
yasanın 39 ncu maddesine istmadetmşfk sure
tiyle bu teşekküllerin, iktisadi Devlet Teşek
külleri vasfını ortadan kaldırmak, her zaman 
için gerek Meclisin gerek Hükümetin elinde 
bulunmaktadır. Binaenaleyh bu maddenin met
ninde bu 13 ncü fıkranın bulunmasına zaruret 
yoktur. Ve boı bence mahiyeti meçhul bir iba
redir. 'Bu bakımdan, bu ifıkranın metinden çı
karılmasında fayda görmekteyiz arkadaşlar. 

Esasen; bu fıkranın gerekçesini okuduğumuz 
zaman, mantıki ve insanı tatmin edici .bir ge
rekçe de ortada mevcut değildir. Binaenaleyh, 
eğer Devlet temsilcilerinin, Hükümet memurları
nın komisyonlarda' biraz evvel Coşkun Kırca ar
kadaşımızın da ifade ettiği gibi, bâzı teşekkül
lerin tktisadi Devlet Teşekkülü vasfını kaldırıp, 
ikramiye vermelerine mâni olmak için bu hüküm 
konuluyorsa, bu da sakattır arkadaşlarım. 7244 
sayılı Kanun çıkarılmak suretiyle İktisadi Dev
let Teşekküllerindeki memurların, yüksek tahsil 
yapmış olanlarınım dahi, muayyen bir derece
den yukarıya çıkmalarına vaktiyle mâni olun
muştur. Maliye Bakanlığındaki bir Devlet va
ridatını dahi toplamak imkânından mahrum, 
Devlet gelirlerini kontrol etmek, vergi kaçakçı
lığına mâni olmak imkânlarını hazırlamaktan 
mahrum bir görüş, bir zihniyet, maalesef 7244 
sayılı Kanuna bir kısım hükümler koymak sure
tiyle, elimde 50 milyar liraya yakıtı bir mevcu
du olan İktisadi Devlet Teşekküllerini, işlemez 
hale getirmiştir. 7244 sayılı Kanunun memleke
tin iktisadi sahasında faaliyet gösteren bu te
şekküllere vurduğu darbe, dolayısiyle bu mem
leketteki gelişmeye karşı olan davranışı mey
dandadır. 7244 sayılı Kanunun bir kere daha 
tadil etmek suretiyle «falan, falan teşekküller
de... ikramiye verilemez» hükmünü koymak 
mümkündür; eğer, ikramiye verilmesine mâni 
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olmak istiyorsak. Kaldı ki, ikramiyeler fazla 
bir iş karşılığında verilmekte, bir hizmete te
kabül etmektedir. O arkadaşlarımız İktisadi 
Devlet Teşekküllerinde bir kısım .hizmetlerin 
yapılmadığına kaani midirler ki, bu ikramiye
nin verilmesine mâni olmak için böyle bir hü
küm sevk etmektedirler? Bendenizcc böyle bir' 
noktai nazar yersizdir. Coşkun Kırca arkada
şımızdan aldığım için, nerede, ne şekilde söyle
nilmiş, bilmiyorum, onun sözüne istinadettmyo-
rum, bu bakımdan böyle bir hükme de dayanıla
rak 3 ncü fıkra sevk edilemez. 

Bendeniz grupumuz adına bir takrir takdim 
ediyorum, 3 ncü fıkra muhakkak surette mad
denin metninden çıkarılmalıdır. Bu yüksek rey
lerinizle kabul edildiği takdirde memleket için 
hayırlı bir karara varılmış bulunulacağına emin 
bulunmaktayı z. 

Saygılarımızı sunarız. 
BAŞKAN — Komisyon adına Nadir Yavuz-

kan. 
MEHMET TURGUT (Afyon Karahisar) — 

Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, söz hakkınız ketme-

dilmiş değil. Komisyon ısrar ediyor, takdim 
hakkını kullanıyor. Siz de konuşacaksınız. 

GEÇİCİ KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 
NADİR YAVUZKAN (Burdur) — Muhterem 
arkadaşlar, komisyonda da «kamu niteliği» mev
zuu uzun boylu müzakere edilmiştir. Hüküme
tin tasarıda getirdiği izahlarını bu hükmü, Hü
kümetin izahları karşısında, komisyon da muva
fık bulmuştu. Fakat iltibasa mahal verdiği an
laşılmaktadır, Komisyonumuz bu maddenin ye
niden müzakeresi için maddeyi verilen takdir
lerle beraber geri istemektedir. Kabulünü rica 
ederim. 

BAŞKAN — Komisyon maddeyi geri iste
mektedir. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Sezgin, komisyon mad
deyi geri istemektedir. Böyle olunca madde 
üzerinde müzakere mümkün değil. 

FAHlft GÎRÎTLÎOÖLU (Edirne) — Öner
gem var... 

BAŞKAN ~— Ne kadar önerge varsa verin 
efendim, komisyona verelim. 

MEHMET TURGUT (Afyon Karahisar) — 
Komisyonla konuşacaktım efendim. 
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BAŞKAN — Komisyonla konuşmanızda bir 

mahzur yok, buyurun konuşun, Meclis huzurun
da konuşmak şart değil. 

4 ııcü madde üzerindeki müzakerelere geçi
yoruz. 

İştirakler 
MADDE 4. — Devlet iştirakleri kanunla,, te

şekkül iştirakleri Bakanlar Kurulu kararı ile 
olur. 

Teşekküller, kuruluş kanunlarında belli edi
len maksat ve gayeleriyle ilgili olmıyan ortak
lıklara katılamazlar. 

Kanunla yapılmış Devlet iştirakle rkrin de
vir veya tasfiyesi kanunla, veraset ve sair yol
larla meydana gelmiş Devlet iştirakleriyle te
şekkül iştiraklerinin devir veya tasfiyesi Bakan
lar Kurulu karariyle yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde «söz istiyen?.. 
Buyurun Sayın Bolak. 

AHMET AYDİN BOLAK (Balıkesir) — 
Muhterem arkadaşlar]m, dikkat duyurulacak 
olursa; Hükümet teklifi ile Komisyon metni 
arasında, 3 ncü fıkrada, bariz bir fark vardır. 
Hükümet, Devlet ve teşekkül iştiraklerinin de
vir veya tasfiyesinde Bakanlar Kuruluna yet
ki yerilmesini istemiş, fakat Komisyon kanun
la yapılmış Devlet iştiraklerinin devir veya tas
fiyesini kanuna, veraset veya sair yollarla mey
dana gelmiş iştiraklerin devir ve tasfiyesini de 
Bakanlar Kuruluna terk ^etmiştir. 

Bendeniz, Komisyonda bu maddenin, bu 
tarzı tahliline muhalif kaldığım için, söz aldım 
ve Hükümet teklifinin kabulü istikametinde 
de bir takrir verdim. Mucip sebebini kısaca arz 
edeyim. 

iştirakleri, 2 nci maddede tarif ettik. Bun
lar, kamu hisseleridir. Yani Hazine portföyün
de olan patrimuvan, ımenkul patrimuvandır. 
Komisyon, bunların tasfiyesini kanuna terk 
ederken, kanunla vücuda geldiğine göre, yine ka
nunla ortadan kalkması mucip sebebini kabul 
etti. Halbuki, bir teşekkülün kanunla vücuda 
gelmesi asıldır, ama, tasfiye dediğimiz nesne 
iktisadi ve ticari bir olaydır. Ticari ve iktisadi 
olayda, işi Bakanlar Kurulundan alıp kanuna 
terk etmek şu mahzurları doğurur: 

Bu kanun, ya bir tasfiye -emri ve salâhiyeti 
veren bir kanundur veyahut vâki bir tasfiyeye 
mutabakatının tasdikine matuf bir kanundur. 
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Kanun eğer, tasfiye yetkisi veriyorsa, satıcı 
Devlet, alıcı karşısında, peşinen, fiyat bakı-

I mmdan mahkûm olmuştur. Alıcı, parlâmento-
: nun, satma mecburiyeti kendisine tahmil edilen 
j Hükümetin karşısında fiyat verirken, nazlı alı-
1 cıdır. Eğer, bu kanun bir anlaşmanın tasdikı-
i ne mâtuıf bir kanun ise, o takdirde de ticaret 
i âleminin gerektirdiği sürati geciktiren bir ka-
j nundur. O sebeple, her Hükümet tasarrufunun 

da yasama organının denetiminden kurtulaonı-
I yacağı esası da kabul edilmiş bulunduğuna gö

re lütuf buyurunuz, Komisyonun görüşüne il
tifat 'etmeyiniz. Hükümetin bidayeten sevk et-

I tiği metni portföy icabına uıygun bulduğum 
için verdiğim takrire lütfen müspet oy verin, 
hürmetlerimle. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde başka «söz isti
yen? Buyurun, şahsınız adına (Sayın Avcı. 

SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — Muhte
rem arkadaşlarım, 4 ncü maddede Devlet işti-
raklarinin kanunla, teşekkül iştiraklerinin Ba
kanlar Kurulu karariyle yapılması hususu Hü
kümet teklifi ile .gelmiştir. 

Buna mukabil, Hükümet teklifinde, Devlet 
iştiraki erinin «tasfiyesi» değil, «devir veya tas
fiyesi» Bakanlar Kurulunun kararına bırakıl
mıştır. 

Bu maddenin, bu şekli Komisyonda değişti
rilirken, Komisyonun nâçiz bir üyesi olarak 
bendeniz, son şeklini almasına âmil oldum. 
Teklifi bendeniz yaptıım. Sebeplerini arz 'ede
yim ; Devlet iştirakleri, madem ki, kanunla olu
yor, bu iştirakin devir veya tasfiyesinin de yi
ne bir kanunla yapılması lâzımdır. En azından 
hukuk kaidesine böyle şekli daha uygun dü
şer. Aksi halde, kanunla tesis olunan bir işti
rakin, Bakanlar Kurulunun kararı ile devre
dilmesi halinde bu iştirakin daha başka saha
lara intikali, devredilmesi imkân dâhiline gir
miş olur. Bu, mahzurludur. Bu mahzura orta
dan kaldırmak için, kanun ile tesis olunan dev
let iştiraklerinin devrinin de, mutlaka kanun 
ile yapılması, kuvvetini kanundan alması, teş
riî organdan geçmesi daha mantıki ve hukuk 
kaidelerine daha uygun olur. Bu, Komisyonu
muzca da böyle kabul edilmiştir. 

Sayın arkadaşımızın takririne bu sebeple 
j aykırıyız ve takririn kabul edilmemesini de istir-
I ham ediyoruz. 
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BAŞKAN — 4 ncü madde hakkında, başka 

söz istiyen? 
[Buyurun Sayın Apaydın. 
ORHAN APAYDIN (Aydın) — (Muhterem 

arkadaşlarım, bendeniz Sabit Osman Bey arka
daşımızın fikirlerine iştirak ederim. §u esbabı 
mucibesine de aynen iştirak ediyorum: Teşriî 
bir tasarruf ile bir iştirak kurulmuştur. Bunun 
devir ve tasfiyesi, bu teşriî tasarrufun iıigasını 
•veya tadilini tazammun eder. Aynı prosedürün 
tatbik edilmesi hukuk kaidelerinin zaruretidir. 
(Bu sebeple takririn reddedilmesi isabetlidir 
fikrindeyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bolak. 
AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 

Bfendim, 2 mci maddede, «Devlet ve teşekkül 
iştirakleri» tarif edilirken, «Devlet -ve İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin sermayelerinin yarısın
dan .azına sahip bulundukları, özel hukuk (hü
kümlerine göre kurulan ortaklıklardaki kamu 
hisseleridir.» diye tarif edilmiş. Bu bir hisse
dir, iştiraktir. İştirakin doğumu - Nitekim Hü
kümet teklifinin tetkiki esnasında anlaşıldı -
Türk hukukunda namütenahi sebebe dayanıyor. 
Aksi fikri savunan lütfettiler de, bendenizin 
izahatından sonra veraset hükmünü de maddeye 
ilâve ettiler. 

Bir misal vereyim; ben, bir liralık bir aksi
yonumu Devlete hibe etsem ve özel hukuk .hü
kümlerine göre kurulmuş bir şirketteki bir li
ralık aksiyonumu Devlete hibe etsem, eğer bu 
kayıt olmazsa bir liralık aksiyonumun satılma
sı için, Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Mec
lisinim bir kanun çıkarması lâzım. 

Bugün Portföyde ismi unutulmuş ve Av-
,rupa pazarlarında ancak koteJ edilmekten 
ibaret hüviyette olan aksiyonlar var ve Dev
let iştiraklerinin hududu hakkında Hükümet 
mümessillerinin vazıh bir beyanda bulunmala
rına da imkân yok. Devlet iştirakleri nere
de başlıyor, nerede bitiyor? özel hukuk hü
kümlerine go/re kurulmuş bir ortaklıktaki, 
kamu hissesi eğer kanunla, kurulmuşsa, ka
nunla kurulmuş olan kamu hissesinini tasfi-
vesinin mutlaka kanunla yapılması lâzım
dır. Ana kaide bu. Niçin diyorum? Çünkü, 
kanunun tesis ettiği bir müessese, yasama or
ganının tesis ettiği bir müessese yürütme or
ganı' tarafından tağyir ve tasfiye 'edilemez. 
Bu, âmme mamelekinin doktrinde ve tatbikat-
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ta anlaşılan mânasının dışında bir görüş
tür. Kendisine âmme patrimuvanmı ve bu
nun mesuliyetini tevdi ettiğiniz yürütme or
ganının bu kanunla doğmuş teşekküle İşti
rakinde tasarruf salâhiyetini ve onun bu ka
mu hissesi üzerinde pazarlık salâhiyetini ta
nımamak veya pazarlığını kanundan sonra
ya talik etmek evvelâ âmme menfaatine ay
kırıdır, kamu yaırarına aykırıdır. Biraz evvel 
arz ettiğim gibi, bu kanun ya salâhiyet kanu
nu olur, fiyatınız düşer, veyahut bu kanun, bir 
tasdik kanunu olur, meseleyi geciktirir. Ha
len iştiraklerin büyük sayıları ve büyük 
kıymetleri ifade etmediği kanaatinde oldu
ğum için, meseleyi Büyük Meclisi uzun bir 
zaman işgal etmek için kâfi vasatta gör
müyorum. Daha fazla işi uzatmıyacağım. 
Takririn lehinde lütfen rey veriniz. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Ya
vuzken. 

GEÇİCİ KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 
NADİR YAVUZKAN (Burdur) — Sevgili 
arkadaşlarım, komisyon müzakereleri esna
sında, da bu hükmün lehinde ve aleyhinde 
müzakereler devam etmiştir, göırüşler ileri 
sürülmüştür. 

Muhterem arkadaşlarım, evvelâ buradaki 
tasfiyenin ne olduğunu tasrih etmek lâzım
dır. Buradaki tasfiye; Devletin kanun ile sa-
hibolduğu; yani kanun çıkarılarak Devletin 
hisse senetlerini almak suretiyle sahibolduğu 
bu hisse senetlerinin, ortaklığın özel hukuk 
hükümlerine göre kuruluşuna hiçbir tesir ika 
etmeden, sadece satışı temin etmek veya dev
rini temin etmektir. Burada kanun ile ya
pılan bir iştirakin yine kanun ile tasfiyesi, ve
ya, devri mevzuubahsolabilir. Yoksa, biz bul 
madde ile, bu kanunu çıkarmak suretiyle, 
ortaklığın tasfiyesine gidecek değiliz. Yine 
özel hukuk hükümlerine göre kurulan bir or
taklığı tasrih için söüylüyorum. Bir ortaklığı 
tasfiye, komisyonunun katiyen aklından geçme
miştir. Burada tamamen hukuk prosedü
rüne uygun olarak kanunla yapılan iştira
kin yine kanunla devr veya tasfiyesine sa
lâhiyet ve cevaz verilmesi düşünülmüştür. 
Ama, bunun dışında veraset yoliyle veya sair 
yollarla meydana gelen Devlete ait iştirak
ler varsa, bu iştirakler kanunla meydana gel-
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m ediği için, kamun çıkarmadan, Bakanlar 
Kurulunun salâhiyeti dâhilinde alacağı ka-
ıur dâhilinde, iştiraklerin tasfiye ye devrine 
gidilebilir. 

'Muhterem arkadaşlarım, komisyonda ekse
riyetle kabul edilmiş olan bu maddenin yine 
bu şekilde kabul edilmesini Yüce Meclisten 
rica ediyorum, hürmetlerimle. 

Orun adına mı Bayın Kırca? 
(COŞKUN" Ki 1*0A (İstanbul) - Hayır, de

ğil efendini. 

'BAŞKAN -~ Buyurun efendim. 
ÜOŞKUN KİRCA '(İstanbul) - Muhterem 

arkadaşlar; kanunun, komisyon ta raf imkan 
getirilmiş olan maddesine aleyhtar olduğum
dan değil, fakat bâzı hususları tasrih etmek 
bakımından sabrınızı suiistimal edeceğim. 

Bir kere, kanunla yapılmış olan bir tasar
ruf, behemehal., kanunla, değiştiririm eli diye 
Anayasada âmir bir hüküm mevcut değildir. 
Anayasaya göre, bugünkü Fransız sistemin
den i'arkİL olarak, bir kanun sahası, bir de 
tüzük ve yönetmelik sahası tefriki yapılma
mıştır.. Bunun gibi, gene bizim Anayasa siste
mimize göre, Fransa da olduğunun aksine, Ana
yasada ve kanunlarda yor almayan herhangi 
bir hususta, idare bu hususu tüzük ve yönetme
liklerde tanzim etme yetkisinede sahip değildir. 
Bizde1 yürütme organının herhangi bir ' yetkiyi 
behemehal kanundan alması iktiza eder. Kanun 
kendisine bu yetkiyi verdikle, bir Bakanlar 
Kurulu kararnamesiyle de bir Kanunu değiştir
mek pekâlâ mümkündür. Nitekim bu husus ih-
racaatı geliştirmek için vergi kol aylakları ta-
uınmasiyle ilgili olarak neticede kabul de edil
miştir. Ne zaman teşriî organ bunu yapamaz? 
Eğer Anayasa «bir husus ancak kanunla düzen
lenil-.» demişse. Bu, böyle bir husus değildir. Bi
naenaleyh, Bakanlar Kuruluna bu yetkiyi ver
mek Anayasaya aykırı bir husus değildir. Fa
kat, bununla beraber, maslahat bakımından, Ko
misyonun haklı olduğuna kaaniim. 

Bakanlar Kurulu efkârı umumiyenin bu ka
dar hassas olduğu bir konuda, kendi başına ka
rar verip kanunla yapılmış bir iştiraki tasfiye 
edememelidir. Bu sebeple Komisyon metninin 
kabul edilmesini istirham ediyorum. 

BAŞKAN —-4 ncü madde ile ilgili başka söz 
istiyen? Buyurun Sayın Erdemir. 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Muhte
rem arkadaşlarım, bendeniz Komisyonun getir
miş olduğu 4 ncü madde üzerindeki tadil tekli
fine şahsan muhalifim. Bor kere İktisadi Devlet-
Teşekküllerinin hangisinin tasfiye hangisinin 
idame edileceği hususunda Bakanlar Kurulu bir 
karar yetkisini haiz olmalıdır, i ler şeyden evvel, 
bugün Meclis'te tem sil'edil en bütün siyasi parti
lerin programlarında, İktisadi Devlet Teşekkül
lerinde, yani özel teşebbüsün, gerek tecrübe, ge
rek sermayeleri bakımından imkân bulup da fa
aliyet gösteremediği, bir kısım mevzularda Dev
letin faaliyet göstermesi halinde, zamanla bun
ların özel teşebbüs devredilebileceği hükmü 
yer almaktadır. !Bu itibarla, yarın her hangi bir 
parti iktidarda olursa olsun, iktidardaki bir 
partiye, zarar eden veya devamına lüzum gö
rülmeyen hangi bir İktisadi Devlet Teşekkülü
mün tasfiyesi yetkisi tanınımıalıdır. Böyle, ka
nunla kurulan bir teşekkülün tasfiyesi gene ka
nunla yapılabilir, şeklinde bir düşüncenin arka
sına sığınmak suretiyle, iktisadi sahada birta
kım yenilikler gösterebilecek birtakım ted
birleri alma imkânı verilebilecek olan bir 
düşünceyi, böyle bir düşüncenin arkasına sak
lanmak suretiyle, şimdiden bertaraf etmek yer
sizdir, kanaatindeyim. 

Bu itibarla Aydın Bol ak arkadaşımızın fikri 
yerindedir. Maddenin Hükümetin teklifinde ol
duğu şekilde kabulünü, komisyonun teklifinin 
reddedilmesini bendeniz de istirham ediyorum, 
hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen varmı? Bu
yurun Ahıskaloğlu, 

NURİ AIMSKAIiIOĞLU (Çorum) — Muh
terem arkadaşlarım, Komisyon metninin benim
senmesinde, bendenizin naçiz kanaatine göre şu 
bakımdan da fayda vardır: Kanunla kururmuş 
•bir teşekkülün tasfiye veya devrinin nihayet 
Bakanlar Kurulunun takdirine bırakılması her
halde caiz değildir. (Belki, bu kanunu yapan, bu 
teşekkülün kurulmasını arzu eden Yüksek Mec
lis, Hükümetin getireceği gerekçeyi benimsemi-
yebilir. O teşekkülün ıslahı veya rantabl çalış
ması için bâzı tedbirler tavsiye ederek onun de
vamım kararlaştırabilir. O bakımdan dahi olsa 
bu teşekkülün devir veya tasfiyesinin yine ka
nunla yapılmasına bu bakımdan da zaruret var
dır. Belki Hükümetin gerekçesini, takdir hakkı-
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tu Yasama Organı yerind'e bulmıyabilir. Bu ba- J 
kımdan, bendenizin kanaatine göre, komisyonun i 
ımetni daha uygundur, bunun kabul edilmesini I 
ben de istirham ediyorum. I 

BAŞKAN — Sayın Vural, zatıâliniz korniş- I 
yon adına mı? I 

MAHMUT VUEAL (Sivas) — Hayır efen
dim, şahsım adına. I 

BAŞKAN — Buyurun efendim. I 
(MAHMUT VURAL Sivas) — Muhterem ar

kadaşlar; komisyonda hu 'husus müzakere edilir- I 
ken, Aydın Bol ak arkadaşımızın müdafaa ettiği I 
istikamette1, ben de kendi reyimi kullanmıştım. I 
Esasen, bu husus ekseriyetle kabul edildi. I 

Coşkun Kırca arkadaşımız da; «arkadaşları- I 
.rnızın işaret ettikleri g bi kanunla kabul edil- I 
diği için kamunla tasfiye edilmelidir diye bir I 
hukuk prosedürü yoktur» şeklinde işaret etti- I 
ler. Yalnız tatbikatta bu hususu nazarı dikkate I 
almak mecburiyetindeyiz. Yüksek Meclisiniz adı- I 
na icra fonksiyonunu ifa eden Hükümete karşı I 
bir itimatsızlık mı seziliyor ki, Bakanlar kuru- I 
tunun "böyle bir Devlet hissesini tasfiyede daha I 
fazla kısıtlanması cihetine gidilmektedir. O ol- I 
masa bile, arkadaşlarımızın işaret ettiği gibi, is- I 
ter kanun çıktıktan sonra, :bu tasfiye müsaade I 
mahiyetinde olsun, ister onay mahiyetinde ol- I 
sun, bir meblâğ bir miktar üzerinde anlaşma I 
esasına taallûk edecektir. Hükümet hu mieblâğı, I 
karşı tarafla anlaşıp teshil ettiği takdirde Mec- I 
•ladiniz IJOO-1200 lira eksik veya fazla diye bunu I 
bir değişiklik yapmak suretiyle kabul ederse ne I 
olacak? Yeni 'baştan bir müzakere mevzuu, yeni I 
baştıan hır pazarlnk mevzuu mu olacaktır? I 

Dikkatlerinizi bir hususa çekmek isterim: I 
Zaten Devlet iştirakleri geniş bir iştirak şekli I 
değildir. Kanunun 4 ncü maddesinin 1 nci fık- I 
rasında; teşekkül iştiraklerinin kurulması Ba- I 
kanlar kuruluna yetki verilmek suretiyle sağla- I 
nıyor. Bulgun İktisadi Devlet Teşekküllerimizin I 
bir hercümerç içerisinde oluşunun sebebi; işti- I 
raklerin iştirakleri, iştirakierinin iştirakleri tes- I. 
bit edilemediğinden ve hıngün Devlet iktisadi te- I 
şebbüsünde vaz'edilen sermayenin hâlen hangi I 
iştiraklerde "bulunduğunun teshil edilememesin- I 
dendir. Biz kanunun müzakeresi sırasında bunu I 
sorduğumuzda, ne Hükümet, ne Yüksek M ura- I 
kabe Heyeti ne de ilgili bir daire iştiraklerin I 
iştiraklerinin 'iştirakleri hakkında bir bilgi ve- | 
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rememişlerdir. Bugün miktarı milyarları bulan 
iştiraklerin .mahiyeti, hangi özel hukuk şirke
tiyle ortaklıkları ve durumları teshil edileme
miştir. Bunu açıkça itiraf etmek mecburiyetin
deyim. Birinci fıkrada; teşekkül iştiraklerinin 
kurulması için (Bakanlar Kuruluna yetki verdi
ğimize göre, • Bakanlar Kurulu zaten yapacağı 
iştirakleri, teşekkül iştirakleri şeklinde yapa
caktır. Yani, Bakanlar Kurulunun size «.ben 
Devlet iştiraki yapacağım» diye hir kanun tek
lifi ile geleceğini tahmin etmiyorum. Tatbikat 
bu olmayacaktır. Teşekkül iştiraklerinin iştirak
leri şeklinde olacaktır, teşekküllere iştirak ola
caktır. Bu sebeple hiz Komisyonda da bu husus 
üzerinde durduk ve birçok misaller 'gösterdik. 
Meselâ; Aydın Bey arkadaşımızın işaret ettiği 
gibi, «Devlete on.,liralık bir hisse senedi bağış
landığı takdirde durum ne olacaktır? Bir ka
nun mu yapacaksınız, veraset yolu ile intikal et
tiği takdirde bunu da bir kanunla im yapacak
sınız?» diye durumu istizah ettik. Arkadaşımiiz 
o zaman bu fıkrayı biraz genişletmek, miras, 
veraset ve sair yolları istisna etmek suretiyle 
kabul ettiler. (Bence buigünkü Türkiye'de işti
raklerin kuruluşlarında suiistimaller olmuştur, 
yoksa' tasfiyelerinde değil. (Bu sebeple kuruluş
larda istediğiniz kadar titizlik göstermekle hak
lısınız ve hep .beraberiz. Ama, tasfiye şeklinde 
bir suiistimal olacağı, yahut Hazinenin bir za
rara uğrıyaeağı hali mevzuuhahis değildir, tat
bikatta büyük güçlükler yaratacaktır. Bu İtibar
la Aydın Bey arkadaşımızın verdiği takriri ka
bul etmenizi rica ediyorum. 

-BAŞKAN — Komisyon adına buyurun, Sa
yın Yavuzdan. 

ClEÇtOİ KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 
NADİR YAVUZKAN (ıBurdur) — Muhterem 
arkadaşlarım, Sayın Mahmut Vural arkadaşı
mızın konuşurken ifade ettikleri gi'bi, Hükü
mete itimatsızlık mevzuuhahis değil, Hüküme
te itimadımız sonsuz. Ama arkadaşlarım, Mec
listen kanun çıkarılarak kurulan hir iştirakin, 
yine millet sermayesinin temsilcisi olan Mec
lisin haberi olarak tasfiye ve devredilmesi1 uy
gun görülmüştür. Ayrıca, «Bağışlama halinde 
kanun mu çıkarılacak?» dediler. Bağışlama ha
linde kanuna lüzum ydk. Madde okunursa (gö
rülecektir ki, «Veraset ve sair yollarla meyda
na, gelmiş Devlet iştirakleri ile, teşekkül işti-
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raklerinin devir veya tasfiyesi Bakanlar Kuru
lu kararı ile yapılır, denmektedir. Sadece ka
nun çıkarılarak yapılmış iştiraklerin tasfiyesi 
ve devri için kanun çıkalcak ama, ;bunun dı
şındaki bütün hallerde Bakanlar Kurulu yet
kili olacaktır. O 'bakımdan, komisyonun getir
miş olduğu teklifin kabul edilmelini istirham 
ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — 4 ncü madde ile illgili olarak 
verilen değişiklik önergesini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
4 ncü maddede, komisyonca yapılmış olan 

değiştiriş. mahzurludur. 
Bu sebeple 4 ncü maddenin 3 ncü fıkrasının 

Hükümet tasarısında yazılı olduğu şekilde : 
«Devlet ve teşekkül iştiraklerinin devir ve

ya tasfiyesi Bakanlar Kurutu kararı ile yapı
lır.» metni ile kaibulünü arz ve teklif ederim. 

Balıkesir 
Albmet Aydın Bol ak 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? Ko
misyon katılmıyor efendim? 

Değişiklik önergesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Değişiklik öner-
ıgesi reddedilmiştir. 

Maddeyi aynen okutarak oylarınıza sunaca
ğım. 

(Dördüncü madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — 4 ncü maddeyi bu şekliyle Oyu

nuza sunuyorum. Ka'bul edenler... Etmiyenler... 
4 ncü madde okunan şekliyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Devlet iştiraklerinin mülki
yet ve intifaı Hazineye, teşekkül iştiraklerinin 
mülkiyet ve intifaı teşekküle aittir. Ancak, di
ğer gerçek 've tüzel kişilerin sermaye hissel'eri 
üzerindeki hakları mahfuzdur. Devlet Yatırım 
Bankası iştiraklerin yapılması, devir veya tasfi
yesi hususunda Bakanlar Kuruluna teklif veya 
tavsiyeler yapmakla ıgörevlidir. Bakanlar Ku
rulunca Devlet Yatırım Bankasına kanun çıka
rılması gerekmiyen Devlet iştirakleriyle teşek
kül iştiraklerinin devir ve tasfiyesi için yetki 
verilebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Buyurun Sayın inan. 

ŞEFİK ÎNAN (Çanakkale) — Muhterem ar
kadaşlarım, 5 nci maddenin ikinci cümlesi, 
«Ancak, diğer ^gerçek ve tüzel kişilerin sermaye 
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üzerindeki hakları mahfuzdur.» diyor. Birinci 
cümlede de, «Devlet iştiraklerinin mülkiyet ve 
intifaı Hazineye, teşekkül iştiraklerinin mülki
yet ve intifaı teşekküle aittir.» diyor. Bunu 
tasrih ettikten sonra, «Ancak diğer ıgerçek ve 
tüzel kişilerin sermaye hisseleri üzerindeki hak
ları mahfuzdur.» diyen ikinci cümle bendenize 
haşiv gibi (geliyor. Yani, bu yazılmadan da bu 
böyledir. Eğer, komisyon da bunu haşiv telâk
ki ederse çıkarılmasında fayda vardır, her 
harugi 'bir mahzur yoktur. Kalmasında da pek 
mahzur yoktur ama, eğer yanılmıyorsam ben
denize haşivdir gibi geliyor. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Erdemir. 
MEMDÜH ERDEMİR (Kırşehir) — Muhte

rem arkadaşlarım, 5 nci maddenin sonunda 
Devlet Yatırım Bankasına ait hükümler vaz
edilmiştir. Deniliyor ki, «Devlet Yatırım Ban
kası iştiraklerin yapılması, devir veya tasfiyesi 
hususunda Bakanlar Kuruluna teklif veya tav
siyeler yapmakla .görevlidir.» Yani, Eti'ban'kı 
misal olarak ele alırsak; Etibank, elektrik 
enerjisi mevzuunda -çalışan ıbir müessese, ma
dencilik mevzuunda çalışan bir müessese olarak 
her hangi bir maden işletmesi üzerinde 'bir şir
kete ortak olmak isterse, iştirak temin etmek 
isterse, bir şirket kurmak isterse, kendisi teklif 
edemiyecek, yani mütahassus müessese teklifi 
yapamıyaealk, doğrudan doğruya Devlet Yatı
rım Bankası yapacaktır. Halbuki, Devlet Ya
tırım Bankasının ana gayesi Ibu teşekküllerin 
finansmanını temin etmektir. Hal böyle olunca, 
teşekküllerin elinden, her hangi ıbir şirket kur
mak veya şirketlere iştirak etime yetkisinin 
alınması, Devlet Yatırım Bankasına verilmesi 
bence bu kanunun mahiyetine, ruhuna ve ga
yesine muhalif olur. Meselâ, transformotör 
üzerinde, memlekette bir transformotör sana
yii kurulmuştur, transfomotör imâl edilmekte
dir. Çeşitli sahalarda, elektrikenerjisi sabasında 
lüzumlu imalât sanayii kurulacaktır. Bunun 
için yabancı sermaye getirilecek, bir anonim 
ortaklık kurulacak, faraza Etibank1 da buna iş
tirak edecektir. Bunu Etibank Devlet Yatırım 
Bankasına kabul ettirmeden, Devlet Yatırım 
Bankasının bu hususta «evet» dememesi halindej 
Etibank'in Hükümete intikal ettirip böyle bir 

,- teşekkülün kurulması fikrini empoze etmesinin, 
kabul ettirilmesinin mümkün olmıyacağı gibi 
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bir mâna çıkmaktadır. Çünkü burada kanu
nun metni doğrudan doğruya bu vazifeyi teklif 
etme yetkisini Devlet Yatırım Bankasına ver
mektedir ki, bu Banka ilgililerinin anlıyaıma-
dıMarı, kavrıyamadrkları (bir mesele üzerinde 
teklif etmedikler i takdirde, mütehassıs (mües
seselerin, ilgili müesseselerin fikirleri kuvveden 
fiile çıkamııyacakitı r. Bence maddede bu hükmün 
yeri ve mânası yoktur. Çünkü, namütenahi 
teşekkül vardır. Bu teşekküllerin hepsi üzerin
de Devlet Yatırım Bankasının ısöz ve salâhiyet 
sahibi olması, -tıpkı 'teşekküller gibi vazife gör
mesi, mümkün olamıyacağma göre, bu yetkinin 
Devlet Yatınım Bankasına verilmesinde fay
da varldrr. 

İkincisi ; «Balkanlar Kurulunca Devlet Ya
tırım Bankasına, kanun çıkarılması gerekmiyen 
Devlet iştirakleri ile, teşekkül iştiraklerinin 
devir ve tasfiyesi için yetki verilebilir» hük
mü (konulmuştu*-. 

Muhterem 'arkadaşlarımı, Bakanlar Kurulu, 
esasen biraz evvel kabul ettiğimiz 4 ncü madde 
ile, kanun çıkarılmasına lüzum olmıyan haller
de, Devlet iştiraklerinin tasfiyesine yetkili bu
lunmaktadır. Bakanlar Kurulu bu yetkisini 
isterse Devlet Yatırım Bankasına verir, isterse 
bir tasfiye heyetini müs'taJkillen teşekkül etti
rir, o heyete bu yetkiyi verir, isterse ait olduğu 
bakanlığa bu yetkiyi verir, ama o zamanın 
şartları neyi icaibettiriyorsa Bakanlar ''Kurulu 
o yetkisini ona göre! (kullanır. Şimdiden Ba
kanlar Kurulunu böyle bir hükümle takyit et
mek, ilerine alacağı .kararlara mâni bir hükmü 
burada vaz 'etmek bence yersizdir. Balkanlar 
Kurulunun vazife ve salâhiyetlerine (müdahale
dir. Bira»z evvel kalbul ettiğimiz 4 ncü madde 
ile de, bu Ihusuıs çelişmektedir. Bu -balkımdan, 
Devlet Yatırım Bankasına 'ait bu iki hükmün, 
5 nci ımaldde metninden çıkarılmasını hasseten 
istirham ediyorum, ımemldket için hayırlı ola
caktır. Bu maksatla da bir takrir takdim edi-
yoruım. Hepinize saygılarımı sunanını. 

BAŞKAN — Buyurun, Komisyon adına Sa
yın Yavuzkan. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NADİft 
YAVUZKAN (Burdur) — Muhterem arkadaş
larım, Sayın Şefik İnan Beyin söy]edikleri 2 nci 
cümlenin haşvoluşu meselesi Komisyonda 
düşünülmüştür. Fakat, özel teşebbüsün hakları
nı sağlamak, garantiye almak için böyle bir 
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cümlenin ilâvesi komisyonca uygun görülmüş
tü. Ayrıca, Memduh Erdemir arkadaşımız «Te
şekkülün kendi teşebbüsleriyle bir iştirak yap
ması mümkün değil midir, muhakkak Devlet 
Yatınm Bankasına mı gidecek?» dediler. Arka
daşlarım, teşekküller kendi insiyatiflerini kul
lanarak bir teşebbüse geçerler, bir iştirake ka
rar verebilirler ve bunu ilgili bakanlığa haber 
verirler. Buradaki hüküm onların haklarını 
elinden almamaktadır. Yalnız, Devlet Yatırım 
Bankası özel olarak bu işlerle meşgul olacaktır. 
Ve ayrıca yapılması lüzumlu iştirakler için fi
kir ortaya atacak tekliflerde bulunabilecektir. 

Sonra, Bakanlar Kurulu tasfiye için muhak
kak Devlet Yatırım Bankasına salâhiyet verme
sin» dediler. 

Muhterem arkadaşlarını, Bakanlar Kurulu
nun, böyle bir yetkiyi vermesi halinde bu, Dev
let Yatırım Bankasının vazifeli olmasını temin 
eden bir hükümdür. Ama, bunun dışında Ba
kanlar Kurulu lüzum görürse bir başka şekilde 
de tasfiyenin icrasına karar verebilir. Burada 
karar Bakanlar Kuruluna aittir. Sadece tasfi
yenin icrası için yetki verecektir. Maddenin bu 
şekli ile kabulünü istirham ediyoruz. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Sayın Sezgin. 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Muhterem ar

kadaşlarım, Sayın Memduh Erdemir arkadaşı
mız haklıdır. Devlet Yatırım Bankası ile ilgili 
olan hükümlerin 5 nci maddede yer almaması 
gerekirdi. Zira, görüşmekte olduğumuz kanun 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin bir çerçeve ka
nunudur. Bu İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
çerçeve kanunu, Devlet Yatırım Bankasına bir 
görev veriyor. Devlet Yatırım Bankasına veri
len bu görev, Devlet Yatının Bankasının mad
de metinleri içerisinde de yoktur. Devlet Ya
tırım Bankasının ne yapacağını, ne işlerle meş
gul olacağını Devlet Yatırım Bankası kanun ta
sarısı belirtmiştir. Burada ,«Devlet Yatırım Ban
kasının iştiraklerinin yapılması, devir veya tas
fiyesi hususunda Bakanlar Kuruluna teklif ve
ya tavsiyeler yapmakla görevlidir» denilmek 
suretiyle, Devlet Yatırım Bankasına esas göre
vinden ayrıca, çerçeve kanununda bir görev ve
rilmiş oluyor ki ; bu, kanun tekniği yönünden 
de doğru olmasa gerektir. Kaldı ki, Devlet Ya
tırım Bankasının iştiraklerin yapılması, devir 
veya tasfiye hususunda Bakanlar Kuruluna tek-
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lif veya tavsiye yapmakla görevli bulunması, 
Devlet Yatırım Bankasını, bütün bakanlıkların 
ve İktisadi Devlet Teşekküllerinin üzerinde çok 
daha büyük bir müessese olarak gösterir ki. 
biz Devlet Yatırım Bankasının fonksiyonunun 
hu olduğu kanaatinde değiliz. Bu arz ettiğim 
sebeplerden dolayı Devlet Yatırım Bankası ile 
ilgili olan hususların madde 'metninden çıkarıl
masını arz ve teklif ederiz, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Maliye Bakanı adına Amortis
man ve Kredi Sandığı Genel Müdürü Sayın Sa
dık BaMacıoğlu konuşacaklar. 1 »uyurunuz, efen
dim. • , 

SADIK BAKLAOIOĞLU (Maliye Bakanlığı 
Amortisman ve Kredi Sandığı Grenci Müdürü) 
— Efendim, Şefik. İnan Beyefendinin buyurduk
ları husus gayet yerindedir. Hakikaten bu ikin
ci cümle bir haşivdir. Esasen, ikinci maddedeki 
tarifimize nazaran iştirakler kamu hisseleri ol
duğuna göre, yani bir limitet şirketindeki işti
rak nisbeti veyahut anonim şirketteki hisse se
nedi olduğuna göre, artık özel sektöre dâhil 
özel sermaye sahiplerinin haklarını mahfuz 
tutmak için bir zaruret yoktur. Bu bir haşiv ve 
lüzumsuz bir hükümdür aynı zamanda. 

İkincisi; Devlet Yatırım Bankasının iştirak
lerinin tasfiyesi hakkındaki hükümlerin buraya 
konulması yersizdir. Devlet Yatırım Bankasına, 
yalnız kendi kanununun 2 ııci maddesinde be
lirtildiği gibi, «Bu kanunda görülen görevleri 
ve diğer kanunlarla kendisine verilen görevleri 
yapmaktır.» diyor. Bu hüküm kendi kanunun
da belirtilmiş bulunmaktadır. İkinci bir kanun 
Devlet Yatırım Bankasına yeni bir görev ver
mektedir; bu banka bu hizmeti görecektir. 

Şimdi, Devlet iştiraklerinin ve teşekkül iş
tiraki elinin yapılması inhisarı, Devlet Yatırım 
Bankasına verilmiş değildir. Teşebbüsler ken
dileri bu işi yapabilecektir. Ancak, Devlet Ya
tırım Bankası da bu tasarının 26 - 27 nci mad
deleriyle kendisine verilen devamlı, bilgilerle 
İktisadi Devlet Teşekkülleri hakkındaki bilgiye 
sahibolacak ve bu husustaki tecrübelerini ve 
yaptığı tetkikler neticesinde varacağı sonuçlar 
hakkında Bakanlar Kuruluna tavsiyelerde bu
lunacaktır. Bunda da yersiz bir cihet yoktur. 

Diğer bir husus da; burada Devlet Yatırım 
Bankasının yetkisi hiçbir şekilde tasfiyenin ya
pılmasına karar vermek değildir. Bakanlar Ku
rulunca tasfiyesine karnı- verilen iştiraklerin, 
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yani limitet şirket hisselerinin ve anonim şir
ketlerdeki hisse senetlerinin uygun şartlarla 
satılmasıdır. Bunun bir banka tarafından yapıl
ması elbetti1 yerindedir. Bu bakımdan tasarının, 
Şefik Beyefendinin buyurduğu hususun çıka
rılması şeklinde yani Hükümetin teklifi veçhile 
kabulünü arz ediyoruz. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Erdemir, buyurunuz. 
MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Muhte

rem arkadaşlarım, bir kere Şefik İnan arkada
şımızın teklif ettiği, tasarı metinden çıkarılması 
icabeden «tüzel kişilerin sermaye üzerindeki 
hakları mahfuzdur,» cümlesi haşiv de olsa ye
rinde kalmalıdır. Çünkü, bu iştiraklerde hisse 
sahibi olacak, özel sektör temsilcilerini kaç.ır-
mıyacak, onları emniyetle iştiraklere bağlıya-
bilecek bir hükümdür. Bu itibarla bu hükmün 
haşiv de olsa, yerinde kalmasında bence mahzur 
yoktur. 

Diğer taraftan, gerek biraz evvel konuşan 
komisyon sözcüsü arkadaşımız, gerekse Maliye 
Bakanı adına konuşan arkadaşımız Devlet Yatı
rım Bankası için burada dercedilmiş hükümlere 
ait kuvvetli bir esbabı mucibe ve mantıki bir 
ifade kullanmamışlar, ikna edici bir hüküm ge
tirmemişlerdir. Takdir buyurunuz arkadaşla
rım, Devlet Yatırım Bankası böyle hükümlerle 
teçhiz edildiği zaman, tâbir caizse yarın, Demok-
les'in kılıcı gibi, İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
başında bir tasfiye müessesesi veyahut iştirak
lerine mâni olabilecek, istediğini yaptırabilecek, 
devlet içinde devlet gibi müessese haline ge
lebilecektir. Devlet Yatırım Bankasına, ileride 
münakaşasını yapacağımız, kanunun 26, 27 
nci maddelerinde de verilmiş olan salâhiyetler 
yersizdir. Çünkü, Devlet Yatırım Bankasını bu
gün Plânlama Dairesinden. Devlet Plânlama 
Teşkilâtından, Plânlama Müsteşarlığından çok 
daha ileni bir müessese haline getirmek gayesi
ne matuf hükümler sevk edilmiştir. Gerek ken
di kanunu ile, gerekse bu kanun ile Devlet Ya
tırım Bankasına verilen salâhiyetleri biz 91 sayı
lı Kanunla Devlet Plânlama, Teşkilâtına vermiş
tik. Devlet Plânlama Teşkilâtının bu kanun çık
tıktan svmra ve Devlet Yatırım Bankasının ka
nunu aynen kabul edildiktim sonra, mahiyeti, mâ
nası ve fonksiyonu kalmıyor. İleriki maddele
rinde de göreceksiniz, öyle oluyor ki, İktisadi 
Devlet Teşekkülleri yatırımlarının finansman ve 
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programlarını-evvelâ'Devlet Yatırını Bankasına 
kabul ettirmek mecburiyetinde; ondan sonra 
Plânlama ikinci, üçüncü derecede kalıyor. Aslın
da 91 sayılı Kanıma göre Devletin yatırımları
nın finansman ve programları Devlet Plânlama 
Teşkilâtı tarafından, nihai bir müessese tarafın
dan hazırlanır. Ve bunun ön projeleri de ken
di teşekkülleri tarafından hazırlanır. O kanun
da bu hükümler vardır. Şimdi, ortaya bir de 
Devlet Yatırım Bankasını koyuyoruz. Devlet Ya
tırım Bankasının gayesi; bu teşekkülleri mura
kabe etmek, işletilmesini kontrol, temin etmek, 
her türlü -telyıik, hukukî meselelerine el atmak 
mıdır, yoksa sadece bu teşekküllerin ihtiyacı 
olan parayı mı temin etmektir? Eğer parasını 
teinin etmekse, bu kabil, o teşekülleri takyi'dedi-
ci, o teşekküllerin üzerinde bir müessese mânası
na gelebilecek birtakım hükümlerin bu kanunda 
yer almaması lâzımgelir. Bu kanun çıktığı ve bu 
hükümler, bu kanunda yov aldığı takdirde, göre
ceksiniz, İktisadi Devlet Teşekkülleri, bugün 
esasen olmıyan iktisadi vasıflarını büsbütün 
kaybedecekler, -memurları da tıpkı, Maliye Ba
kanlığının memurları gibi kalacaktır. Orada öy
le bir zihniyet vardır ki; İktisadi Devlet Teşek
külleri her türlü imkâna sahiptir, onlar yiyor
lar, içiyorlar, Devleti har vurup, harman savu
ruyorlar, ama Maliye Bakanlığı eli, kolu bağlı, 

oradaki .memurlar aç bilâç bakıyorlarmış gibi bir 
zihniyet vardır. Bu zihniyet bu hükümleri sevk 
ettirmiştir, arkadaşlar. Değilse; Devletin gerek 
yabancı uzmanlara, gerekse dâhildeki uzmanla
ra hazırlatmış olduğu raporlarda böyle hüküm
ler yoktur. Bu zihniyet bu memleketi nerelere 
götürecektir? Burada müdahale etmek ve ye
rinde karar almak Yüksek Meclisinizin vazife 
ve salâhiyeti cümlesindendir. Alacağınız karar
lar, bu hükümlere şimdiden reylerinizle vuraca
ğınız darbeler memleketin istikbali için parlak 
ufuklar vâdedecektir. Aksi halde karanlığa gi
diyoruz. Saygılarımı sunarım, arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
adına buyurun Sayın Coşkun Kırca. 

C. H. P. GRUPU ADINA COŞKUN KİRCA 
(İstanbul) — Muhterem arkadaşlarım, Sayın 
Memduh Erdemir arkadaşımız Devlet Plânlama 
Teşkilâtının ve Devlet Yatırım Bankasının fonk
siyon ve görevlerini birbirine tamamen karıştır
mış durumdadır. Devlet Plânlama Teşkilâtının 
vazifesi; İktisadi Devlet Teşekkülleri bakımın-
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dan istihsal ve yatırım hedeflerini tespit etmek
tir. Finansmanla ilgili hususlarda Devlet Plân
lama Teşkilâtı sadece ve sadece umumi esasları 
tesbit etmekle iktifa eder. Devlet Plânlama Teş
kilâtı kendi belirttikleri gibi, Devlet teşkilâtı
mız içerisinde muhtariyete sahip bir teşekkül de 
değildir. Vazifesi; Hükümete, Bakanlar Kuru
luna ve Hükümetin diğer unsurları olan bakan
lıklara tavsiyelerde bulunmaktır. Her Devlet 
dairesi gibi, Bakanlar Kurulunun mesuliyeti al
tında çalışır. Devlet Yatırım Bankası da burada 
kurulmuş olduğu şekliyle bundan farklı bir sta
tüye sahip değildir. Devlet Yatırım Bankası da 
bağlı bulunduğu bakanın siyasi -mesuliyeti al
tında çalışacak olan ve asla Hükümetin siyase
tinin dışına çıkması, her hangi bir İktisadi Dev
let Teşekkülü gibi, bahis konusu olanuyacak bu
lunan bir teşekküldür. Bankanın bu sebepten do
layı İktisadi Devlet Teşekküllerinin • başına De
meklesin Kılıcı gibi getirildiği iddiası da varit 
değildir. Yatırım Bankası ne yapacak? Plân Dai
resince tesbit edilmiş olan bir yatırımın hedefine 
varmak için kredi isteniyorsa, getirilecek olan ya
tırını projesinin finansmanın icaplarına uygun 
olarak, teferruatını tesbit etmek suretiyle bu kre
diyi temin edecektir. Bu görev başkadır, Merkez 
Bankasının umumi olarak para ve kredi poli
tikası bakımından görevleri başkadır, Devlet 
Plânlama Teşkilâtının görevleri başkadır. Birbi
rinden tamamiyle farklı üç tane fonksiyon. Şim
di burada «Demoklesin Kılıcı» tâbiri nereden 
çıkıyor? «Bakanlar Kurulunca Devlet Yatırını 
Bankasına kanun çıkarılması gerekmeyen Dev
let iştirakleri ile, teşekkül iştiraklerinin devir 
ve tasfiyesi için yetki verir.» Bir iştirakin tasfi
yesi gerekiyorsa Bakanlar Kurulu buna karar 
verecektir. Bakanlar Kurulu buna karar ver
dikten sonra Devlet Yatırım Bankasına bu tas
fiyeyi yürütmek için yetki verecektir. 'Tasfiye 
yapılması için bir yetki, tasfiye hususu prensip 
itibariyle, Bakanlar Kurulunca kararlaştırılmak-
sızm, bir Demoklesin Kılıcı hııişçesine, bizzat 
Devlet Yatırım Bankası tarafından kullanıla
cak değildir. Yatırım Bankası bu yetkiyi bu 
kanundan almıyor. Bakanlar Kurulunun tasfiye
yi mutazammın Kararnamesinden bu yetkiyi ala
cağı kanunda derpiş ediliyor. Binaenaleyh, ara
da çok fark vardır. Bu itibarla biz bu hükmü, 
bugün mevcut iştiraklerin, - ki biraz evvel Mah
mut Vural arkadaşımızın pek yerinde olarak be-
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lirttiği gibi, hesabı dahi yapılamamaktadır. -
Siyasetle, ilme ve tekniğe uygun olarak, tasfi
yesi için zaruri sayıyoruz, ve Devlet Yatırım 
Bankasının Hükümetçe derpiş edilen tasardaki 
bu hükiııe uygun olarak bu vazifeye verilmesi
ni getirilmekte olan reorganizasyon sisteminin 
yürümesinin temel .şartlanidan biri addediyoruz 
efendim. 

BAŞKAN --••- Sayın İsmet Sezgin, buyurun. 
İSMET SKZGİ.N (Aydın) — Muhterem ar

kadaşlarını, Maliye Bakanı adına konuşan Sa
yın Hükümet Temsilcisi Beyefendi, Devlet Ya
tırım Bankasının görevlerinin arasında; işti
raklerin yapılması, devir veya tasfiyesi hususun
da Bakanlar Kuruluna teklif ve tavsiyeler yap
makla görevji oluşunu, «Bu kanun ve diğer ka
nunlarla kendisine verilen, görevleri yapmaktır.» 
cümlesi içinde mütalâa buyurdular. Şimdi, şu 
anda bu kanunu görüşülüyor, arkasında hemen 
henıen aynı anda, hazırlanmış aynı komisyonla
ra sevk edilmiş olan Devlet Yatırım Bankası ta
sarısı görüşülüyor. Nedir bu Bankanın görevi? 
Bu Bankanın görevi ikinci maddede şöyle belir
tiliyor : «İktisadi Devlet Teşekküllerinin yatı
rımları için gerekli krediyi sağlamak ve fcu ka
mın veya diğer kanunlarla kendisine verilen gö
revleri yapmaktır..» Diğer kanunlarla kendisine 
verilen görevleri yapması, Bankanın 3 ncü, 4 
ncü dereceden, tâli görevleri olmak gerekir. Sa
yın Hüküm (M" temsilcisi, Devlet Yatırım Banka
sının iştiraklerin yapılması, devir ve tasfiyesi hu
susunda Bakanlar Kuruluna teklif veya tavsiye
ler yapması görevini, herhalde küçüınsememiş 
olsa gerektir. Çünkü bu görev; en az Bankanın, 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin yatırımları için 
gerekli kredileri temin etmesi kadar önemli bir 
görevdir. Devlet Yatırım Bankası ne yapacak 1 
Diyecek, ki ; «Sümerbank iyi çalışmıyor, Sümer-
bankı klapatın.» Hükümete bu şekilde teklifte 
bulunacak. Meselâ; yine «Etibank fayda getir
memektedir, tasfiye edin» diyecek, bir tavsiyede 
bulunacak. Esas görevi; ' İktisadi Devlet Teşek
küllerine yatırımları için kredi vermek olan 
Devlet Yatırını Bankasına, eğer bir de iştirakle
rin yapılması, devir veya tasfiyesi hususunda 
Bakanlar Kuruluna teklif veya tavsiyeler yap
ması gibi önemli bir görevi ekliyıecek isek, bu
nu tâli bir kanunla değil, kendi kanunu ile yap
manın daha yerinde olacağı kanaatinde bulun
duğumuzu ifade etmek isterim. 

Diğer tarafta; «ancak diğer gerçek ve tüzel 
kişilerin sermaye hisseleri üzerindeki hakları 
mahfuzdur» ibaresinin bir haşiv olmadığı kanaa
tinde olduğumuzu da' ifade etmek isterim. Bu 
sermaye hisseleri olan gerçek ve tüzel kişilere 
emniyet ve güven vermektedir. Bu bakımdan bu 
fıkranın aynen kalmasında zaruret mütalâa et
tiğimizi beyan ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bolak. 
AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — Muh

terem arkadaşlarım ; iki hususu belirtmek için 
sizleri rahatsız edeceğim .-. Birincisi, haşiv telâk
ki edilen «gerçek' ve tüzel kişilerin» sermaye his
seleri üzerindeki hakları mahfuzdur» hükmü
nün haşvolmadığı hususudur. 

Tahmin ve tasavvur,buyurııluyor ki, öyle an
lıyorum, daima kanunla yapılmış devlet iştirak
leri düşünülüyor ve bunun içinde bu hüküm ha
şiv telâkki ediliyor. 

Şimdi, şöyle bir misalle sizleri bu istikame
te götürmek isterim: Müteveffa vasiyet etmiş; 
sahibi bulunduğu hisse senetlerinde, Kızılay, 
Hazine ve eşhastan Ahmet, iştirak halinde ma
lik olarak müteneffi olacaklardır. Kendisinin bu 
hisse senetleri vasiyet tarikiyle istimal oluna-
gelecektir. Bu hibe ve vasiyet tasarrufu dola-
yısıy ile; Hazine, fert ve kamu yararına çalışan, 
çalıştığı sabit olan Kızılay şahsiyeti hükmiyesi 
bir hisse senedi üzerinde, iştirak halinde, malik
tirler. Yukarıda «Devlet iştirakinin mülkiyet 
ve intifaı Hazineye aittir» demişiz. Hazinenin, 
buradaki mülkiyet hissesi; iştirak halindeki mül
kiyet hissesidir. Ve bunun mülkiyet ve intifaı 
Hazineye aitir. İştirak halindeki mülkiyette 
malike yüklenilen yükler ve malikler arasında
ki vecibeler mahfuzdur. Kaldıki, vasiyetname 
ile de buna dair vecibeler tahmil etmek müm
kündür. Devlet iştiraklerinde, biraz evvel Sa
yın Vural'ın da ifade ettiği gibi, iştiraklerin hu
dudu, teessüsü hakkında o derece gayrivazıh 
malûmata sahibiz ki, bu hükümlerin mevcudi
yetine zaruret hissedilmektedir. 1 nci arzım bu. 
2 nci arzım: Sayın Sezgin bu noktada bendenizle 
beraber olmakla beraber, 2 nci noktada kendi
lerine iştirak cdemiyeceğim hususudur. 

Yatırım Bankası ana fonksiyonu, İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin finansmanı ve onların 
kârlılık ve verimlilik esası üzerine, çalışmaları 
esnasında bir banka kontrol ve disiplinine tâbi 
olmalarını temindir. Bugüne kadar olan tatbi-
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katta ve organizasyon tasarısının mucip sebep^ 
lerinde de görüldüğü gibi, iştirakler zincirinin 
çok muğlak bir hale gelmiş olması iktisadi Dev
let Teşekküllerinin koordinasyonsuzluğunu ve 
kontrolsüzlüğünü tevlit etmiştir. Bu sebeple; 
kurulan banka disiplininin iştiraklerin devir ve 
tasfiyesinde de, kemakân baki kalmasını ve de
vam etmesini teminen bu reorganizasyon tasa
rısına bir hüküm koymakta zaruret vardır. Yal
nızca Yatırım Bankaisını bir kredi müessesesi 
olarak telâkki ederseniz o takdirde fonksiyonu
nu inkâr etmiş oluruz. 

İSMET SEZGİN-(Aydın) — Kendi kanunu 
öyle telâkki ediyor. 

AHMET AYDIN BOLAK (Devamla) — 
Kendi kanununun ikinci maddesi, bu kredinin 
maksadını reorganizasyon içinde mütajaâ etmiş 
ve nitekim hu tasarının diğer maddelerinde de 
Yatırını Ba.nkq.sma atuflar yapılmıştır. Ve bir 
nükte de her iki 'kanunun 'birlikte şevkinde 
mündemiçtir. Mücerret bu kanunun kabulü "ile 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin, plânın gerek
tirdiği tarzda, reorganize edildiklerini söyle
mek mümkün olmadığa' gilbi, mücerret Yatırım, 
Bankasının Kanununun kabulü ile de, iktisadi 
Devlet Teşekküllerinin bütün meselelerinin hal
ledildiğini söylemek mümkün değildir. Bun
lar birbirlerini tamamlıyan ve bir efeon'omik 
düzen anlayışı içinde, 'bir plânlı düzen anla
yışı içinde 'birbirlerini itmam eden iki kanun
dur. Nitekim ikinci maddede «Kanunlarla ken
disine verilen görevlerin şümulü içinde, ikinci 
madde içinde kendisine verilen1 görev dâhildir.» 
Umarım ki ıSayın Sezgin bu mâruzâtıma! iştirak 
lûtıfunda bulunurlar. 

(BAŞKAN — Sayın arkadaşlar; 5 nci mad
de üzerinde Sayın inan, Sayın Erdemir ve C. 
H. P. Meclis Grupu adına Sayın Kırca ve Sa
yın Savacı sö<z istemiş 'bulunmaktadırlar. Bu 
arada yeterlik önergesi .gelmiştir. Onu okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
5 nci madde üzerinde kâfi derecede konu

şulmuş ve Umumi Heyet aydınlanmıştır. 
Müzakerenin yeterliğinin oya arzını saygiyle 

rica ederim. 
Eskişehir 

Celâlettin Üzer 
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MEMDUH ERDBMlR (Kırşehir) — Öner

genin aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Aleyhinde buyurun. 
MEMDUH EKDEMlR (Kırşehir) — Muhte

rem arkadaşlarım, nihayet 4 arkadaş söz almış 
bulunmaktadır, daha fazla ööz istiyen de yok
tur. Esasen (bu durum iyice anlaşılmamıştır. 
Komisyon adına konuşacak «atın yahut ko
misyon üyelerinin Aydın Bulak arkadaşımı
zın, sözlerine cevap vermesi de iktiza etmekte
dir. Bu mesele memleketin iktisadi mevzuların
da ; bir düğüm noktasını teşkil edecek bir mev
zudur. O itibarla, vuzuha kavuşmamışı bir 
maddenin oya konulmasında fayda mülâhaza 
etmiyorum. 'Takriri reddetmemizi istirham ede
rim, saygılarımla. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oya sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

5 nci madde hakkında verilmiş bulunan de
ğiştirge !öneııge 1 erini aykırılık sırası ile okutu
yorum. 

Yüksek (Başkanlığa 
5 nci maddenin metninden «Devlet Yatırım 

Bankası» ile ilgili cümlelerin 'Çıkarılmasını arz 
ve teklif ederim. 

Kırşehir 
-Memduh Erdemir 

Yüksek Başkanlığa 
5 nci maddedeki «Ancak, diğer ıgerçek ve 

tüzel kişilerin sermaye hisseleri üzerindeki hak
ları mahfuzdur.» cümlesi haşiv olduğundan çı
karılmasını arz ve teklif ederim. 

istanbul 
ıCoşkun Kırca 

Yüksek Başkanlığa 
5 nci maddedeki ikinci cümle haşivdir. Çı

karılmasını arz ve teklif ederim. 
Çanakkale 
Şefik inan 

Yüksek Başkanlığa 
303 sıra sayılı kanun tasarlısının 5 nci mad

desinin ikinci cümlesinin sonundaki (mahfuz
dur) (kelimesinin (saklıdır) şeklinde değiştiril
mesini arz ve teklif 'ederim, saygılarımla; 

'Tekirdağ 
Turhan Kut 
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GEÇİCİ KAMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 

NADlR YAVUZKAN (Burdur) — Maddi hata 
var. 

BAŞKAN — Müsaade ediniz aykırı olanı 
evvelâ okutalım. 

M. Meclisi B : I 
BAŞKAN — Her önergeyi tekrar teker te

ker okutup oylarınıza sunacağım. 
(Memduh Erdemir'in önergesi tekrar 'okun

du.) 
BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
GEÇİGÎ KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 

NADİR YAVUZKAN (Burdur) — Hayır. 
BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. De

ğişiklik önergesini oylarınıza sumuyorum. Ka'bul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Müsaade ederseniz Sayın Coşkun Kırca ve 
Şeıfik Inan'm önergeleri aynı mahiyette oldu
ğu için ıberaber okutup, mütalâa edelim. 

(Coşkun Kırca ve Şefik înan'm önergeleri 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon iş'tirak ediyor mu? 
GEÇİCİ KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 

NADİR YAVUZKAN (Burdur) — Hayır. 
BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. De

ğişiklik önergelerini oylarınıza sunuyorum.. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Değişiklik önergeleri 
kabul edilmemiştir. 

Diğer -bir önergeyi okutuyorum. 
(Turhan Kut'un önergesi tekrar okundu.) 
GEÇÎÖÎ KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 

NADİR YAVUZKAN (Burdur) — İştirak edi
yoruz. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor. 
önergeyi oya sunuyorum; kabul edenler... 

Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 
Maddeyi bu tashih şekliyle okutuyorum, 

tekrar oya sunacağım:. 
('Madde son şekli ile okundu.) 

BAŞKAN — 5 rıci maddeyi okunan bu sıom 
şekli ile oya sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Ka'bul edilmiştir.' 

MADDE 6. — Devlet veya teşekküllerin iş
tirak ettiği ortaklıklardaki kamu hissesinin 
% 50 nin üstüne çıkması halinde şirket, bu du
rumun hâsıl olduğu takvim yılını takibeden üç 
yıl için eski statü ile yönetilebilir. Kamu his
sesi bu müddetin sonunda % 60 nin altına düş
mediği takdirde ortaklık İktisadi Devlet Te
şekkülü haline getirilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Olmadığına göre 6 ncı maddenin Türkçe
leştirilmesi hakkında bir değiştirge önergesi 
var, müsaadenizle okutalım, kabul buyurulur-
sa maddeyi onp, «göre düzeltelim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
6 ncı maddede, '«çıkması» kelimesi yerine 

baskı hatası olarak, «çıkıması» yazılmıştır. « Çık
ması» şeklinde tashihini arz ederim. 

Geçici Karma Komisyon 
iSözeüsü 
(Burdur 

Nadir Yavuzkan 

BAŞKAN — Matbaa 'hatasıdır. Bu şekilde 
düzeltilecektir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
303 sayılı tasarının 6 ncı maddesinin, Ana

yasa diline yaşıyan ve konuşulan Türkçeye 
uygunluğunun sağlanması için, aşağıda belirti
len şekilde değiştirilin esini arz ve teklif ede
rim. (Saygılarımla. 

Tekirdağ 
Tur tan Kut 

MADDE 6. — Devlet ve teşekküllerin işti
rak ettiği ortaklıklardaki kamu hissesinin % 
50 nin üstüne çıkması halinde şirket, bu duru
mun ortaya çıktığı takvim yılını kovalıyan üç 
yıl için, eski statüsü ile yönetilebilir. Kamu 
hissesi bu sürenin sonunda % 60 nin la'ltınıa düş
mediği takdirde ortaklık İktisadi Devlet Te
şekkülü haline getirilir. 

MEHMET TURGUT (Afjyon Karahisar) — 
Sö;z istiyorum. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesi hakkında 
yalnıız komisyon konuşabilir. 

GEÇİCİ KARMA KOMİSYON iSÖZCÜSÜ 
NADİR YAVUZKAN (Burdur) — Takriri isti
yoruz. Efendim. 

BAŞKAN — Maddeyle birlikte takriri vere
lim. Biraz sonra maddeyi getirdiğiniz takdiirde 
onu okutalım. 

BÖLÜM : II. 
Teşekkül ve ımüesseseler 

A) Teşekküller 
Yönetim konusunda yetkili organlar 

MADDE 7. — Teşekküller kanun, tüzük hü
kümleri ve yönetim kurullarının kararları dâ
hilinde Genel Müdür tarafından yönetilir. 
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Yönetim. Kurulu ve Genel Müdürün görev, 

yetki ve sorumlulukları kuruluş kanunlarında 
ve tüzükte belirtilir. 

BAŞKAN — 7 nci madde hakkında söz is-
tiyen?... {Buyrurun Sayın İnan. 

ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — Muhterem 
arkadaşlarım, mâruzâtım gramer noktasında 
toplanacaktır. Madde 7 de, «teşekküller» diyo
ruz, cemi kullanıyoruz. Kanun, Tüzük (hüküm
leri sonra, «teşekküller, kanun, Tüzük 'hüküm
leri ve yönetim kurullarının kararları dâhilin
de Genel Müdür tarafından yürütülür.* diyo
ruz bu sefer. Eğer, «teşekküller» diye kullana-
eak olursak, «(Grenci müdürler» demek lâzımige-
lir. 

İkinci fıkra bakınız ne diyor. «Yönetim Ku
rulu ve Genel Müdürün görev, yetki ve ısorum-
luluklcrı kuruluş kanunlarında ve tüzükte be
lirtilir.» 

Biz şimdi, bir tek teşekkülün nasıl kurula
cağını burada belirttiğimiz zaman, bütün teşek
külle v ona uyacaktır. Şu halde birinci cümle
nin, «Teşekkül kanun, tüzük hükümleri ve Yö
netim Kurulunun kararları dâhilinde Genel Mü
dür tarafından yürütülür.» şeklinde olması lâ
zımdır. Yahut da bendenize tam bir intibak yap
mak lâzım igiıbi geliyor. Bilmiyorum buna Ko
misyon ne der... Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — 7 nci .madde hakkında Sayın 
înan beyanda bulundular. Komisyon iştirak 
(••diyor mu? 

GEÇİOÎ KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 
NADİR YAVUZKAN (Burdur) — İştirak et
miyoruz, efendim. 

BAŞKAN — 'Sayın İnan'm önergesi yok. 
Komisyon beyanına katılmıyor. 7 nci maddeyi 
tekrar okutup oyunuza sunacağım. 

(7 nci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN —• 7 nci .maddeyi okunan şekliy

le oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... 7 nci madde okunan şekliyle kabul 
edilmiştir. 

Yönetim Kurulu 
MADDE 8. — Yönetim Kurulu teşekkülle

rin karar organı olup teşekkülün en yüksek 
seviyede yönetme ve karar alma yetki ve so
rumluluğunu taşır. 

Teşekkül bünyesinden Yönetim Kuruluna 
katılacak görevliler her teşekkülün kuruluş ka-
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nununda gösterilir ve sayıları Genel Müdür dâ
hil ikiden fazla olamaz. 

Yönetim kurullarına, ilgili bakanlığın inha
sı ile Bakanlar Kurulunca tâyin edilecek iki üye 
ve Maliye Bakanlığının inhası ile Bakanlar Ku
rulunca tâyin olunacak bir üye-katılır. 

Yönetim kurullarına Bakanlar Kurulunca 
tâyin olunacakların Genel Müdür ve Genel Mü
dür yardımcılarında aranan niteliklerde olma
ları şarttır. 

Üyeler 3 yıl için tâyin olunurlar. Yeniden 
tâyinleri eaizdir; tayinlerindeki usul içinde bu 
süre dolmadan da değiştirilebilirler. 

Bu üyeler bakanlıklar teşkilâtından ve dı
şardan seçilebilirler. Genel, katma ve özel büt
çeli idarelerin ve kamu iktisadi teşebbüslerinin 
barem içi ve barem dışı kadrolarından yönetim 
kuruluna .getirilenlerin görevleriyle ilgileri ke
silir. Hizmet süreleri terfilerine sayılır. Hiz
metli tarafından ödenmesi gerekli aidatın ta
mamını ödemeleri kaydiyle emeklilik hakları 
devam eder: Bir kimse birden fazla teşekkül 
veya diğer kamu iktisadi teşebbüsünün yöne
tim kurulunda üye olarak çalışamaız. Yönetim 
kurulu üyeleri mesailerini devamlı olarak te
şekküle hasrederler. Başka hiçbir işle meş/gul 
olamazlar. 

Özel sermaye, teşekküllerdeki hissesi % 15 i 
aştığı takdirde yönetim kurulunda bir temsilci 
bulundurabilir. 

Rakip müesseselerde menfaat bağları bulu
nanlar yönetim kurulu üyesi olamazlar. 

BAŞKAN —• 8 nci maddenin tümü üzerin
de söz istiyen?... Buyurun Sayın Bakan, 

HÜKÜMET ADINA ÇALIŞMA BAKANI 
BÜLENT ECEVİT (Ankara) — Sayın arka
daşlar, 8 nci maddede Komisyon, Hükümetçe 
ıçok sakıncalı görülen bir değişiklik yapmıştır. 
Bunun için Hükümet adına söz almış bulunu
yorum. 

S. nci maddenin, Hükümetçe sunulan şeklin
deki 3 ncü fıkrası Komisyon tarafından, Ko
misyonun ekseriyetiyle aldığı bir kararla çıka-
rrlmıştır. Bu çıkarılan fıkrayı okuyorum : 

«Kuruluş .maksat ve gayesine göre başlıca 
faaliyeti zirai, sınai ve benzeri işletmelere da
yandığı Bakanlar Kurulunca belli edilen teşek
küllerin yönetim kurullarında bir işçi üye bu
lunur. İşçi üyenin seçim şekli tüzükte belirti
lir.» 
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Yani, Komisyon ekseriyetle aldığı karar ge

reğince; teşekküllerin yönetim kurullarına iş
çinin katılmasına dair fıkrayı metinden çıkart
mıştır. 

Hükümet programında işçinin idareye işti
raki konusuna geniş yer verildiği,, bu husus 
önemle belirtildiği için ve metin bu değişiklik
le kanunlaştığı takdirde işçinin DeJvlet kesi
minde, kamu kesiminde idareye iştiraki prensibi 
ıgeniş ölçüde zedelenmiş olacağı için bu konuda 
Hükümetin görüşlerini kısaca belirtmek iste
rim. 

2 nci Karma Hükümet programında şöyle 
bir cümle vardır. «Âmme sektöründeki işletme
lerin, yönetiminde işçilerin tecrübe ve görüşle
rinden faydalanmayı sağlayıcı bir danışma ve 
dayanışma düzeni kurulacak, işçiyi verim /artı
şına ve maliyet düşüşüne yapacağı hizmetin 
karşılığını elde edebilme imkânına kavuşturma 
çareleri üzerinde önemle durulacaktır.» 

Her ne kadar Komisyon, müesseselerin yö
netim komitelerinde işçinin idareye iştirakini 
muhafaza etmiş ve işçinin kâr artışı ve verim 
artışından faydalanması prensibini yine muha
faza etmişse de Hükümetin görüşü odur k i ; 
teşekküllerin yönetim kurulundan işçi çıkarıl
makla, Hükümet programında belirtilen bu hu
susun gerçekleşmesi ,geniş ölçüde önlenmiş ola
caktır. 

Hükümetiniz, işçinin yönetime iştiraki fik
rini benimserken, yeni bir fikir ortaya atmış 
olmamaktadır. Bilâkis, dünyada gelişmiş ve 
ıgelişmemiş birçok memleketlerde günden güne 
kuvvet kazanan bir fikri benimsemiş bulun
maktadır. Nitekim, Türkiye'nin de üye bulun
duğu Avrupa Konseyinin, 1961 de Bakanlar 
Konseyince de kabul edilmiş bulunan sosyal 
şartın da işçilerle iş verenler arasında danışıma 
sisteminin teşvik edilmesi ıgerektiği kabul edil
miştir. 

Grenç Türkiye'nin üyesi bulunduğu Birleş
miş Milletlere bağlı Milletlerarası Çalışma Teş
kilâtı 19İ5'2 yılında işçilerle iş, verenler .arasın
da danışıma ve iş birliği sisteminin teşviki için 
bir tavsiyeyi kabul etmiştir. 

Yine Milletlerarası Çalışa Teşkilâtı 1963 
konferansında bu Teşkilâtın Genel Direktörü
nün verdiği raporda, gelişme halindeki ülkeler
de kamu sektörünün büyümesi ve bu sektördeki 
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işletmelere iyi çalışabilmeleri için 'gerekli ba
ğımsızlığı verme ve işçileri de, bunların idare
sine ve sorumluluğuna iştirak ettirme arzusu
nun hâkim olduğu belirtilerek bu konunun 
aktuelliği ve öneminin günden güne arttığı işa
ret edilmektedir. 

Yine aynı Birleşmiş Milletlere bağlı Millet
lerarası Çalışma Teşkilâtı bu konuda 1962 yı
lında bir rapor yayımlamıştır. İktisadi iş Bir
liği ve Kalkınma Teşkilâtına bağlı Avrupa ül
kelerinde, hemen hemen her memlekette işçi 
ile dayanışma ve iş birliği sisteminin kanun
lara ve anlaşmalara istinadeden resmî bir sis
tem olara'k yerleşmekte olduğu belirtilmektedir. 
Demek ki, Avrupa İktisadi îş Birliği ve Kal
kınma Teşkilâtına bağlı, nisbeten gelişmiş ül
kelerde olsun, Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı 
•Genel Direktörünün raporunda belirtildiği gibi, 
henüz yeteri kadar gelişmemiş ülkelerde olsun 
•işçinin' idareye iştirakine ıgünden ıgüne artan 
bir önem verilmektedir. 

Yine, 1962 yılında Milletlerarası Çalışma 
Teşkilâtının bu konuda yayınladığı raporda bu 
sistemin, yani işçi ile danışma ve iş birliği yap
ma sisteminin iki temel amacı belirtilmektedir. 
(Başta moral veya sosyal amaç olarak; üretimde 
insan unsuruna tam değerini vermek: suretiyle 
işletmelerin meseleleri ile işçilerin aktif olarak 
ilgilendirilmelerini sağlamak hususu (gösteril
mekte, ekonomik amaç olarak da; üretimi ve 
verimi artırmak hususu gösterilmektedir. 

(Bu sistemin mümkün olduğu kadar yaygın 
ölçüde benimsenmesini resmen teşvik eden 
memleketler arasında, demokratik hüviyetinden 
ve kapitalist bir düzene istinadettiğinden kim
senin şüphe edemiyeeeği, muhtelif memleketler 
yer almaktadır. Meselâ, bunlardan biri IKanıa-
da'clır. Kanada Çalışma Bakanlığının aylık der-
ıgisinin. Şubat 1963 sayısında, Çalışma Bakan
lığına bağlı «İşçi ve Yönetici İş Birliği iServisi» 
adı altında bir servisin bulunduğu ve bu ser
visin vazifesinin; bütün Kanada iktisadi haya
tında işçi ile iş verenler veya idareciler arasın
da iş birliğini teşvik etmek ve düzenlemekle 
(görevli olduğu belirtilmektedir. Kanada'da 
muhtelif endüstrilerde ve işletmelerde kurulan 
işçi ve yönetim komiteleri, üretim •meseleleriy
le, iş güvenliği meseleleriyle, iş yerinin iç dü
zeni ve birçok başka sınai meselelerle ilgilen
mektedir. 
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Kanada Çalışma Bakanlığının Şubat 1963 te 

neşredilmiş dergisinde bu konuda şunlar ilâve 
edilmektedir: «Kanada'da devlet idarecileri, iş 
adamları ve işçiler arasında şu kanı gitgide 
kuvvet 'kazanmaktadır: Kanada'nın dünya pa
zarlarında milletlerarası rekabete dayanabilme
si için, işçi ve yöneticiler arasındaki iş birliğine 
da'ha geniş ölçüde yer verilmesi şarttır. Ancak 
bütün kademelerde tam bir işçi, yönetici iş bir
liği sağlamak suretiyledir ki, Kanada bu reka
bete dayanabilir.» 

'Birleşik Amerika'ya 'gelince, burada özel 
sektörde, işçi ve iş veren iş birliği ıgitgide; yay
gın ha'le gelen bir sistem olarak benimsenmek
tedir. özellikle, Birinci Dünya Savaşından son
raki buhran yıllarında iflâs durumu ile karşı
lasa/n bâzı işletmeler kendilerini, ancak işçiyi 
idareye ve 'kâra iştirak ettirmek suretiyle if
lâstan kurtulabilmiş ve bunlardan, birçoğu 
kısa zamanda süratle gelişebilen müesseseler 
haline ıgeTmek imkânını bulmuşlardır. 

'Almanya'da işçinin idareye iştiraki, yalnız 
Devlet sektörü kamu kesimi için değil, özel ke
sim için de kanuni bir mecburiyet halindedir. 5 
işçiden fazla işçi çalıştıran bütün Batı Alman
ya işletmelerinde, işçi konseyleri bulunmakta
dır. Bunlar sadece işçilerden mürekkep olmak
la beraber, işletmelerle ilgili muhtelif konularda 
da iş verenler ile istişarede ve birliğinde bulun
maktadırlar. Ayrıca özel yardım sektörde yüz
den fazla işçi • çalıştıran bütün işletmelerde eko
nomik komiteler vardır. Bu ekonomik komite
lerde işçi ve iş veren eşit sayıda temsil edilmek
te ve işletmenin hemen hemen bütün işletmeci
lik meseleleri ve iktisadi meseleleri üzerinde 
işçi ve iş verenler istişarede bulunmakta ve 
müşterek kararlar alabilmektedirler. Kanun bu 
'kararlardan birçoğunun iş vereni bağlayıcı ni
telikte olduğunu belirtmektedir. 

Anonim ortaklıklarla, sermayesi aksiyonlu 
komandit şirketlerde ise; yönetim kurullarının 
üçte birinin işçi üyelerden mürekkebolmas], 
yine Almanya'da kanun hükmündedir. Ayrıca, 
bu yönetim kurulları tarafından, kurulan her 
müdürler kurulunda, bir işçi direktörü bulun
maktadır. 

Bu işçi direktörü de ancak yönetim kurulun
daki işçi üyelerin tasvibettiği bir kimse olabil
mektedir. Yine Batı Almanya'da Demir - Çelik 
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endüstrisi ile kömür madenleri yönetim kuru
lunda işçi ile iş verenler eşit sayıda temsil edil
mektedir. Ayrıca bir de iş veren ve işçilerin 
müştereken seçebilecekleri tarafsız bir üyeye 
yer verilmektedir. Kamu sektöründe 'ise bu iş 
birliği daha ıgeniş ve yaygın bir ölçüde tatbik 
edilmektedir. Fransa'da özel sektör için kanu
ni mecburiyet olmamakla beraber işçi ile iş bir
liği ve işçiyi idareye ve kâra iştirak sistemini 
uygulıyan, benim&iyen ve toplu sözleşmelere 
'geçiren özel müesseselere bâzı vergi muafiyet
leri tanınmaktadır. Fransa'da kamu kesiminde 
de ise işçi temsilcileri Hükümet ve müstehlik 
temsilcileri ile aynı yetkileri haiz olarak her 
türlü yönetim kurullarında ve müdürler ku
rullarında temsil edilmektedirler ve umumiyetle 
üyeliklerin üçte biri işçilere aidolmaktadır. 

Verdiğim bu 'örneklerden görülebileceği 
üzere, muhterem arkadaşlarım, Hükümet işçi
nin idareye iştiraki ile ilgili yeni bir şey icadet-
mek iddiasında değildir. Gerek (gelişmemiş, tge-
rek gelişmiş memleketlerin faydalı gördükleri 
ve faydasını 'günden güne daha çok idrak et
tikleri bir sistemi memlekete ıgetirmeye teşeb
büs etmiştir... Hükümet buna "Türkiye'de aıe ba
kımlardan zaruret ıgörmektedir? Bir kere siyasi 
bakımdan bunun faydaları küçümsenemiyeoe'k 
ölçüdedir. Türkiye'de haliyle geniş bir kamu 
sektörü vardır. Bu kamu sektörünün geniş ol
ması bâzı zaruretlerin metieesidir. 1950 - 1960 
yılları arasında iktidarda bulunan parti, iktida
ra igelmeden önce birçok devlet teşebbüslerini 
elden çıkaracağını vadettiği halde, elden çı
karamadığı ıgibi, bunlara yenilerini eklemek 
mecburiyeti ile karşı karşıya kalmıştır. Demek 
ki ; 'Türkiye'de kamu sektörünün genişliği; şu 
veya bu partinin doktrininin, bağlı bulunduğu 
düşüncelerin sonucu olmaktan ziyade, memle
ket .gerçeklerinin ortaya çıkardığı bir durum
dur. Fakat, Devlet sektörünün, kamu sektörü
nün bu kadar geniş olması, bâzı tedbirler alın
madığı takdirde siyasi bakımdan sakıncalar 
doğurabilir. Çünkü, idarenin iktisadi alanda da 
otoritesi o nisbette artmış olacaktır. 

Buna karşı bir denlge kurmak üzere Devlet 
sektörü içinde demokrasi 'kurallarını mümkün 
olduğu kadar ıgeniş ölçüde uygulamak, de
mokratik rejimin de bir teminatı olacaktır. 
Ayrıca, demokrasinin iyi işlemesi; mümkün 
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olduğu kadar çok sayıda vatandaşın iktisadi 
ve sosyal «meselelerle günü gününe ve yakından 
ilgilenmesine bağlıdır. İktisadi hayatımızda 
geniş bir yer tutan, Devlet kesiminde işçiler 
idareye iştirak ettirildikleri takdirde, işçiler, 
haliyle iktisadi ve sosyal meselelerle çok daha 
yakından ilgilenmek mecburiyetinde kalacak, 
dolayısiyle vatandaşlarımız, bilhassa işçilerimiz 
arasında demokratik düzenin aradığı vatandaş 
tipi daha da çoğalmış olacaktır. 

İşletmecilik bakımından bunun faydalarına 
'gelince; her Devlet işletmesinde merkeziyetçi
lik ve aşın (bürokrasiye doğru önlenmesi ıgüç 
bir eğilim' vardır. Devlet sektöründe 'çalışanla
rın idareye iştirak ettirilmesi; işte bu aşırı 
merkeziyetçilik ve bürokrasi tehlikesini 'bir öl
çü içerisinde önliyebilecek tedbirlerden birisidir. 

Sınai işletmelerde işçinin sadece bedenî kuv
vetinden 'faydalanılabileceği görüşü, artık bu
gün değerini çoktan yitirmiş, kaybetmiş bir 
•görüştür. Çalışanlar ne kadar kafalariylo, dü
şünceleriyle çalıştıkları iş yerine bir şey kata
biliri eme, o iş yeri bundan o niısbette fayda
lanmış olur. Günümüzün sınai psikolojisi, en
düstriyel münasebetler ilmî, ıgeniş ölçüde bu 
görüşe dayanmaktadır. İşçinin hele iş yerini 
kendi evi kendi iş yeri sayması, kendisini o iş 
yerinin sahipleri .arasında1 görmesi onun. ruhi 
durumuna o ölçüde etikili olur ki, işçi bu du
rumda o müesseseye çok dalha faydalı, o mües
sesede kendi gayretini .gönüllü olarak artıran 
bir varlık haline gelir. Bu, müesseseye uygu
landığı takdirde, şimdiye kadar hele Devlet 
sektöründe mensubu olduğu iş yerini, işletmeyi 
daha verimli ve kârlı hale getirmekte doğru
dan doğruya, menfaati bulunmıyan işçinin, ar
tık bu idareye ve kâra iştirak sistemli uygulan
maya başladıktan sonra, kendi bulunduğu iş
letmeyi kârlı ve verimli hale getirmekte doğ
rudan doğruya menfaati bulacalktı r. Hele, veri
mi düşürecek bâzı aşırı taleplerin işçilerden 
gelmesi ihtimali tamam iyle ortadan kalkacak
tır. 

Şimdi, üzerinde daha uzun uzadıya durul a-
bilecek olan bu sistemin faydalarını kısaca be
lirttikten (sonra, komisyonda yapılan değişikli
ğin niçin zararlı (görüldüğünü kısaca izaha ça
lışacağım. » 

Komisyon ekseriyetiyle yapılan değişiklik 
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kabul edildiği takdirde işçiler teşekküllerin yö
netim kurullarına ikatılmıyacak, ancak müesse
selerin yönetim komitelerine katılabilecekler
dir. Fakat bu sistemi bizden daha önce uygu
lamış olan devletlerin tecrübeleri odur ki, bu 
sistemin faydalı olabilmesi için, evvelâ idareci
lerin bu sisteme inanmaları ve işçinin yapaca
ğı telkinlere, ortaya atacağı fikirlere itibar 
göstermeleri lâzımdır. ıFakat yine bu sistemi 
daha önce denemiş milletlerin müşahedesi odur 
'ki, umumiyetle fabrikaların başında bulunan 
'kimselerde, işçinin telkinine karşı, işçilerden 
gelen fikirlere karşı bir mukavemet vardır. 
Çünkü işçi; fabrika idarecisinin doğrudan doğ
ruya 'mahiyetinde, idaresinde çalışan kimsedir. 
Ve ondan çok daha yüksek tahsil görmüş, tec
rübe edinmiş durumda bulunan işletmeci, fab
rika müdürü kendi mahiyetinde çalışan bir iş
çisinin işletmecilik 'konusunda, i'ktisadi konuda 
••kendine akıl yerebilecek durumda olduğunu 
kolay kolay kabul etmez. Bu nihayet insanî 
bir zaittir. Bunu da bir ölçü içinde tabiî gör-
meımiz gerekir. Onun için işçinin idareye iş
tirakini müesseseler seviyesinde bıraktığımız 
takdirde, işçinin katıldığı yönetim komitelerin
de ileri süreceği fikirlerden birçoğu, tatbik saf
hasında, fabrika yöneticilerinin, işletme yöneti
cilerinin mukavemeti il'e karşılaşacak ve bu 
mukavemet muhtemelen geniş ölçüde yönetim 
komitesinin diğer üyeleri üzerinde de tesirini 
gösterecektir. Halbuki, teşekküllerin yönetim 
komitelerinde bulunacak diğer üyeler ve teşek
kül başında 'bulunacak idareciler işçinin yapa
cağı telkinleri daha kolaylılkla kabul edebilir 
daha objektif bir şekilde deneyebilir durumda 
olacaklardır. Nitekim, 'geçen yaz başından be
ri Türkiye'de Hükümetle, sendikacılar 'arasın
da bir istişare düzeni kurulmuştur. Bildiğiniz 
gibi, üç. ayda bir, bâzı bakanlar sendika temsil
cileriyle birlikte toplanmakta ve işletmecilik 
konularından işçi halklarıyle ilgili konulardan, 
memleketin iktisadi meselelerine kadar türlü 
meseleleri işçilerle bir arada görüşüp, bunlar
dan bir kısmını hemen orada da karara bağla
maktadırlar. Hükümet bundan son derece is
tifade etmiştir. (Bu toplantılarda sendika tem
silcilerinin ortaya attıkları ve Hükümetin ka
bul 'ettiği ve kabul etmekten dolayı pişim anlık 
duymadığı fikirlerden birçoğu daha önceki yıl
larda fabrikalarda, işletmelerde işçilerin de-
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vamlı »olarak ortaya attıkları, fakat idarecileri
ne bir 'türlü kabul ettiremedikleri bâzı fikir
lerdir. 

Şimdi, madde metoi komisyonca yapılan' 
değişik şekliyle bırakıldığı takdirde, işçi ve 
idareciler arasındaki istişare sisteminde, zin
cirinde bir halka da kbprrıuş olacaktır. Düşü
nünüz üri, fabrikalarda idareye iştirak eden iş
çinin f\kri ısorulaca'ktır. 5 yıllık plânın her tat
bikat safhasında işçinin fikri .sorulmakta dır-. 
Hükümet seviyesinde işçinin fikri sorulmakta-
dır" aıma, Devlet fabrikalariyle Hükümet ara
sında zincirin bir halkasını teşkil eden teşek
küllerde işçinin fikri sorulmıyaoaktır... Dolayı -
siyle orada önemli bir kademede zincirin hal
kası kopmuş olacaktır. Maddenin bu değişik 
şekli ile kabul edilmesi bu bakımdan da mah
zurludur. 

Muhterem arş adaşlarım, Hükümetiniz Yük
sek Meclise sunmuş bulunduğu kanun taşan
ları ile - ki bunlardan 'Toplu Sözleşme, Grev ve 
Loikavit Kanun tasarısı ile Sendikalar (Kanun 

' tasarısı Millet Meclisi ve Senatodan geçmişti e -
işçilere geniş bâzı haklar tanımaktadır. Bu 
haklar; bu Ulakların daha önce tanınmış olduğu 
bâzı ileri demokrattık ülkelerdeki kadar geniş
tir. Hükümet ıbu baklan işçilere ıbu kadar ge
niş ölçüde tanırken, işçilerin ısoruımlııluğunu da 
aynı riisbette artırma zaruretine inanmaktadır. 
Aksi 'halde, sadece bâzı ıhaiklur tanınmış, fakat 
bu hakların tanındığı kimselere o nisbette me
suliyet tanınmamış olacaktır. 

İşçinin Devlet kesiminde idareye iştiraki 
sistemini, Hükümetin temenni ve teklif ettiği 
şekilde kabul ederseniz şöyle bir durura elde 
edilecektir: Şimdiye kadar zarar eden, verim
li çalışmıyan iktisadi Devlet Teşekküllerinin 
bu 'kusurlarından sadece »o tevekküllerin idare
cileri veya Hükümet sorumlu tutulmuştur. Fa
kat, işçinin idareye ve kâra iştiraki sistemini 
Hükümetin teklif ettiği şekilde kabul buyurur
sanız; bundan böyle zarar eden, verimli çalış
mıyan İktisadi Devlet 'Teşekküllerinin de bu 
kusurlarından artık Hükümet kadar, idareciler 
'kadar, işçiler de sorumlu tutulacaktı r. !Bu ka
dar geniş haklar tanınan bir 'zümreye bu so
rumluğun da ttamnmıası; o müesseselerin, o te
şekküllerin verimli çalışabilmesi için Hükü
metin görüşüne göre bir 'zarurettir.. Bâzı arka-
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daışlarımız «(birden (bire bu kadar geniş hakla
rın hepsini tanımıyalıım, bunları safha safha, 
parça parça tanıyalım» diye düşünebilirler. Fa
kat yine Hüldimetinizin kanaati odur ki ; bu 
gibi 'halkları parça par»ça tanımak, ürkekçe (ta
nımak belki hiç tanımam aktan daha zararlıdır. 
Amerika'da, arz ettiğim gibi, bu sistem birçok 
özel teşebbüslerde 1 nci Dünya Savaşından son
raki buhran yıllarından beri uygulanmaktadır. 
Bu sistemi ilk uygulayan, bu sistemin ilk plâ
nını hazırlayan IScanlon adında bir işçidir. İBu 
işçinin çalıştığı küçük bir çelik fabrikası bufh-
ran yıllarında iflâs durumuna düşüyor. İşçi
lerin kendileri de yarı aç oldukları için o sıra
da iş verenlerinden, zam taleibediyorlar. İş ve
ren hesapları önlerine açıyor; «işte durumu 
görüyorsunuz, nasıl zam yapanım» diyor. İşçi
ler de durumu takdir ediyorlar. Bunun üzeri
ne iş verenle birlikte 'Demir Çelik İşçilerinin 
Sendika Başkanına 'gidiyorlar. Sendika Baş-
'kanı durumu tetkik ettikten sonra işçilere; «siz 
bu müesseseyi kendi eviniz, kendi müessesteniz 
telâkki eder ve iş vereninizle el ele, kafa kafa
ya vererek bu müesseseyi kurtarırsanız, kendi 
derdinize de çare bulmuş olursunuz, yoksa ben 
size başka hiçbir şey tavsiye edemem» diyor. 
Bunun üzerine o 'heyette bulunan tahsiMz 
Scanlon adındaki iş'çi bir iş birliği sistemi (ku
ruyor ve o fabrikada bu sistem o kadar muvaf
fak oluyor ki, sisteme «'Scanlon Plânı»1 adı ve
riliyor ve bu plânın geliştirilmesi için Ameri
ka'nın en büyük üniversitelerinden biri olan 
Massaehusetts Üniversitesinde bir «ıScalon Plâ
nı» krüsüsü kuruluyor. 'Bu kürsünün başına 
da Scalon adlı o işçi getiriliyor. O gün bugün
dür (Boston'daki bu üniversitede (Scalon Plâ
nı» nı uygulayan yüzlerce müessesenin idareci
leri ve işçileri yıllık konferanslar yapıp görüş 
ve tecrübelerini birbirlerine anlatımalk suretiy
le karşılıklı faydalanma yoluna, gidiyorlar. 
'Bunların, b ü konferanslarda yaptıkları konuş
maların önemlilerini toplıyan bir kitabı (oku
dum. (Burada «IScanlon Plânını» uygulayan 
bütün işletmecilerin üzerinde ittifak ettikleri 
bir husus var; «Eğer işçinin idareye iştirakini 
tam mânasiyle uygulamazsanız. Sonuna t a d a r 
uygulamazsınız, bundan hiç istifade edemez
siniz. Eğer, işçi kendi fikrini, şikâyet kutu
suna şikâyet atılması kabilinden alındığı zeha
bına (kapılırsa, bu sistemden işletmeler hiç isti-
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müz yoktur. Tek söylenecek husus; komisyonun 
teşekkül yönetim kurullarında işçi temsilcisinin 
bulunmaması yolunda aldığı kararın, ayrıca da
ha önce Yüce (Mecliste kabul edilmiş bulunan 
Toplu iş Sözleşmesine müteallik kanunun getir
diği sistemle dahi mütenazır olmayışıdır. Toplu 
İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu, gerek 
Yüce Mecliste, gerek Cumhuriyet Senatosunda 
kabul edilen .prensipleriyle, toplu iş sözleşmele
rinin evvelemirde iş Kolu ve esasına göre yapıl
ması prensibini kabul etmiştir, i ş yeri esasına 
göre yapılacak toplu iş sözleşmelerinin maksa
dı; daha ziyade iş kolu ve esasına göre yapılmış 
toplu iş sözleşmelerinde iş yerlerinin hususiyet
lerine .müteallik hükümleri tamamlamaktan iba
rettir. 
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fade edemezler. (Bu sistemden istifade edebil
mek için, işçiye işletmenin hakikaten kendi ma
lı, kemdi evi olduğu hissini, kanaatini vermeli
siniz. Ancak o zaman 'bu «istem verimli olur. 
Bu ölçüde uyguianımıyacaik olduktan sonra, bu 
sistemi hiç uygulamamak evlâdır.» damelktedir-
ler. 

!Bu ıgörüş işçilerin değil, bu sistemi kapita
list Amerika'da uzun yıllar uygulıyan işletme
cilerin iş verenlerin gömüşüdür. Onun için Hü
kümetinizin kanaati; bu düzeni ya tam ıkur-
mak yahut 'hiç kurmamak lâzımdır. Eğer, ko
misyonda yapılan ıdeğişiklikde bu sistem yarım 
şekliyle, eksik bir şeikilde uygulanacak) ise, 
hiç uygulanmamasını Hükümetiniz tercih et
mektedir. Onun için maddenin Hükümetim 
teklif ettiği şekilde kabul edilmesini yani, te
şekküllerin yönetim kurullarında da işçilerin 
idareye iştirakini kabul buyurmanızı ve bu yol
da sunulacağını zannettiğim önergelere müs
pet oy vermenizi Hükümet adına rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kırca siz grup adına 
konuşacaksınız, bir dakikanızı rica edeceğim. 

Sayın Bolak, bu maddenin aleyhinde, lehin
de, üzerinde mi konuşacalksınız ? işaret etmek 
istiyorum. 

AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — Ge
çici Komisyon ımetninin lehinde... 

BAŞKAN — 'Sayın Orhan Apaydın, siz? 
ORHAN APAYDIN (Aydın) — Komisyon 

metilinin aleyhinde, konuşacağım. 
BAŞKAN— Sayın Dizman s iz i 
H. ALİ DÎZMAN '(Tokat) — Aleyhinde ko

nuşacağımı. 
BAŞKAN — Sayın Erdem ir «iz?. 
MEMDUH ERDEMÎR ('Kırşehir) — Grup 

adına konuşacağım. 
BAŞKAN — '.Sayın Baydur, siz?. 
HİLMİ -BAYTH.TR (Muğla) — Aleyhinde 

'konuşacağını. 
B A Ş K A N — Sayın Sabahattin davacı, siz. 
iSABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 

Komisyon metninin aleyhinde konuşacağım. 
BAŞKAN — O. H. P. Orupu adına Sayın 

Kırca buyurunuz. 
C.H.P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA 

(istanbul) — Muhterem arkadaşlarım, C.H.P. 
Crupu adına, Sayın Çalışma Bakanının uzun ve 
müdellel izahatına ilâve edecek, fazla bir sözü-

Onümüzde bulunan reorganizasyon kanunu 
tasarısı getirdiği bir hükümle, bilâhare çıkacak 
özel kanunlar bakımından teşriî organa şu di
rektifi vermektedir: Müesseseler, teşekküllerin 
içinde sektörlere göre gruplandırılacaktır. Yâni, 
bir teşekkül kaideten aynı iş kolunda çalışan. 
müesseseleri ihtiva edecektir. -Bu da iktisadi iş
letmecilik bakımından çok yerinde bir görüştür. 
İktisadi işletmecilik bakımından yerinde oLduğu 
kadar, toplu iş sözleşmelerini yapabilmesi bakı
mından da yerindedir. Toplu iş sözleşmesi bakı
mından tatbik edilecek olan sistemde .budur. 
Böyle olunca, toplu iş sözleşmesi, iş kolu esası
na göre müzakere edileceği vakit, iş kolu esa
sına. ıgöre iş verenleri toplu müzakereye çağıra
cak olan işçi, millî çaptaki işçi sendikası veya 
işçi federasyonu karşısında âmme sektörü 'bakı
mından müesseseleri teker teker değil, fakat o 
/müesseselerin hepsi nâmına teşekkülü bulmak 
durumundadır. Böyle olunca, bu esası :ki, Se
natoda aynı şeyi kabul ettiğine göre bu yalım
da kanunlaşacaktır. Hükümet programının, bi
raz evvel Sayın Bakanın okuduğu paragrafı ile 
mem.zu.cei] mütalâa ettiğimiz takdirde hakikaten 
teşekkül yönetim, kurullarında işçi temsilcileri
nin bulunmayışının Hükümet programında ka
bul edilmiş olan esasın tamamiylo muaddel kal
ması neticesini doğuracağı tabiidir. 

Ne diyor Hükümet programı: «Âmme .sek
töründeki işletmelerin yöneliminde işçilerin tec
rübe ve görüşlerinden faydalanmayı sağlayıcı 
bir danışma ve dayanışma düzeni kurulacak, 
işçiyi verim artışına ve maliyet düşüşüne yapa-
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cağı hizmetin karşılığını elde edebilme imkânı
na kavuşturma çareleri üzerinde önemle duru
lacaktır» 

Muhterem arkadaşlarım, iş kolu esasına göre 
teşekkül 'seviyesinde toplu iş sözleşmeleri akdedi
leceğine göre, toplu müzakerede işçi ile iş veren 
arasında yapılacak olan tartışma şu olacaktır. 
işçi tarafından denilecektir ki; «ücretimi artı-
rınız, çünkü işletmede verim artışı vardır.» 
Ezcümle, işi etmedeki verim artışı; işçinin mar
jinal reel verimliliğinin artışından doğmuştur. 
İşçi sendikasının makul olarak ileri süreceği id
dia. budur. Binaenaleyh, teşekkül seviyesinde ve
rim artışının mevcut olup olmadığını işçi tem
silcisi bizzat içerden görebilmelidir ki, o işçi 
temsilcisi toplu müzakere sırasında, makul ol-
mıyan taleplerde bulunmasın. O, işçi temsilcisi 
ağızı ile; teşekkülün içerisindeki işçiler daha ve
rimli çalışmıya yöneltilebilsin. Müessese seviye
sinde Hükümet tesbit ettiği bu 'esasın 'gerçekleş
tirilmesi mümkün igörülmemektedir. 

(Bu itibarla C.H.P. Grupu olarak, kanatlar
dan birini teşkil ettiğimiz* Hükümetin, işçi sen
dikaları temsilcileriyle yaptığı bugüne kadar 
bütün toplantılarında gerçekleştirmeyi vadetti-
ği bir hususu, oylarımızla gerçekleştirmek husu
sunda Hükümete karşı bir sadakat borcu içinde 
olduğumuzu zannediyoruz. Kaldı ki, bu husus
ta Özel sektörle de ilgili değildir. Kapitalist 
memleketlerde, Batı-Almanya, Amerika dâhil, 
bu husus bâzari. Fransa'da olduğu gibi kanun
larda yapılan değişikliklerle gerçekleştirilirken, 
bâza toplu iş sözleşmelerinde bu gibi hükümler 
konmasına cevaz verici kanunlar sevkedilirken, 
bizde özel sektör bakımından bu hususa hiç do
kunulmuyor ve ilk olarak bu müessese âmme 
sektöründe gerçekleştirilmeye çalışılıyor. Binae
naleyh muhterem arkadaşlarım bu hususun ka
bulünde şu veya bu sektörün endişe duyması 
dahi bahis konusu olamaz. iBu bakımdan Hükü
met tasarısındaki metne de ufak bir tadil teşkil 
eden bir takriri Sayın Orhan Apaydın arkadaşı
mızla birlikte hazırlamış bulunuyoruz. Bu de
ğişikliğe göre iki husus temin 'edilecektir. Hü
kümet tasarısında «'Geniş ölçüde işçi çalıştıran 
ve Bakanlar Kurulunca tesbit edilen...» den
mektedir. Yani ıgeniş ölçüde işçi çalıştırması kâ
fi gelmiyeeektir. 
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işçi temsilcisinin yönetim kurulunda bulun

ması için bir teşekkülün geniş ölçüde işçi çalış
tırması şarttır. Ama ayrıca Bakanlar Kuruluna 
sınırı belli olmıyan bir takdir yetkisi tanınmak
tadır. Elbetteki bu yetkiyi kullanırken kamu 
yararı ve düzeni gibi umumi mülâhazalar dahi
linde kullanılmak .iktiza eder. Halbuki, müesse
senin ruhunun geniş ölçüde işçi çalıştıran her 
yerde, bu işçi temsilcisinin teşekkül yönetim ku
rulunda bulunmasını zaruri kıldığı aşikârdır. 
Bu itibarla çıkarılacak Bakanlar Kurulunun ka
rarı o teşekkülde ıgeniş ölçüde işçi çalıştırıldığı
nı tesbite münhasır kalması lâzımdır ki, eğer 
Bakanlar Kurulu, o teşekkül geniş ölçüde işçi 
çalıştırıyor ve buna rağmen gereken kararı bu 
kanun uyarınca almıyor ise, bu anlayış keyfiye
ti kazai organların, idari kazanın murakabesine 
tabi tutulabilsin. işte bu hususu tesbit eden bir 
değişiklik. önergesi teklif ediyoruz. 

Ayrıca bu iki üye yönetim kurulunda bu
lunduğu müddetçe izinli sayılmalıdır, yani te
şekkül tarafından ücreti ödenmelidir ki, bu hu
susta da rağbet olabilsin. 

Aksi takdirde hiç kimseyi yönetim kuruluna 
tâyin etmek imkânını bulamayız. Hükümet ta-,. 
sarışındaki bu hükmün, bu değişikliklerle ko
misyon metnine ithali için bir takrir takdim edi
yoruz. Hürmetlerimle. 

(BAŞKAN — Sayın Erdemir, M. P. Meclis 
Grupu adına buyurunuz. 

M. P. GRUPU ADINA MEMDUH ERDE-
MÎR (Kırşehir) — Muhterem arkadaşlarım, dün 
kanunun tümü üzerinde .görüşlerimizi arz eder
ken, teşekküllerin müesseselerinin yönetim ku
rullarında, bir işçi temsilcisi bulundurulması hu
susunun yepyeni bir fikir olduğunu, Türkiye 
için mahiyetininde henüz meçhul olduğunu ifa
de etmiştik. Bugün ıSaym Bakan bu mevzu üze
rinde ısrarla durdular ve muhakkak suretle te
şekküllerin yönetim kurullarında da işçi temsil
cilerinin bulundurulması zaruretine temas etti
ler. Türkiye de bugüne kadar ki tatbikat nasıl 
olmuştur? Hepimizin malûmudur iki; işçilerimiz 
ne teşekküllerin yönetim kurullarında temsil 
edilmiş, ne teşekküllere bağlı müesseselerin ida
re kurullarında temsil edilmiş ve ne de bunla
rın her hangi bir iş yerinde, iş yeri başkanının, 
müdürünün, baş mühendisinin veya her hangi 
bir yetkilisinin nezdinde temsil edilmiştir. 
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Bugüne kadar Türkiye'de tatbikat; isçileri, 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin iştigal kanun
larında, gerek İdari, teknik ve hukukî mevzula* 
ririda, gerek işçiİeri ilgilendiren ve gerekse işç> 
leri ilgilendirmiyen, doğrudan doğruya iktisadi 
meselelere tallûk eden hususlarda hiçbir surette 
s8z Sahibi yapmamış olması şeklinde yürtiyegel-
miştir. Sayın Bakan biraz evvelki konuşmasın
da, gerek Avrupa'da, gerekse Amerika'da, 
birtakım müesseseler, kurumlar ve hattâ 
Avrupa iktisadi îş Birliği Teşkilâtının 
bugüne kadar Türkiye'de tatbikat; işçile
ri. İktisadi Devlet Teşekküllerinin iştigal konu
larında gerek idari, teknik ve hukukî mevzula
rında, gerek işçileri ilgilendiren ve gerekse iş
çileri ilgilendirnıiyen, doğrudan doğruya iktisa
di meselelere taallûk eden hususlarda hiçbir su
rette söz sahibi yapmamış olması şeklinde yü-
rüye gelmiştir. 

Sayın Bakan biraz evvelki . konuşmasında, 
gerek Avrupa'da gerekse Amerika'da birtakım 
müesseseler, kurumlar ve hattâ Avrupa İktisadi 
İş Birliği Teşkilâtının hazırlatmış olduğu rapor
larda işçilerin idarede söz sahibi tanınması, sevk 
ve idare mekanizmasında onların görüşlerinin 
alınmasının faydalı olacağı yönünden birtakım 
raporlar hazırladığından bahsettiler. 

Almanya'da işçilerin bir kısım teşekküllerin
de yönetilin kurullarında bulunduğunu ifade et
tiler ama, zannediyorum ki, Almanya'da öteden 
beri yapılagelen bu tatbikat son zamanlarda 
kaldırılmış olsa gerek. Fakat bugün ne Ameri
ka'da ne İngiltere'de ne de 1952 yılında başla
dığı kalkınma faaliyetlerini süratle geliştiren 
komşumuz Yunanistan'da dahi hiçbir kademede 
söz hakkı, idareye iştirak hakkı tanınmamış olan 
işçiye birden bire bir mekanizmanın en üst ka
demesi olan bir kademede, karar salâhiyetini 
haiz olan bir kademede söz hakkının tanındığı 
vâki değildir. Bugün emsal gösterilmek iste
nen memleketlerde dahi, onların iktisadi durum
ları bugünkü şekline gelene kadar, gelişene ka
dar, geliştikten sonra burada işçiden istifade 
edilecek hususlar tesbit edilene kadar, böyle bir 
düşünce nazariyattan ileri gitmemiştir. Kaldı ki, 
bizim memleketimizde böyle bir tatbikat öteden 
beri mevcut değildir, tamamiyle yabancı bul
maktayız. Bir merdivenin bütün basamaklarını 
birden bire aşmanın ne kadar tehlikeli olacağını 
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nazarı itibara alırsak, bugüne kadar idarenin. 
hiçbir kademesine iştirak etmemiş olan işçilerin 
de karar organlarına temsilci vermek suretiyle, 
daha henüz tatbikatı Türkiye'de yeni görülecek 
olan Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt kanunla
rının tatbikatı henüz yerleşmeden,-yapılmadan, 
ne şekilde bir seyir takibedeceği üslenmeden 
böyle bir karar yetkisini haiz bir organa işçinin 
iştirakinde bence fayda yoktur. Esasen İktisa
di Devlet Teşekküllerinde alışılagelmiş tatbikat 
bakımından da işçileri orada barındırmak maa
lesef mümkün olmıyacaktır. 

Bir husus nazarı dikkatimi çekti; Sayın Ba
kan, eğer bu mesele üzerinde musir ve samimî 
iseler, neden acaba Bakanlar Kuruluna işçilerin 
temsil edileceği yönetim kurulunu seçme hakkı
nın tanınmasını istiyorlar? Deniliyor ki teklifte; 
«Kuruluş maksat ve gayesine göre başlıca faa
liyeti zirai, sınai veya benzeri işletmelere dayan
dığı Bakanlar Kurulunca belli edilen teşekkülle
rin yönetim kurullarında işçi temsilcisi bulundu
rulur.» 

Bugün Türkiye'dB hangi İktisadi Devlet 
Teşekkülü var ki> işçi çalıştırılmasın ve bunların 
kuruluş gayesi sınai olmasın, zirai olmasın? 
Bir tek belki, Devlet Malzeme Ofisi misal 
verilebilir. Ama onun da işçisi vardır. Dev
let Malzeme Ofisinin dışında, Toprak Mah
sûlleri Ofisi dahi, zirai maksat için kurul
muş bir teşekküldür. Hangi teşekkül var
dır ki; geniş ölçüde işçi çalıştırılsmda ga
yesi zirai olmasın, ticari olmasın, sınai ol
anısın? Ticaret maks&diyle kurulmuş olan ve 
geniş ölçüde işçi çalıştırmış bulunan teşek
küllere böyle bir yetkinin tanınmış olması, 
bu vaziyette samimî olmadıkları kanaatini 
uyandırmaktadır. Eğer bu hususta samimî 
iseletr, s&yın bakan, bu yetkiyi, kanun hüküm
leri olarak hangi İktisadi Devlet Teşekkülü 
olursa olsun bu teşekkülün karar organında böyle 
bir işçi temsilcisi bulunsun fikrini, müdafaa et
sinler. O zaman samimiyetlerini anlıyalım. 

Ziraat Bankası işçi çalıştırmıyor ama, o da 
nihayet bankacılık faaliyetidir, O zaman da 
bankanın memurlarından temsilci alsınlar. 
Biır işçinin kanunla hakları korunuyor. 
Kanunla ne şekilde teşkilâtlanacağı husus
ları düzenleniyor, memurun da hakları ka
nunla korunmaktadır. 
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Bir işçi her hangi bir suretle İdarede söz 

sahibi olur, karar arğunlarma fikirlerini ge
tirir, iktisadi çalınmalar hususundaki dü
şüncelerini getirir, naünâkaşa eder, tesir ederse, 
İktisadî Devlet Teşekküllerinde memur sta
tüsüne tabi ölUp da, işçiyi sevfcü idare et
mek, bizzat iktisadi eSasîara göre çalış
mak vazifesi ile görevli olan memur acaba 
dalıa mı az fikir getirir f Neden acaba memur 
temsil edilmiyor? Burada gaye; geniş hir seç
men kütlesinden rey almsk, rey avlamaksa 
başka. Yok gaye; iktisadi Devlet Teşekül-
leri de gerçekten bugüne kadar gelen tatbi
kat dışında, yepyeni bir re organizasyon yap
mak suretiyle, onların kârlılık esasına göre 
çalışmasını temin etmekse, onların memurla
rından, mühendislerinden veyahut diğer ilgili 
birtakım üaretli veya maaşlı elemanların
dan da, İktisadi Devlet Teşekküllerinin ka
rar organlarında temsilci bulundurulması 
yetkisini vermek lâzımdır. Birini diğerinden 
tefrik etmenin mânası ve mahiyeti de bizce 
meçhul bir gerçek. 

Muhterem arkadaşlar, diğer taraftan ko
misyonca hazırlanan metinde birtakım hu
suslar varclır. Bu metnin 3 neü fıkrasında 
«yönetim kurallarına Bakanlar Kurulunca tâ
yin olunacakların genel müdür ve genel mü
dür yardımeılanilda aranan nitelikte olma
ları şarttır.» denilmektedir. Yönetim kuruluna 
tâyin edilecek elemanlar cfar genel müdür ve 
genel müdür yardımıcısı vasfı aranırken, diğer 
temsilcilerde, yönetim kurulunun diğer üyelerinde 
bu vasıf neden aranmasın? Neden acaba is
tisna ederler? Bunun da sebebi anlaşılmakta
dır. 

Muhterem arkadaşlarım, tasarının 8 nci 
maddesinin 2 nci fıkrasında, «Teşekkül bün
yesinden yönetim kuruluna katılacak "görev
liler her teşekkülün kuruluş kanununda gös
terilir ve sayıları genel müdür dâhil ikiden 
fazla olamaz.» Hükmü yer almaktadır. 

Bir kerre, teşekkül bünyesinden yönetim 
kuruluna her hangi bir üyenin tâyin edilmesi 
fikrine muhalifiz. 27 Mayıs 1960 İnkılâbından 
bu yarta yapılagelen tatbikat hepimizin gö
zü önünde bulunmaktadır. Nedir bu tatbikat? 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin, yönetim kurul
ları müdürler kurulu adı altında genel müdü
rün veya vekilinin başkanlığında umum müdür 

muavini veyahut her hangi bir şube müdürüy
le teşekkül ettirilmektedir. Bir kere düşünün, 
bir şahısa hem kendisi karar verecek, hem İcra 
mevkiinde olacak bu kararını tatbik edecek, 
hem de denetim mevkiinde olacak bu kararının 
tatbikatını denetleyecek.. Böyle bir tatbikat 
dünyanın hiçbir yerinde görülmemiştir. Yöne
tim kurullarında, kendi kendine karar vermek, 
kendi kendisini denetlemek, kendi kendine tat
bik etmek mevkiinde olan şahısların bulunması 
ile bugün İktisadi Devlet Teşekküllerinin kurul
duğu zamandan 1960 a kadar işlenmiş olan ha
talardan çok daha fazla hata işlenmesine sebe
biyet vermiş olacaktır. Personel bakımından, ya
tırımların tatbikatı bakımından alman kararlar 
bakımından bugün namütenahi mevcuttur. 
Yüksek Murakabe Heyetinin raporları ile de 
bunlar tescil edilmiş bulunmaktadır. Ö itibarla, 
teşekküllerin bünyesinden, teşekküllerin idare 
meclislerince, yönetim kurullarına eleman alın
maması tezini savunuyoruz, buna muhalifiz. Bu 
hususta da bir takrir takdim edeceğiz. Bu hük
mün maddeden çıkarılmasını istirham ediyorum. 

8 nci maddenin 5 nci fıkrasında bir hüküm 
daha var: Burada, «İdare Meclislerine tayin 
edilenler, üç yıl için tâyin edilirler. Süresi dol
duktan sonra aynı şahsın yeniden tayini caizdir. 
Süresi dolmadan da bir yönetim kurulu üyeli
ğinden azledilebilirler.» denilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, yani, İktisadi Dev
let Teşekküllerinin bağlı bulunduğu bakanın, 
kaşını gözünü beğenmediği bir yönetim kurulu 
üyesini azletme imkânı Hükümete tanınıyor. 
Sonra genel müdürün benimsemediği, beğenme
diği. genel müdüre daimî surette muhalefet eden 
- 10 ncu madde ile, genel müdür, yönetim başka
nı oluyor ya - genel müdürün fikirlerine daimi 
surette muhalefet eden bir insan olursa, yahut 
bir kaç meselede muhalefet edilen bir insan 
olursa, onun jurnalciliği ile de def'edilebilecek. 
Yani, bir yönetim kurulu azası her hangi bir 
suretle gayet basit bir şekilde bulunduğu vazi
feden alınacak «sen lâyık değilsin» denilecek 
ve bu adamda da biz İktisadi Devlet Teşekkülü
nü iyi idare etmek, kâr gayesine göre idare 
ettirmek ve bu teşekküle kâr ettirmek 
gibi vasıflar arıyacağız. Bu mümkün 
değildir.. Evvelâ bu insanın müstakil ol
ması, azil keyfiyetinin olmaması iktiza eder. 
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Eğer suç işlerse, o teşekkülün bünyesine, onun 
gayesine uymayan bir takım hatalar irtikâp 
eder, işlerse o takdirde de umumi hükümler mev
cuttur. Bu umumi hükümlere göre hakkında 
takibat yapmak pek alâ mümkündür. Bu itibar
la bu hükmün de yani herhangi bir yönetim ku
rulu üyesinin zamanı dolmadan arzledilmesi dü
şüncesinin aleyhindeyiz. 

Metinden bu hükmün çıkarılması için ayrı
ca bir de takrir takdim edeceğiz, bunun da ka
bulünü istirham edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, 8 nci maddenin 
6 ncı fıkrasının son cümlelerine de muhalif bu
lunmaktayız. Burada, «yönetim kurulu üyeleri 
mesailerini devamlı olarak teşekküle hasreder
ler, başka hiç'bir işle meşgul olamazlar.» deni
yor. Yani yönetim kurulu üyeleri daimî bir 
memur olacaktır. 

Yönetim kurulu üyeleri ne yapar? Ayın 
••muayyen 'günlerinde toplanırlar, teşekkülde 
karar alınması lâzımıgelen bâzı hususları müza
kere ederler ve karar alırlar. Yani haınların 
daimî surette toplanmalarını daima bir masa 
memuru gibi çalışmalarını icatoettiröcek bir 
vazifeleri esasen yoktur. 

RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Emekli Sandığı 
ıgibi müesseseler haftada iki kere toplanmak 
mecburiyetindedir. 

M. P. MECLÎS GRUPU ADIMA MEMDUH 
ERDEMÎR (Devamla) — Bir hüküm getirirsi
niz, Emekli Sandığını İktisadi Devlet Teşek
külü olmaktan çıkarırsınız, olur biter. 

Kamu hizmeti dersiniz, «geniş ölçüde me
mur çalıştırıyor, memur meseleleri ire meşgul
dür, o itibarla 'kamu hizmetidir.» dersiniz, 
onu da kaldırırsınız. Bu Emekli Sandığı misal 
•midir yani? Emekli Sandığı haftada iki defa 
toplanabilir ama her hangi 'bir teşekkülün de 
her gün, her haıfta veya haıftada 2 - 3 - 5 defa. 
toplana'cağını ileri sürmek mümkün değildir. 
Esasen, haftada, ayda kaç defa toplanacağı-
hususları tüzükte belirtilir. Yani, teşekkülle
rin kanununa ıgöre, hazırlanması gereken tü
züklerde o teşekküllerin yönetim kurullarının 
haftada kaç defa' toplanacakları tüzükte 'be
lirtilir. Binaenaleyh, o toplantıda da yönetim 
kurulları üyeleri mutlak surette bulunurlar. 
O itibarla haftada iki defa Emekli Sandığında 
toplanıyorlar diye burada yönetim kurulu üye-
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sini bir masa memuru gibi her gün bağlamak 
doğru değildir, arkadaşlarım. İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin yönetim kurullarında olanlar 
iş adamları olacaktır, iş yapma kabiliyetinde 
olan insanlar olacaktır. Bunların verecekleri 
kararlar; o teşekküllerin devamı için kâr ge
tirmeleri bakımından, teşekküllerin gelişmesi 
bakımından, memlekete hizmet etmesi bakımın
dan son derece ehemmiyetli kararlar olacaktır. 
Böyle karar ala'bilecek bir umum müdürü de
netlemek mevkiinde bulunan bir insanı umum 
müdürün emrine vermek veya bir Bakanın be
ğenmemesi, şu veya bu siyasi partiye temayül 
etmesi halinde veya başka sebeplerden azlet
mek, 'bence İktisadi Devlet Teşekküllerinin ça
lışmasını sekteye uğratmaktır. Orada istiyen 
Bakan, istediği kararı alabilecek demektir. 
Bu ise eskisinden farklı 'Oİmıyacaktır. Bu hü
küm yersizdir. Bunların metinden çıkarılması
nı hassaten istirham ediyorum. SÖK hakkımız 
'baki olmak üzere, şimdilik maruzatımız bu ka
dardır. 

BAŞKAN — Buyurunuz' Fenî Islimyeli, C. 
H. P. Grupu adına. 

C. H. P. GRUPU ADINA FENNÎ İSLÎMYE-
L/l (Balıkesir) —• Muhterem arkadaşlar, bu 
maddeyi, esas itibariyle, yönetim kuruluna 
istikamet veren ve yönetim kurulunun terekküp 
tarzı hakkında esaslar ıgetiren bir madde ola
rak mütalâa etmek lâızımıgelir. Meseleyi bu 
noktadan ele aldığımız zaman, zannediyorum, 
biraz evvel mütalâalarını burada arz eden muh
terem arkadaşım da bize hak vereceklerdir. Bu 
maddenin Hükümet tarafından getirilen şekli, 
Yüksek Heyetinizce kabul edildiği takdirde 
zannediyorum, biraz evvel izah edilen tereddüt
lerin bir kısmı giderilebilecektir. Nitekim, te
şekkül bünyesinden yönetim kuruluna katıla
cak görevliler için kuruluş kanunlarında özel 
mütalâalar getirileceği. Hükümet tarafından 
getirilen tasarının İm maddesinde açıkça zikre
dilmiştir. Bu vaziyete göre, her İktisadi Devlet 
Teşekkülünün özel kanunu buraya geldiği za
man İktisadi Devlet Teşekkülünün mahiyetine 
göre işçi mümessilleri yanında, muhterem arka
daşlar tarafından tecviz edildiği zaman, me
murların bulunması da imkân dâhiline girebi
lecektir. Bu itibarla meseleyi zannediyorum, 
özel kanunlarının getirilmesine talik etmekte 
bir bakıma isabet vardır. 

x 
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Ben iki nokta üzerinde mütalâalarımı arz 

etmek için söz almış bulunuyorum : 
Bunlardan bir tanesi, Geçici Komisyon ta

rafından getirilen 8 nei maddenin altıncı fıkra
sında, dördüncü cümle olarak yer alan şu hü
kümle alâkalıdır. 

Komisyon der ki ; «hizmetli, eğer müessese 
bünyesinden gelmiş ise, müessese bünyesinden 
gelen ve yönetim kurulunda vazife alan kimse, 
memuriyetle alâkasını kessin.» Bu esas itiba
riyle isabetli bir hükümdür. «Fakat, kendisinin 
şahsi hakları ile alâkalı olan hükümler de mah
fuz tutulsun.» Bu da şüphesiz gene isabetle kon
muş olan bir esastır. Yalnız, burada zannediyo
rum şunu bir fıkra olarak ilâve etmeye ihtiyaç 
vardır. Memurun müessese ile irtibatı yalnız 
emeklilik hakları istikametinde olmıyabilir. Bil
farz, o müesseseye, bilhassa İktisadi Devlet Te
şekküllerine geniş mikyasta tatbik olunan bir 
meseledir; sağlık sandığı kurmuştur veya bir
takım teshilât sandıkları kurmuştur ve bunlar 
özel kanunlarında yer alan müesseselerdir. Bu 
itibarla bu cümleye daha genişlik vermek ve o 
memurun bütün haklarını mahfuz tutacak bir 
istikamet*1 götürmekte fayda mülâhaza etmek
teyim. Bunu temin edecek bir önergeyi de biraz 
sonra Sayın Başkanlığa sunacağım. 

Arkadaşlarım, bir hususa daha işaret etmek
te fayda mülâhaza ediyoruz. 

Mğer Hükümet tarafından getirilen metin 
Yüksek Heyetinizce kabul edilmezse, zannedi
yorum, bilhassa lüzumlu olacaktır v e o istika
mete ^ö\-o yine Yüksek Başkanlığa bir önerge 
vereceğim. İTesele şu : iktisadi Devlet Teşekkül
leri mahrııtun tepesinde olan teşekküllerdir. 
Onların altında diğer müesseseler mevcuttur. 
Bu müesseseler bir bakıma îktisadi Devlet Te-
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şekküllerinin ayaklarını teşkil eder. Bir misal 
ile durumu izah etmek isterim : Ziraat Banka
sının yanında çalışan Tarım Kredi Kooperatif
leri vardır. Ziraat Bankasının özel Kanununda 
mevcudolan bir hüküm - ki, isabetle konmuştur -
yönetim kuruluna tarım kredi kooperatifleri ta
rafından bir üyenin seçilmesini âmirdir. Haki
katen Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Koopera
tifleri arasındaki münasebetler o kadar değişik 
istikametlerde ve o kadar geniştir ki, böyle bir 
üyenin o müessesenin yönetim kurulunda vazife 
alması; bir bakıma tarım kredi kooperatifleri
nin hakkını siyanet bakımından, bir bakıma o 
teşekküllerde çalışan beş bin kadar memurun 
haklarının teslimi bakımından zaruri bir keyfi
yettir. Hattâ Ziraat Bankası bu müesseselere 
300 milyonu mütecaviz kredi açar. Fakat karşı 
olarak, tarım kredi kooperatiflerinin de Ziraat 
Bankasında tevdiatı vardır, ortaklık hisselerini 
bu müesseseye tevdiat olarak yatırmışlardır ve 
nihayet yine bu müessese ile hukukî, idari ve 
malî yönlerden muhtelif münasebetleri mevcut
tur. Bu bakımdan, münasebetleri böyle gayet 
geniş bir istikamete teveccüh etmiş olan mües
seselerin kendi ana bankası ile olan irtibatını 
sağlamak ve yönetim kurullarında kendilerinin 
seçeceği bir elemanı bulundurmakta isabet ola
cağı kanaatindeyiz. Bu bakımdan, ikinci bir ta
dil önergemizi biraz sonra Başkanlığa sunaca
ğız. Yüksek Heyetinizin kabul etmesini istirham 
ediyorum. 

BAŞKAN - - Sayın arkadaşlar, vakit gecik
miş bulunmaktadır. Daha konuşacak birçok ha
tip arkadaşımız vardır. O yönden Birleşimi 
12 Temmuz 1963 Cuma günü saat 14 te toplanıl
mak üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,00 





Millet Meclis! 
GÜNDEMİ 

YÜZONÜÇÜNCÜ BİRLEŞİM 

11 . 7 . 1963 Perşembe 

Saat: 14,00 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı Ha-
tipoğlu ve 4 arkadaşının, Subaylar heyetine 
mahsus 4273 sayılı Terfi Kanununa ek kanun 
teklifinin Hükümetçe hazırlanmakta olan Su
bay terfi kanun tasansı ile müzakere edilmek 
üzere tehirine dair Millî Savunma Komisyonu 
Başkanlığı tezkeresi (2/329, 3/656) 

2. — 2559 sayılı Polis vazife ve salâhiyet 
Kanununun 2 nci maddesinin (B) bendinin bir 
hükmünün Anayasaya aykırı olması sebebiyle 
iptaline dair Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 
tezkeresi (3/657) 
B - ÎKİNCI DEFA OYA KONACAK İŞLER 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 

Doğu - Anadoluda çiftçi ailelerine, kuraklık se
bebiyle kredili olarak verilen buğdayın bedeli-
nin alınmaması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/515) 

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

3. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu nuu, Eskişehir Basma Fabrikası Anonim Şir
ketinin ne sebeple feshedildiğine dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/520) 

4. — Kastamonu Milletvekili Osman Zeki 
Oktay'ın, Kastamonu'da inşasına başlanıp son
radan durdurulan soğuk hava deposunun ikma
linden vazgeçildiğinin doğru olup olmadığına 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/525) 

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

6. — İstanbul Milletvekili Vahyi Özarar'm, 

İstanbul'un Sağmalcılar köyü ile Göktepe na
hiyesinin su ihtiyacının halli için ne düşünüldü
ğüne ve bu yerlere birer sağlık merkezi açılma
sına lüzum görülüp görülmediğine dair İmar ve 
İskân Bakanından sözlü sorusu (6/582) 

7. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya ilinin imar plânında, son üç yıl içinde, 
kaç defa tadilât yapıldığına dair İmar ve İskân 
Bakanından sözlü sorusu (6/583) 

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

9. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Serik ilçesi içme suyunun ihtiyaca cevap ver
mediği konusunda bir talep yapılıp yapılmadı
ğına ve elektrik üretiminin ihtiyaca yeter olup 
olmadığına dair, İmar ve İskân Bakanından söz
lü sorusu (6/585) 

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

11. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Gümüşhacıköy ve Göynücek ceza evlerinin ıs
lahı veya yeniden inşası hakkında ne düşünül
düğüne dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/589) 

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

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

menli'nin, Kastamonu ilinin sahil ilçelerinde 
fındık yetiştirilmesi hususunda ne düşünüldü
ğüne dair, Ticaret ve Tarım Bakanlarından söz
lü sorusu. (6/594) 

15. — Aydm Milletvekili Reşat Özarda'mn, 
CENTO Andlaşmasma dâhil memleketleri kal
kındırmak maksadiyle inşa edilecek Karaşi -
Tahran - Ankara arasındaki 600 hatlık radyo
link şebekesinin Güney bölgesinden geçirilme
mesi sebebine dair, Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu. (6/595) 

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

17. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, Karayolları tarafından istimlâk edi
len ve bedeli ödenen Giresun'un Piraziz PTT 
binasının yeniden yapılmaması sebebine dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/598) 

18. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin'-
in, Abana'nm yeniden üçe ^aline getirilmesinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair İçişleri Ba 
kamudan sözlü sorusu (6/599) 

19. — Erzurum Milletvekili Ertuğrul Akça'-
nın Dinamit ve trol ile balık avlamanın önlen
mesi hususunda ne düşünüldüğüne dair Tarım 
ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu (6/601) 

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

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

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

23. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'mm, tren ücretlerinde yapılan indirimlerin 

öğretmen ve öğrencilere neden tatbik edilme
diğine dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/607) 

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

25. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, ithal edilen traktör, motor ve aletleri
nin çiftçilere ucuz satılması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu. (6/609) 

26. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Zirai Donatım Kurumu tarafından it
hal ve monte edilen traktörlerin çiftçilere geç 
verilmesi sebebine dair Tarım Bakanından söz
lü sorusu. (6/610) 

27. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Elmalı - Fethiye yolunun geçide açılması ve El
malı Karagöl'ünün kurutulması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Bayındırlık Bakanından' 
sözlü sorusu. (6/611) 

28. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya Devlet Hastanesinin, son beş yıl için
de, kaç defa teftiş edildiğine dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu. 
(6/613) 

29. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Ankara'da inşa edilecek olan Gülhane As
kerî Tıp Akademisi binasının durumuna dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/614) 

30. - - Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, İpsala Karpuzlu köyünde oturan Nazmi 
Baş'm emniyet karakolunda dövüldüğünün doğ
ru olup olmadığına dair Adalet ve İçişleri Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/615) 

31. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, muhtelif bakanlıklar tarafından mükerrer 
olarak kurulan tesislere dair Sanayi Bakanın
dan sözlü sorusu (6/616) 

32. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
Erzurum İmam - Hatip Okulunda vukubulan 
boykot olayının, basında belirtilen tarzda çere-
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yan edip etmediğine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/617), 

33. — İstanbul Milletvekili Oğuz Oran'm, 
Kıbrıs'ta Anayasanın Makarios Hükümeti tara
fından ihlâl edilmesi konusunda ne düşünüldü
ğüne dair, Dışişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/618) 

34. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, Almus ilçesine bağlı baraj gölü içerisinde 
kalan bir kısım arazinin istimlak bedellerinin 
ne zaman verileceğine dair, Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu (6/619) 

35. — İstanbul Milletvekili Saadet Evren'in 
Koalisyon Hükümetinin, işe başladığı tarihten 
bu yana, Kıbrıs Anayasasının ve Andlaşmala-
rın tam olarak uygulanmasını sağlamak bakı
mından tatbik ettiği tedbirlere dair, Dışişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/620) 

33. — Çankırı Milletvekili Rahmi İnceler'in, 
köy kalkınması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/621) 

37. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
şehirler üzerinde uçuşu menedici bir hüküm 
olup olmadığına ve Ankara üzerinde çarpışarak 
düşen uçak olayına dair, Millî Savunma ve 
Ulaştırma Bakanlarından sözlü sorusu (6/622) 

38. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nm, il 
ve ilçelerde ziraat odalarının kurulmaması sebe
bine dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/623) 

39. — Siirt Milletvekili Süreyya Öner'in, 
Kurtalan, Beşiri, Batman ve Sinan mmtakala-
rında ekilen tohumluk buğdayların ıslahı husu
sunda ne düşünüldüğüne dair Tarım ve Ticaret 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/624) 

40. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
memleketimizde istihsal edilen palamut miktarı
na ve bunun nerede istihlâk edildiğine dair Ta
rım ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/625) 

41. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Edirne İlinde kurutulan arazi miktarı
na ve bu arazilerin ne suretle dağıtılacağına 
dair İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/626) 

42. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
in, pilot bölge olan İsparta çevresinde, 1963 | 

I ve 1964 ve 1965 yıllarında tarım ve sanayi alan
larında ne gibi tesisler yapılacağına dair Ta
rım ve Sanayi Bakanlanndan sözlü sorusu 
(6/627) 

43. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
ın, memleketimizde, son beş yıl içinde, ne kadar 
difteri ve boğmaca vakası olduğuna ve bu has
talıklardan kaç çocuk öldüğüne dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/628) 

44. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
ın, yurdumuzda, son on yıl içinde ne kadar tifo 
ve paratifo vakası olduğuna ve bu hastalıklar 
sebebiyle kaç ölüm tesbit edildiğine dair Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/629) 

45. — Ordu Milletvekili İzzettin Ağaoğ-
lu'nun, 1962 yılı fındık mahsulü için tesbit edi
len ihraç fiyatının hangi esaslara istinadettiği-
ne ve bu fiyattan aşağı satış teklifi olup olma
dığına dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/630) ( 

46. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara- ^ 
ca'nin, Doğu ve Güney - Doğu Anadolu bölgele- \ 
rinde, 1962 yılı içinde çiftçi ve muhtaç halka 
dağıtılan hayvan yemi ve buğday bedellerinin 
affının düşünülüp düşünülmediğine dair Tarım 
ve Ticaret Bakanlanndan sözlü sorusu. (6/631) 

47. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
halk tarafından sabun yedine kullanılmakta 
bulunan deterjanların insan cildine ve hazım 
cihazına zararlı olduğunun doğru olup olma
dığına dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/632) 

48. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
Hirfanlı Barajı gölünün etrafında bulunan ara
zinin sulanması ve bu araziden bol miktarda 
mahsul sağlanması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Tarım ve Bayındırlık Bakanlarından sözlü 
sorusu. (6/633) 

49. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
Keskin - Kırıkkale ile Keskin - îğdebeli arasın
daki şose yolların ne zaman asfaltlanacağına da
ir Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/634) 

50. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, pancar fiyatlarmm artırılması hususun
da ne düşünüldüğüne dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu (6/635) 

51. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinöğ-
lu'nun, hububatın bugünkü satış fiyatiyle ilerde 
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tesbit olunacak satış fiyatı arasında bir fark 
olup olmıyacağina dair Ticaret Bakanından söz
lü sorusu (6/636) 

52. — Eskişehir Milletvekili Celâlettin Uzer'-
in, tarımsal plânlamaya yarar bir harita veya 
raporun bulunup bulunmadığına dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/637) 

53. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
Beş Yıllık Kalkınma Plânı ile Kırşehir'e ne gibi 
büyük bir yatırım yapılacağına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/638) 

54. — Muğla Milletvekili Hilmi Bay dur'un, 
Muğla iline, 1963 yılında, turizm bakımından 
ne yapıldığına ve yapılması düşünülen işlere 
dair Basın • Yayın ve Turizm Bakanından söz
lü sorusu (6/639) 

55. — Giresun Milletvekili Nizamettin Erk-
men'in, Görele Kaymakamı Babür Unsal'm 
Kartal Kaymakam Vekilliğine tâyini sebebine 

>l dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/640) 
56. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım '-

i in, yurdumuz ormanlarının yüzölçümüne ve bu 
ölçümün nasıl yapıldığına dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/641) 

57. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun, kaç ilçede tekel memurluğu ol
madığına dair Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü sorusu. (6/642) 

58. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı
lıçoğlu'nun, halen kaç ilçede askerlik şubesi 
olmadığına dair Millî Savunma Bakanından 
sözlü sorusu. (0/643) 

59. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun, ilçelerdeki fındık tarım satış 
kooperatifleri seçimlerinden kaçının iptal edil
diğine dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu. 
(6/644) 

60. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nm, 
mavi küf hastalığının başlamasından itibaren 
tütün ekicilerine ne yardımda bulunulduğuna 
dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. 
(6/645) 

61. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, Tarım Bakanlığı Teşkilâtına mensup 
bulunan, Giresun merkıezi ilçelerinde görevli 
kag memurun yerinin değiştirildiğine dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu. (6/646) 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI 
RILAN İŞLER 

X I . — İktisadi Devlet Teşekkülleri ve iş
tirakleri hakkında kanun tasarısı ve C. Se-
natosu Adana Üyesi Mehmet Ünaldı ve Diyar
bakır Milletvekili Alp Doğan Şen'in 3460 sayı
lı Kanunun bâzı maddlerinin değiştirilmesine 
dair ve 23 sayılı Kanunun kaldırılması hakkın
da kanun teklifleri ve Geçici Komisyon rapo
ru (1/317, 2/198, 2/183) (S. Sayısı : 303) [Da
ğıtma tarihi : 4 . 7 . 1963] 

X 2. — Devet Yatırım Bankası hakkında 
kanun (tasarısı ve Geçici Komisyon raporu 
(1/308) (S. Sayısı : 304) [Dağıtma tarihi : 
4 . 7 . 1963] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ
ŞÜLECEK İŞLER 

1. — Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan 
Şen'in, bâzı müessese, teşekkül ve işletmele
rin kullandıkları) «Devlet» kelimeli isimlerin 
kaldırılması hakkında kanun teklifi ve İçişleri 
ve Anayasa komisyonları raporları (2/480) (S. 
Sayısı : 279) [Dağıtma tarihi : 27 . 6 .1963] 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Kanununun 33 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı hakkında C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan de
ğişiklik hakkında Millet Meclisi Plân Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi 1/345; C. Senatosu 
1/215) (S. Sayısı : 124v*290) [Dağıtma tarihi: 
1 .7 .1963] 

3. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 
5602 sayılı Tapulama Kanununun 13 ncü mad
desine bir ek fıkra eklenmesine dair kanun tek
lifi ve Geçici Komisyon raporu (2/495) (S. Sa
yısı : 291) [Dağıtma tarihi: 1 . 7 . 1963] 

4. — Tohumlukların tescil, kontrol ve serti-
fikasyonu hakkında kanun tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosunca yapılan değişiklikler hak
kında C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Plân 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/247; C. Sena
tosu 1/211) (S. Sayısı : 119 a ek) [Dağıtma ta
rihi : 2 . 7 .1963] 



5. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 
13 arkadaşının, Anayasa nizamını millî güvenlik 
ve huzuru bozan bâzı fiiller hakkında 5.3.1962 
tarih ve 38 sayılı Kanunun yürürlükten kaldı
rılması hakkında kanun teklifi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonları raporları (2/289) (S. Sayı
sı : 302) [Dağıtma tarihi : 5 . 7 . 1963] 

6. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
İsrail Devleti Hükümeti arasındaki 18 Mart 
1980 tarihli Ticaret Andlaşmasma Ek Protokol 
ile eklerinin onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun teklifi ve Dışişleri Komisyonu 
tezkeresi (1/460) (S. Sayısı : 307) [Dağıtma 
tarihi : 6 . 7 .1963] 

7. — «Hususi Kredi» ve «Silâhlanma İstik
razı» ndan doğan İngiliz alacakları artıkları
nın tesviyesi için Hükümetimizle Birleşik Kı-
rallık Hükümeti arasında yapılan Andlaşmaya 
ait teati edilen 27 Aralık 1962 tarihli mektup
ların onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
tezkeresi (1/455) (S. Sayısı : 309) [Dağıtma 
tarihi : 6 . 7 .1963] 

8. — «Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya 
Halk Cumhuriyeti arasındaki 5 Nisan 1954 ta
rihli Ticaret Andlaşmasma Ek Protokol» ile 
eklerinin onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyo
nu tezkeresi (1/447) (S. Sayısı : 310) [Dağıtma 
tarihi : 6 . 7 .1963] 

9. — «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti Hü
kümeti arasında münakit 31 Aralık 1959 tarihli 
Ticaret Anlaşmasına Ek Protokol» ile eklerinin 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında ka
nun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu tezkeresi 
(1/445) (S. Sayısı : 311) [Dağıtma tarihi : 
6 . 7 . 1963] 

10. — «Türkiye ile Polonya arasında 18 
Temmuz 1948 de akdolunan Ticaret ve Tediye 
Andlaşmasma Ek Protokol» ile eklerinin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun 
tasarısı ve Dışişleri Komisyonu tezkeresi 
(1/444) (S. Sayısı : 312) [Dağıtma tarihi : 
6.7.1963] 

• 11. — «Türkiye Cumhuriyeti ile Çekoslovak
ya Cumhuriyeti arasındaki 9 Temmuz 1949 ta
rihli Ticaret Andlaşmasma ek Protokol» ile ek
lerinin onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu tez-
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keresi (1/442) (S. Sayısı : 314) [Dağıtma 
tarihi : 6 . 7 .1963] 

12. — «Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgar Halk 
Cumhuriyeti arasındaki 23 Şubat 1955 tarihli 
Ticaret ve Ödeme Andlaşmasma ek Protokol» 
ile eklerinin onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
tezkeresi (1/441) (S. Sayısı : 315) [Dağıtma 
tarihi : 6 . 7 .1963] 

13. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Fransa Cumhuriyeti Hükümeti arasında teati 
olunan 8 Nisan 1961 tarihli mektupların tatbi
katı ile ilgili olarak iki Hükümet arasında im
zalanan zabıtnamenin ve teati olunan ek mek
tupların onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
tezkeresi (1/422) S. Sayısı : 316) [Dağıtma 
tarihi : 6 . 7 . 1963] 

14. — Hükümetimiz ile Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümetinin resmî bir kurulu olan 
Export - împort Bank of Washington arasında 
imzalanan istikraz andlagmasmm onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu tezkeresi (1/373) (S. Sa
yısı : 317) [Dağıtma, tarihi : 6 . 7 .1963] 

»15. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Macaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasın
daki 12 . 5 . 1949 tarihli Ticaret ve Tediye 
Andlaşmasma ek protokole ilişik olarak 11. 9 . 
1962 tarihinde teati olunan «Şanj Garantisi mek
tupları» mn onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
tezkeresi (1/363) (S. Sayısı : 318) [Dağıtma 
tarihi : 6 . 7 .1963] 

16. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Polonya Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
imza edilen «Türkiye ile Polonya arasındaki 18 
Temmuz 1948 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaş
malarına ek protokol» ile ilişiklerinin onaylan
masının uygun bulunması hakkında kanun ta
sarısı ve Dışişleri Komisyonu tezkeresi (İ/186) 
(S. Sayısı : 319) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1963] 

17. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti arasında im
za edilen «Türkiye Cumhuriyeti ile Endonezya 
Cumhuriyeti arasında Ticaret Anlaşması» ile ek
lerinin onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu tez
keresi (1/190) (S. Sayısı : 320) [Dağıtma 

I tarihi : 6 . 7 .1963] 



18. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 
akdohman 29 Temmuz 1961 tarihli zirai madde
ler andlaşması ve ekleriyle bu andlaşmada ya
pılan 6 Eylül 1961, 8 Aralık 1961, 3 Ocak 1962, 
14 Mart 1962 ve 21 Haziran 1962 tarihli deği
şikliklerin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Anayasa Komisyonu mü
talâa raporu ile Ticaret Komisyonu raporu 
(1/281) (S. Sayısı : 322) [Dağıtma tarihi : 
6.7.1963] 

19. — Milletlerarası Kalkınma İdaresi ile Hü
kümetimiz arasında imzalanan İkraz Andlaşma
sının onaylanmasının uygun bulunduğu hakkın
da kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu tezke
resi (1/384) (S. Sayısı : 323) [Dağıtma 
tarihi : 6 . 7 .1963] 

20. — Milletlerarası Kalkınma Birliğinden 
teinin olunan kalkınma kredisi andlaşmasının 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında ka
nun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu tezkeresi 
(1/383) (S. Sayısı : 324) [Dağıtma tarihi : 
6.7.1963] 

21. — Hükümetimizle Milletlerarası Kalkın
ma İdaresi arasında imzalanan İkraz Andlaşma
sının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu teskeresi 
(1/381) (S. Sayısı : 325) [Dağıtma tarihi : 
6 . 7 . 1963] 

22. — Milletlerarası Telekominikasyon An
laşmasına ekli (1958 Cenevre revizyonu) tel
graf ve telefon tüzüklerinin onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanım tasarısı ve Dışiş
leri Komisyonu tezkeresi (1/362) (S. Sayısı : 
326) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1963] 

23. — 25 Kasım 1958 tarihli Türkiye - İngil
tere, 27 Kasım 1958 tarihli Türkiye - Federal 
Almanya, 28 Kasım 1958 tarihli Türkiye - Fran
sa ve Türkiye - Belçika, 29 Kasım 1958 tarihli 
Türkiye - Holânda ve Türkiye - İtalya, 17 Aralık 
1958 tarihli Türkiye - İsveç ve Türkiye - Dani
marka, 18 Aralık 1958 tarihli Türkiye - Porte
kiz, 19 Aralık 1958 tarihli Türkiye - Norveç, 
22 Aralık 1958 tarihli Türkiye - İsviçre ve 29 
Ocak 1959 tarihli Türkiye - Avusturya kredi 
andlaşmalarının onaylanmasının uygun bulun
ması hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu tezkeresi (1/124) (S. Sayısı : 327) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 7 .1963] 
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I 24. — Amerika Birleşik Devletlerinin bir te

şekkülü olan Export - İmpori Bank ile Hükü
metiniz ve Orman Genel Müdürlüğü arasında 
akdedilen 4 milyon dolarlık istikraz andlaşma
sının tadiline dair andlaşmanm onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu tezkeresi (1/249) (S. Sa
yısı : 328) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1963] 

25. — «Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sos
yalist Cumhuriyetleri Birliği arasındaki 8 Ekim 
1937 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşmasına Ek 
Dördüncü Protokol» ile eklerin onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu teskeresi (1/459) (S. Sa
yısı : S08) [Dağıtma tarihi : 8 . 7 .1963] 

26. — «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Finlandiya Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
münakit 13 Mayıs 1960 tarihli Ticaret Andlaş-
masma ek Protokol» ile eklerinin onaylanması
nın uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu tezkeresi (1/298) (S. Sa
yısı : 321) [Dağıtma tarihi : 8 , 7 .1963] 

27. — Zirai maddeler ticaretinin geliştirilme
si ve yardımlaşma hakkındaki muaddel Ameri
kan Kanunu hükümleri gereğince Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümeti arasında akdolunan 20 Ocak 
1958 tarihli Muaddel Anlaşmayı tadil eden 29 
Mart 1961 tarihli Andlaşmanm uygun bulundu
ğu hakkında kanun tasarısı ve Anayasa Ko
misyonu mütalâa raporu ile Ticaret Komisyonu 
raporu (2/272) (S. Sayısı : 329) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 7 .1963] 

28. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Muha
sebesinin 1963 yılı Mart, Nisan ve Mayıs ay
ları hesabı hakkında Hesapları İnceleme Ko
misyonu raporu (5/24) (S. Sayısı : 330) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 7 .1963] 

29. — Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştır
ma Kurumu kurulması hakkında kanun tasa
rısı ile Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sa
mi Küçük ve 12 arkadaşının, Türkiye İlmî ve 
Teknik araştırma Konseyi kanunu teklifine 
dair Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişik- ' 
likler hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve Geçici Komisyon raporu (M. 
Meclisi 1/219, 2/220, C. Senatosu 1/213) (S. Sa-

I yısı : 41 e ek) [Dağıtma tarihi : 10 . 7.1963] 



'̂ i 
' TKİ DEFA GÖRÜŞüT-ECEK ÎŞ? rtR 

A - ÎKÎNCÎ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
ÎŞLEE 

1, — îmar Kanununa bir madde eklenmesi 
hakkındaki 7341 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılmasına dair tasarı ve îmar ve İskân, i 
içişleri ve Adalet komisyonları raporları 
(1/205) (S. Sayısı : 65) [Birinci görüşme tarihi: | 
27.6 .1963] I 

X 2. — Milletlerarası Atom Enerjisi Ajan- j 
sı Statüsünün VI ncı maddesinin (A) fıkrası- j 
mn 3 ncü bendinde yapılacak değişikliğin onay- } 
lanmasınm uygun bulunduğu hakkında kanun ! 
tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/261) ! 
(S. Sayısı : 109) [Birinci görüşme tarihi : I 
27 . 6 . 1963] 

X 3. — Kölelik, köle ticareti, köleliğe ben
zer uygulama ve geleneklerin ortadan kaldırıl- j 
masına dair ek Sözleşmenin onaylanmasının uy- i 
gun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve îç- ! 
işleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/350) j 
(S. Sayısı : 110) [Birinci görüşme tarihi : i 
27 . 6 . 1963] I 

4. — Ünye'nin Hamdiye mahallasi, hane 95, ; 
cilt 10 ve sayfa 103 sayısında nüfusa kayıtlı | 
Hasbioğlu, Fatma Şeker'den doğma 24 Teşrini ' 
sani 1930 doğumlu Mehmet (Mustafa) Yeğen- j 
oğlu'nun, ölüm cezasına çarptırılması hakkında j 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra- ! 

poru (3/510) (S. Sayısı : 117) [Birinci görüşme | 
tarihi: 27 . 6 . 1963] j 

5; — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, ; 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı- j 
rılması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine i 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu rapo- | 
ru (2/385) (S. Sayısı : 130) [Birinci görüşme \ 
tarihi : 27 . 6 .1963] j 

6. — 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun j 
115 saylı Kanunla değiştirilen 7, 10 ve 48 nci J 
maddelerinin tadiline dair kanun tasarısı ile > 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Üniver- ! 
siteler Kanununun Anayasaya aykırı hükümle- • 
rinin kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Millî j 
Eğitim Komisyonu raporu (1/257, 2/444) (S. ! 
Sayısı : 134) [Birinci görüşme tarihi: 27.6.1963] j 

7. — Nallıhan ilçesinin Beydili nahiyesinin 
Çive köyü hane 5, cilt 3 ve sayfa 100 sayısında ; 
nüfusa kayıtlı Mehmet ve Emine oğlu 29 Teş- | 
rinievvel 1339 doğumlu Durmuş Çetinkaya'mn ! 

ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/414) (S. Sayısı : 138) [Birinci görüşme ta
rihi : 27 . 6 .1963] 

8. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunun 494 : 499 ncu maddelerinin yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/75) (S. Sayısı : 146) 
[Birinci görüşme tarihi : 27 . 6 .1963] 

9. — Çumra'nın Alibeyhüyüğü köyü, hane 
398, cilt 3 ve sayfa 4 sayısında nüfusa kayıtlı, 
Gebze 15. Mot. Top. Tb. da er Ahnıedoğlu Emi
ne'den doğma 1.1.1932 doğumlu izzet Sivaslı 
ile Taşköprü ilçesinin Karapürçek köyü, ha
ne 2, cilt 19r sayfa 62. de nüfusa kayıtlı ve aynı 
birlikte er Hüseyinoğlu Zeliha'dan doğma 12 
Nisan 1932 doğumlu Ali İlgaz'ın ölüm cezasına 
çarptırılmaları hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/545) (S. Sa
yısı: 148) [Birinci görüşme tarihi: 27 . 6 .1963] 

X 10. — Türkiye ile Iran arasında akdedilen 
Kültür Andlaşmasmm onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri' 
ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1/228) 
(S. Sayısı : 163) [Birinci görüşme tarihi : 
27 . 6 .1963]. 

X 11. — Televizyon filimleri vasıtasiyle prog
ramların mübadelesine dair Avrupa Andlaşma
smm onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Millî Eği
tim komisyonları raporları (1/319) (S. Sayısı : 
1G4) [Birinci görüşme tarihi : 27.6.1963] 

X12. -— Türkiye ile Afganistan arasında ak
dedilen Kültür Andlaşmasmm onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve Millî Eğitim komisyonları rapor
ları (1/236) (S. Sayısı : 165) [Birinci görüşme 
tarihi : 27. 6 .1963] 

13. — İçel Milletvekili Yahya Dermancı ve 
Mazhar Arıkan'm, İstiklâl Savaşma iştirak eden 
M. Hilmioğlu M. Rifat Özaydm'a vatani hizmet 
tertibinden maaş tahsisine dair kanun teklifi, 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/281) 
(S. Sayısı : 202) [Birinci görüşme tarihi : 
27 . 6 .1963] 

14. — Sivas Kongresince seçilen Temsil He 
yeti üyeleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
Birinci Döneminde bulunan üyelere vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanması hakkındaki 



Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair ka
nun tasarısı, Maliye ve Plân komisyonları ra
porları (1/352) (S. Sayısı : 205) [Birinci gö
rüşme tarihi : 27 . 6 .1963] 

15. — Köy enstitüleri ve ilk öğretmen okul
larının birleştirilmesi hakkındaki Kanunun 5 
nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porları. (1/239) (S. Sayısı : 217) [Birinci gö
rüşme tarihi : 27 . 6 .1963] 

X 16. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince 
Avrupa Fonundan temin olunan kredinin Dev
let borcu olarak Hazine hesaplarına intikali ve 
Türk Lirası karşılıklarının kullanılma şekli 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, Maliye 
ve Plân komisyonları raporları. (1/248) (S. Sa
yısı: 218) [Birinci görüşme tarihi: 27 . 6 . 1963] 

X 17. — Milletlerarası AdaJlet Divanı Sta
tüsünün 36 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında" 
derpiş olunan ve hukuki uyuşmazlıkların çö
zülmesi hususunda Divanın yargı hakkını ön
ceden tanımayı gerektiren ihtiyari kaydı katıl
mamız hakkındaki 5047 sayılı Kanunun yeniden 
uzatılmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (1/293) (S. 
Sayısı: 226) [Birinci görüşme tarihi: 27.6.1963] 

X 18. — Evlilik dışı çocukların tanınmala
rını kabule yetkili makamların yetkilerinin ge
nişletilmesi hakkındaki sözleşmenin onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
ve Dışişleri, İçişleri ve Adalet komisyonları ra
porları (1/233) (S. Sayısı : 227) [Birinci gö
rüşme tarihi : 27 . 6 . 1963] 

19. — Hınıs kazası Karaçoban nahiyesi Hırt 
köyü, hane 19, cilt 11, sayfa 107 de (kayıtlı Be-
kiroğlıı Belkısa'dan doğma 1939 doğumlu Be-
dih Kılıç'in ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/205) (S. Sayısı : 233) [Birinci 
görüşme tarihi : 27 . 6 . 1963] 

20. — Karamürsel ilçesinin Mahmudiye kö
yü hane 32, cilt 6 ve sayfa 31 sayısında nüfusa 
kayıtlı Receboğlu, Hanife'den doğma 18 Mart 
1341 doğumlu Hasan Şeker'in ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/542) (S. Sa
yısı : 234) [Birinci görüşme tarihi: 27 . 6 . 1963] 

21. — Fethiye ilçesi Girdev köyü nüfusunun 
hane 1, cilt 21/2 ve sayfa 31 sayısında kayıtlı 
Naimoğlu Döndü'den doğma Mart 1933 doğum-
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lu Süleyman Ağırbaş'm ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/304) (S. Sayısı : 235) 
[Birinci görüşme tarihi : 27 . 6 . 1963] 

X 22. — «Hususi Kredi» ve «Silâhlanma istik
razı» ndan doğan ingiliz alacakları bakiyesinin 
tesviyesi için Birleşik Kırallıkla Türkiye arasın
da mektup teatisi suretiyle yapılan 23 Haziran 
1962 tarihli Andlaşmamn onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasansı ve Dışişleri, 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (1/348) 
(S. Sayısı : 237) [Birinci görüşme tarihi : 
27.6.1963] 

X 23. — Hazinenin ve İktisadi Devlet Teşeb
büslerinin bir kısım borçlarının tahkimi hak
kındaki Kanunun 6 ncı maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısı ve Plân Komisyo
nu raporu (1/393) (S. Sayısı : 241) [Birinci 
görüşme tarihi : 27 . 6 .1963] 

24. — Havza ilçesinin, Çakıratlan köyü hane 
8, cilt 19 ve sayfa 241 sayısında nüfusa kayıtlı 
Mehmetoğlu Mevlûde'den doğma, 1 . 1 . 1939 
doğumlu Bayram Kalpaklı'nm ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık teskeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu. (3/560) (S. Sayı
sı : 242) [Birinci görüşme tarihi : 27 . 6 . 1963] 

25. — Sarıgöl ilçesinin Çöp köyü hane 32, 
cilt 3 ve sayfa 49 sayısında nüfusa kayıtlı Ah-
metoğlu Hatice'den doğma 10 . 1 . 1933 Ala
şehir doğumlu Süleyman Bozkurt'un ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/569) 
(S. Sayısı : 243) [Birinci görüşme tarihi : 
27 . 6 . 1963] 

26. — Ankara Kızılcahamam ilçesinin Pa
zar nahiyesi Ağacaviran köyü hane 19, cilt 
3 ve sayfa 31 de nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu 
Fatma'dan doğma 3 . 4 . 1962 ve tashihan 
9 . 8 . 1938 doğumlu Ali Osman Özden'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (3/581) (S. Sayısı : 244) [Birinci görüşme 
tarihi : 27 . 6 .1963] 

27. — Köyceğiz ilçesinin Beyobası köyü hane 
No. 60 nüfusunda kayıtlı Osmanoğlu, Na
zif e'den doğma 1332 doğumlu Ali Karahan'-
ın ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/582) (S. Sayısı : 245) [Birinci görüş
me tarihi : 27 . 6 .1963] 



B BİRINCI GÖRÜŞÜLMESI YAPILACAK 
IŞLEE 

X 1. — Gümrük giriş tarife cetvelinin 28.02 
pozisyonunun sonundaki ihtar hükmünün değiş
tirilmesine dair olan Bakanlar Kurulu kararna
melerinin onaylanması hakkında kanun tasansı 
ve Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyon
ları raporları. (1/225) (S. Sayısı : 120) [Dağıt
ma tarihi : 1 . 4 . 1963] 

2. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
ikinci maddesinin (A) bendinin ikinci fıkrası
nın değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Ticaret, Tarım ve Plân komisyonları raporları 
(1/297) (S. Sayısı : 123) [Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1963] 

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

X 4. — Kan gruplarının tâyinine yanyan 
reaktiflerin mübadelesi hakkında Avrupa And 
laşması ve ek Protokolün onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/349) (S. Sayısı : 161) [Dağıtma ta
rihi : 9 . 5 . 1963] 

X 5. — özel tıbbi tedavi ve termo - klimatik 
kaynaklar, alanında karşılıklı yardımlaşmaya 
dair Avrupa Andlaşmasının onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/351) (S. Sayısı : 162) [Da
ğıtma tarihi : 9.5.1963] 

X 6. — 1938 - 1939 yıllarında İngiltere ve 
Fransa hükümetlerinden temin edilen Teslihat 
kredilerinin mahsup şekli hakkında kanun ta
sansı ve Millî Savunma, Dışişleri ve Plân ko
misyonları raporları. (1/214) (S. Sayısı : 216) 
[Dağıtma tarihi : 30.5 .1963] 

7. — Millî Savunma Bakanlığı orta sanat 
okulları hakkında kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma ve Plân komisyonlan raporlan. (1/263) 
(S. Sayısı : 219) [Dağıtma tarihi: 30.5.1963] 

X 8. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 
statüsünde yapılan değişikliğin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasansı ve 
Dışişleri ve Çalışma komisyonlan raporlan. 

(1/304) (S. Sayısı : 222) [Dağıtma tarihi : 
30.5.1963] 

9. — Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş 
ve görevleri hakkındaki Kanunun 8 nci madde-, 
sinin sonuna bir fıkra eklenmesine dair kanun 
tasansı ve Bayındırlık ve Plân komisyonlan 
raporlan (1/341) (S. Sayısı : 238) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 6 .1963] 

10. — Devlet memurlan aylıklannın tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı cetvellerin Bayındırlık Bakanlığı kısmında 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Bayındırlık ve Plân komisyonlan raporlan 
(1/342) (S. Sayısı : 239) [Dağıtma tarihi : 
8.6.1963] 

11. •— 2000 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi
nin ikinci fıkrasının kaldınlmasına dair kanun 
tasarısı ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Püân komisyonlan raporlan (1/374) (S. Sayısı : 
240) [Dağıtma tarihi : 8 . 6 . 1963] 

12. — İstanbul Milletvekili Oihad Baban ve 
5 arkadaşının, Birinci Dünya ve İstiklâl Sa
vaşlarına iştirak eden Feracullahoğlu Ahmet 
Fahri özçelik'e vatani hizmet tertibinden ma
aş tahsisine dair kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonlan raporlan (2/285) (S. Sayısı : 
248) [Dağıtma tarihi : 12 . 6 . 1963] 

13. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
dört arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 455 
ve 459 ncu maddelerine birer fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/323) (S. Sayısı : 252) [Dağıtma tari
hi : 12 . 6 . 1963] 

14. — Karacabey İlçesi Sanbey İslâm köyü 
hane 8, cilt 32 ve sayfa 187 nüfusuna kayıtlı 
Ahmetoğlu, Sabriye'den doğma 19.10.1931 
doğumlu Kerim Özkan ile Karacabey ilçesi Ye-
nisanbey köyü nüfusunun hane 5, cilt 25 ve 
sayfa 1961 sayısında kayıtlı Şevketoğlu Nazmi
ye'den doğma 1926 doğumlu Hasan Güney'in 
ölüm cezasına çarptırılmalan hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/568) (S. Sayısı : 253) [Dağıtma tarihi : 
12 . 6 . 1963] 

15. — Gümüşane Milletvekili Nureddin öz-
demir ve 10 arkadaşının, 4273 sayılı Subaylar 
heyetine mahsus terfi Kanununun 5611, 6557 
ve 7417 sayılı kanunlarla muaddel 10 ucu mad-
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desine bir fıkra ve bu kanuna bir geçici mad
de eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Sa
vunma ve Plân komisyonları raporları (2/115) 
(S. Sayısı : 254) [Dağıtma tarihi : 12 . 6 . 1983] 

X 1.6. — Başbakanlık Basımevi döner ser
maye işletmesi kuruluşu hakkında kanun tasa
rısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/316) (S. Sayısı : 255) [Dağıtma tarihi : 
13 . 6 .1963] 

X 17. — Millî Eğitim Bakanlığına Ankara'
da yaptırılacak merkez binası için gelecek yıl
lara geçici taahhütlere girişilmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Millî Eğitim, Bayındırlık ve 
Plân komisyonları raporları (1/412) (S. Sayı
sı : 257) [Dağıtma tarihi : 13 . 6 .1963] 

18. — Erzurum Milletvekili Tahsin Telli 
ve 11 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Tun
celi Üyesi Mehmet Ali Demir ve Aydın Üyesi 
Fikret Turhangil, Erzurum Milletvekili Gıya-
settin Karaca ve izmir Milletvekili Mustafa 
Uyar'm, Tescil edilmiyen birleşmeler ile bun
lardan doğan çocukların cezasız tescili hakkın
da kanun teklifleri ve İçişleri, Adalet ye Plân 
komisyonları raporları (2/219, 2/237, 2/238, 
2/263) (S. Sayısı: 259) [Dağıtma tarihi: 15. 
6.1963] 

19. — Kulp ilçesinin Hacanan köyü hane 34, 
cilt 7 ve sayfa 98 sayısında nüfusa kayıtlı Sait-
oğlu, Sultan'dan doğma 1928 doğumlu Recep 
Oruç'un ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/593) (S. Sayısı : 263) [Dağıtma ta
rihi : 18 . 6.1963] 

20. — İlköğretim ve Eğitim Kanununun 56 
ncı maddesinin (a) bendinin son paragrafının 
kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve Adalet 
ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1/456) 
(S. Sayısı: 264) [Dağıtma tarihi : 18 . 6 . 1963] 

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

X 22. — Takip ve tahsiline mahal ve imkân 
görülemiyen bir kısım Hazine alacaklarının si
linmesi hakkında kanun tasarısı ve Plân Komis
yonu raporu (1/433) (S. Sayısı : 266) [Dağıt
ma tarihi : 20 . 6 . 1963] 

23. — Türk vatandaşlığı kanunu tasarısı ile 
Mardin Milletvekili Esat Kemal Aybar'm, 1312 

sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununa ek kanun 
teklifi ve Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'ın, Vatandaşlık Kanununun 10 ncu madde
sine iki fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Türk Va
tandaşlığı Kanununun 10 ncu maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve Geçici Ko
misyon raporu (1/202, 2/18, 2/264, 2/389) (S. 
Sayısı : 267) [Dağıtma tarihi : 20 . 6 . 1963] 

24. — Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birli
ği Kanununun 34 ncü maddesinin değiştirilme
sine dair kanun tasarısı ve Adalet ve Tarım 
komisyonları raporları (1/463) (S. Sayısı : 268) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 6 . 1963] 

25. — Islahı Hayvanat Kanununun 5883 sayılı 
Kanunla değişil? 35 nci maddesine bâzı hüküm
ler eklenmesine dair 7454 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin son fıkrasının kaldırılması hakkın
da kanım-tasarısı ve Adalet ve Tarım komis
yonları raporları (1/435) (S. Sayısı : 269) [Da
ğıtma tarihi : 20.6.1963] 

26. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Millî Savunma Bakanlığı kısmın
da değişiklik yapılması hakkında kanun tasarı
sı ve Millî Savunma ve Plân komisyonları ra
porları (1/311) (S. Sayısı : 273) [Dağıtma tari
hi : 25 . 6 . 1963] 

27. — 237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı (1) 
sayılı cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Plân Komisyonu raporu 
(1/467) (S. Sayısı 278) [Dağıtma tarihi : 25 . 6 . 
1963] 

28. — Menkul kıymetler ve Kambiyo Borsa
ları kanunu tasarısı ve Maliye ve Ticaret ko
misyonları raporları (1/320) (S. Sayısı: 271) 
[Dağıtma tarihi: 26.6.1963] 

29. — Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve 
Teknik Öğretim Müsteşarlığı Meslekî ve Tek
nik Öğretim Yüksek Danışma Kurulu kanunu 
tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları 
raporları (1/262) (S. Sayısı: 274) [Dağıtma 
tarihi: 26.6.1963] 

30. — Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve 
yargılama usulleri hakkındaki Kanuna ilişik 
(1) sayılı cetvele bir kadro eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Adalet ve Plân komisyonla
rı raporları (1/446) (S. Sayısı: 275) [Dağıtma 
tarihi: 26.6.1963] 
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31. — İstanbul Milletvekili Zeki Zeren'in, 

G023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Anayasa ve Adalet komisyonları 
mütalâaları ile Sağlık ve Sosyal Yardım Ko
misyonu raporu (2/497) (S. Sayısı: 276) [Da
ğıtma tarihi: 26. 6 .1963] 

32. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvelin Bayındırlık Bakanlığı kıs
mına bâzı kadrolar eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Bayındırlık ve Plân komisyonları 
raporları (1/430) (S. Sayısı: 277) [Dağıtma 
tarihi: 26.6.1963] 

33. — Ticaret Bakanlığı teşkilât ve vazifeleri
ne dair kanuna bir madde eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı ve Ticaret Komisyonu raporu 
(1/371) (S. Sayısı : 281) [Dağıtma tarihi : 
27 . 6 . 1963] 

X 34. — Harçlar kanunu tasarısı ile Balıke
sir Milletvekili Ahmet Aydın Bolak ve iki arka
daşının, 5887 sayılı Harçlar Kanununun 125 nci 
maddesini değiştiren 6765 sayılı Kanuna bir 
fıkra eklenmesine dair ve Artvin Milletvekili 
Saffet Eminağaoğlu'nun , 5887 sayılı Harçlar 
Kanununun 1 nci maddesini değiştiren 6785 
sayılı Kanunun değiştirilmesine dair kanun tek
lifleri ve Geçici Komisyon raporu (1/395, 
2/305, 2/321) (S. Sayısı : 282) [Dağıtma tari
hi : 29 . 6.1963] 

35. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 1111 
sayılı Askerlik Kanununun 2850, 3920, 4092, 
5010, 6867 ve 303 sayılı kanunlarla değişik 35 
nci maddesine bir (g) fıkrası eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Aydın Milletvekilli Hilmi Ay-
dmçer'in, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 
nci maddesinin sonuna bir bent ve bir geçici 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Mil
lî Savunma Komisyonu raporu (2/484, 2/472) 
(S. Sayısı : 287) [Dağıtma tarihi : 29 . 6 . 1963] 

X 36. — Damga vergisi kanunu tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/394) (S. Sayısı: 288) 
[Dağıtma tarihi : 29 . 6 .1963] 

37. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Vas-
fi Gerger'in, kesin idari kararlar hakkında Sa
yıştay'a baş vurulacağına dair kanun teklifi ve 
İçişleri ve Maliye komisyonları raporları (2/33) 
(S. Sayısı : 294) [Dağıtma tarihi : 2 . 7 .1963] 

38. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 6122 ve 6422 sayılı kanunlarla de

ğiştirilen 39 ncu maddesinin (b) fıkrasının son 
bendinin kaldırılması hakkında kanun tasarısı 
vs İstanbul Milletvekili îlhami Sancar ve iki 
arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 39 ncu maddesinin 6122 ve 6422 sa
yılı kanunlarla değiştirilen ve eklenen (B) fık
rasının kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (1/268, 
2/10) (S. Sayısı : 292) [Dağıtma tarihi : 
1 . 7 . 1963] 

39. — Baraj inşaatı dolayısiyle sular altında 
kalacak kasaba, köy ve arazi hakkındaki Ka
nunun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun ta
sarısı ve Bayındırlık, İçişleri, Adalet, Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/402) (S. Sayı
sı : 293) [Dağıtma tarihi : 1 . 7 . 1963] 

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

X41. — La Haye'de 14 Mayıs 1954 tari
hinde imzalanan «Silâhlı bir çatışma halinde 
kültür mallarının korunmasına dair sözleşme» 
ile bu sözleşmenin tatbikatına ait tüzük, pro
tokol ve kararlara katılmamızın uygun bulun
duğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, 
Millî Savunma ve Millî Eğitim komisyonları ra 
porları (1/306) (S. Sayısı : 289) [Dağıtma ta
rihi : 3 . 7 . 1963] 

X 42. — Muvazenei Umumiyeye dâhil bâzı 
dairelerin yapı işleri için gelecek yıllara geçi
ci yüklenmelere girişilmesi hakkındaki kanu
nun 1 nci maddesine bir fıkra eklenmesine da
ir kanun -tasarısı ve Tarım, Bayındırlık, Ma
liye, ve Plân komisyonları raporları (1/376) 
(S. Sayısı : 297) [Dağıtma tarihi: 3 . 7 . 1963] 

X 43. — 7026 sayılı Kanunun 1 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim, Bayındırlık ve Plân komisyonları 
raporları (1/370) (S. Sayısı : 298) [Dağıtma 
tarihi : 3 . 7 . 1963] 

44. — Kaçakçılığın men ve takibine dair 
1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla deği
şik 53 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ile Mardin Milletvekili Talât 
Oğuz ve Ağrı Milletvekili Kerem özcan'm, Ka
çakçılığın men ve takibine dair olan 1918 sayılı 
Kanunun 6829 sayılı Kanunla değişik 53 ncü 
maddesinin tadiline dair kanun teklifi ve İçiş-
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leri ve Adalet komisyonları raporları (1/295, 
2/169) (S. Sayısı : 23 e 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 4 . 7 . 1963] 

45. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Hâkimler Kanununun Anayasaya aykırı hü
kümler taşıyan 122 ve 123 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/439) (S. Sayısı : 299) [Da
ğıtma tarihi : 4 . 7 . 1963] 

46. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcu-
oğlu'nun 4 . 4 . 1929 tarih ve 1412 sayılı Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun 4 . 6 . 1936 
tarih ve 3006 sayılı Kanunla değişen 305 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/416) (S. 
Sayısı ; 301) [Dağıtma tarihi : 4 . 7 . 1963] 

47. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcuoğ-
lu'nun, 18 . 6 .1927 tarih ve 1086 sayılı Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununun 21.12 .1949 
tarih ve 5464 sayılı Kanunla değişen 8 ve 427 
nci maddeleriyle 438 nci maddesinin ilk fıkra
sının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/417) (S. Sayısı : 
300) FDağıtma tarihi : 5 . 7 . 1963] 

X 48. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga 
ve 106 arkadaşının, Bölge tiyatroları kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/437) 
(S. Sayısı : 305) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1963] 

49. — Nevşehir Milletvekili Ali Baran Nu-
manoğlu ve 13 arkadaşının, Türkiye Halk Ban
kası ve Halk sandıkları hakkındaki 2284 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 
olan 5652 ve 6854 sayılı kanunlara ek kanun 
teklifi ve Ticaret, içişleri, Maliye ve Plân ko
misyonları raporları (2/245) (S. Sayısı • 331) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 7 .1963] 

X 50. — Tunus'un Gümrük Tarifeleri ve Ti
caret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne müta-
allik Beyannamenin onaylanmasının uygun bu
lunmasına dair kanun tasansı ve Dışişleri, Güm
rük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları ra
porları (1/96) (S. Sayısı : 332) [Dağıtma 
tarihi : 9 . 7 . 1963] 

X 51. — Arjantin'in Gümrük Tarifeleri ve 
Ticaret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne mü-
taallik beyannamenin onaylanmasının uygun 
bulunmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, 
Gümrük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları 
raporları (1/97) (S. Sayısı : 333) [Dağıtma 
tarihi : 9 . 7 . 1963] 

X 52. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 
Anlaşması Âkıd Tarafları ile Polanya Halk Cum
huriyeti Hükümeti arasındaki münasebetlerle il
gili beyannamenin onaylanmasının uygun bulun
masına dair kanun tasansı ve Dışişleri, Gümrük 
ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları raporla
rı. (1/98) (S. Sayısı : 334) [Dağıtma tarihi : 
9.7.1963] 

X 53. — Teşhis ve tedavi maksadiyle sağlık 
kurumlanna ariyeten ve meocanen tahsis edile
cek tıbbi - cerrahi ve lâboratuvar malzemesinin 
Gümrük Resminden muafen muvakkat ithaline 
dair Andlaşmanm uygun bulunduğu hakkında 
kanun tasarısı ve Dışişleri, Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonla
rı raporları (1/279) (S. Sayısı : 335) [Da
ğıtma tarihi : 9 . 7 . 1963] 

X 54. — «Barış Gönüllüleri» adlı Amerikan 
Teşekkülünden faydalanma hususunda Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümeti arasında yapılan Andlaşmaya 
ait teati olunan mektupların onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişle
ri ve Plân komisyonları raporlan (1/428) 
(S. Sayısı : 336) [Dağıtma tarihi: 9.7.1963] 

(Yüzonüçüncü Birleşim) 




