


3. — Türk vatandaşlığı kanunu tasa
rısına dair Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca 
yapılan değişiklikler hakkında Millet 
Meclisi Geçici Komisyon raporu (M. Mec
lisi 1/202; C. Senatosu 1/283) (M. Meclisi 
S. Sayısı: 267 ye 1 nci ek) 504608 

4. — İktisadi Devlet Teşekkülleri ve iş
tirakleri hakkında kanun tasarısına dair 
C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. 
Senatosunca yapılan değişiklikler hak
kında M. Meclisi, Maliye, Sanayi, Ticaret, 
Adalet, ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru (M. Meclisi 1/317; C. Senatosu 
1/262) (ıM. Meclisi 8. Sayısı: 303 e 1 nci 

<*) 508-519 

5. — Devlet Yatırım Bankası hakkında 
kanun tasarısına dair C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapı
lan değişiklikler hakkında M. Meclisi, Ma
liye, Sanayi, Ticaret, Adalet ve Plân ko
misyonlarından seçilen 4 er üyeden ku

rulu Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 
1/308; (\ Senatosu 1/284) (M. Meclisi 
S. Sayısı: 304 e 1 nci ok) 519:529 

6. —• Antalya, oski Milletvekili Burha-
ıı ettin Onat'ıu hükümlü bulunduğu cefa
nın kalan kısmının kaldırılması hakkın
da Dilekçe Karma Komisyonunca hazırla
nan kanun tasarım ve Adalet Komisyonu 
raporu (1/540) 546 

7. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı teşkilâtında çalışan tabip,, diş ta
bibi ve eczacılardan coğrafi, iktisadi ve 
içtimai sebeplerle hususi vaziyette olduğu 
Bakanlar Kurulunca kabul olunan mahal
lerde1 sürekli görev ila bulunanlarla, hıf-
zıssıhha enstitülerinde çalışmakta olan 
kimya mühendisleri, mikrobiyoloji ve bi
yokimya mütehassıslarına ödenek veril
mesine dair kanun tasarısı ile Mardin 
Milletvekili Mehmet Ali Ankan'ın, ha
kimlere aylık hizmet karşılığı Ödenek ve
rilmesine dair kanun teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonları ra
porları (1/5311, 2/89) ('S. Sayısı: 489)* 546 
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci Oturum 
Bitlis Milletvekili Müştak Okumuş'un, Ah

lat kazasının Perhus nahiyesinde 1,5 - 2 aydan 
beri no olduğu bilinmiyen bir çocuk hastalığı 
yüzün'den ölümler vukubulduğuna ve hemen 
tedbir alınması gerektiğine dair demecine bilgi 
edinildi. 

Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kılıç-
oğlu'nun, milletvekillerinin bütçe çalışmalarına 
imkân verilmek üzere, daha evvel alınan ka
rar gereğince, Millet Meclisinin Salı, Çarşamba 
ve Perşembe günleri toplanması hakkındaki 
önergesi kabul olundu. 

Konya Milletvekili Sait Sına Yücesoy'un, 
28 . 1 . 1964 tarihli 42 nci Birleşimde yapmış ol
duğu konuşma dolayısiyle içtüzüğün 187 nci 

maddesinin »3 ncü fıkrası uyarınca takbih ceza
sı ile tecziyesinin ve bu hususun Genel Kuru
lun tasvibine arz edilmesinin uygun olduğuna 
dair Başkanlık Divanının çoğunlukla verdiği 
karar va muhalefet şerhleri okunarak, üzerle
rinde usul noktasından görüşmeler yapıldı ve 
bu konuda verilen önergeler oya sunularak 
Başkanlık Divanı kararının oylanmaması kabul 
edildi. 

Kırklareli Milletvekili Abdurrahman Al tuğ 
ile Cumhuriyet Senatosu Kırklareli Üyesi A. 
Naci Ari'nin, 2 Temmuz: 1941 gün ve 4081 sa
yılı Çiftçi mallarının korunması hakkındaki 
Kanunun 7 nci maddesinin V nci ve 26 nci 
maddesinin I noi fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifinin halen Adalet Komisyonun-
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da bulunan Çiftçi mallarının korunması hakkın
daki kanun tasarısı ile tevhiden görüşülmesine 
dair İçişleri Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 
okunarak kabul olundu. 

İstanbul Milletvekili Naci öktem ve 8 ar
kadaşının, Alâmeti Farika Nizamnamesine ek 
kanun teklifi ile, Manisa Milletvekili Muam
mer Erten'in, Markalar ve menşe işaretleri hak
kındaki kanun teklifinin diğer işlere takdimen 
görüşülmesine dair olan Adalet ve Sanayi ko
misyonları başkanlarının önergesi reddedildi. 

Siyasi partiler kanun tasarısı üzerinde gö
rüşmelere devam olunduğu sırada A. P. li 
milletvekillerinden beşinin ayağa kalkarak ço
ğunluk olmadığını söylemesi üzerine yapılan 

Tasam 

1. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 32 nci maddesine 6842 sayılı Ka
nunla -eklenen (g) fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı. (1/650) (Maliye ve Plân 
komisyonlarına) 

Teklif 

2. — Ankara Milletvekili Burhan Apaydm'-
ın, 1 Kasım 1956 tarihli Dahilî Nizamnamenin 
215 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun teklifi. (2/658) (Anayasa Komisyonuna) 

Raporlar 

3. —• 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 fıkrası
nın değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/417) (Gündeme) 
(S. Sayfsı : 300 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
10 . 2 . 1964] 

4. — 5442 sayılı il İdaresi Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısının C. Senatosunca değiştirilen ve Millet 
Meclisince benimsenmiyen maddeleri hakkında 

yoklama sonunda yeter sayının kalmadığı an
laşıldığından yarım saat sonra toplanmak 
üzere Birl-eşime ara verildi. 

İkinci oturum 

Yoklama yapıldı, çoğunluğun hâsıl olma
dığı görülerek 11 . 2 . 1964 Salı günü saat 15 te 
toplanılmak üzere saat 17 de Birleşime son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Yozgat 
Mekki Keskin İsmet Kapısız 

Kâtip 
Samsun 

îlyas Kılıç 

I Karma Komisyon raporu ile Millet Meclisi, 
Cumhuriyet Senatosu ve Karma Komisyon 
metinleri (M. Meclisi 1/292; C. Senatosu 1/251) 
(Gündeme) (M. Meclisi S. Sayısı : 325 e 2 nci 
ek; C. Senatosu S. Sayısı : 181) [Dağıtma ta
rihi : 10 . 2 . 1964] 

5. — Sandıklının Mırtaz köyü 17 hane numa
rasında nüfusa kayıtlı Alioğlu, Feride'den doğ
ma 11 . 10 . 1942 doğumlu Veysel Aslan'ın ölüm 
cezasına çarptırılması hakkındaki Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/775) 
(Gündeme) (S. Sayısı : 579) [Dağıtma ta
rihi : 10 . 2 . 1964] 

6. — Uşak Merkez Aybey Mahallesi hane 
143, cilt 14 sayfa 103 sayısında nüfusa kayıtlı 
Haliloğlu, Sultan'dan doğma 11 . 12 . 1929 do
ğumlu İsmail Kiraz'ın ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/792) (Gündeme) (S. Sa
yısı : 580) [Dağıtma tarihi : 10 . 2 . 1964] 

7. — Akhisar İlçesinin Bergele Köyü hane 
13, cilt 12 ve sayfa 19 sayısında nüfusa kayıtlı 
Hüseyinoğlu Medine'den doğma 7 . 12 . 1929 
doğumlu Hasan Çalımcı (Çalımcı) nın ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/804) 

2. — GELEN KAĞITLAR 
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M. Meclisi B : 52 
(Gündeme) (S. Sayısı : 581) [Dağıtma tariri : 
.10 . 2 . 1964] 

8. — Kalecik İlçesinin Hasayaz .Bucağı Tav-
şaııcık Köyünün hane 15, cilt 11 ve s'ayfa 1.3 sa
yısında nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu, Satı'dan 
doğma 9 . 7 . 1934 doğumlu Mehmet Aksoy'un 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/805) (Gündeme) (S. Sayısı : 582) [Dağıt
ma tarihi : 10 . 2 . 1964] 

9. — Kulp İlçesinin ITacanan Köyü hane 34, 
cilt 7 ve sayfa 98 sayısında nüfusa kayıtlı Sait
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oğlu, Sultan'dan doğma, 1928 doğumlu Hece]) 
Oruç'un ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/806) (Gündeme) (S. Sayısı : 583) 
[Dağıtma tarihi : 10 . 2 . 19641 

.10..-— Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 
Uzunhasanoğlu ve 4 arkadaşının, 4 Teşrinievvel 
1927 tarih ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhake
meleri Kanununun 288 ve 290 ucu maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/510) (Gündeme) (S. Sa
yısı : 585) [Dağıtma tarihi : 10 . 2 . 1964] 

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

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin 

KÂTİPLER : Süreyya Öner (Siirt), Nevzat Şener (Amasya) 

BAŞKAN — 52' nci Birleşimi açıyorum.. 

3. YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
Ilıklar yandığı zaman düğmeleri çevirmek 

suretiyle yoklama oylarınızı işaret 'buyunma-
nızı rica ediyorum, 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi [bitmiştir. 
317 sayın üye ile çoğunluğumuz vardır, gö

rüşmelere bashvoruz, 

4. — BAŞKANLIK DtVANININ GENEL KUEULA SUNUŞLARI 

/. —• Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Ke
mal Demir'in, Bitlis Milletvekili Müştak Oku
muş'un, Ahlat ilçesinin Purhus bucağında çı
kan çocuk hastalığı hakkında geçen Birleşimde 
yaptığı konuşmaya cevabı 

'BAŞKAN — Gündem dışı söz, .'Sayın Sağ
lık ve Sosyal Bakanı Kemal Demir'indir. 

SAĞLIK VTC SOSYAL YARDIM BAKANI 
KEMAL DEMÎR (Bolu) — Muhterem arkadaş
lar. 

Bitlis Milletvekili S ay m Müştak Okumuş ar
kadaşımızın Bitlis'in Ahlat ilçesinin Purhus bu
cağında kızamıktan ölen vatandaşlarımızın bu
lunduğu ve bu ölümle neticelenen bulaşıcı has
talık karşısında Sağlık ve Sosyal Bakanlığının 
ilgilenmesi gerektiğini ifade eden dünkü gün
dem dışı konuşması karşısında bu konudaki bil
gileri arz etmek istiyorum. Yeni Sabah Gazete
sinin 11 Ocak tarihli nüshasında Bitlis'in Ahlat 
kazasının Purhus kövünde kızamıktan ölen va-, 
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M. Meclisi B : 52 
tandaşlarm bulunduğunun bildirilmesi üzerine 
Bakanlıkça gereken tedbirlerin alınması ve neti
cesinin bildirilmesi için aynı gün Bitlis Valiliği
ne telgraf çekilmiş ve Bitlis Valiliğinden gelen 
cevapta hakikaten kızamıktan Ahlat kazasında 
(ilen vatandaşların bulunduğu bildirilmiştir. 
Bunun üzerine Bakanlıkça orada vazifede bulu
nan arkadaşlarımızın vazifelerini gerekli şekil
de yapıp yapmadığını tesbit için bir müfettiş 
gönderilmiştir. Müfettiş gönderilmesini takiben 
hâdisenin tekrar'basında yer alması üzerine Bit
lis'e orada bulunan vatandaşlarımıza tatbik edil
mek üzere bir miktar ilâç da gönderilmiştir. De
ğerli arkadaşımın dünkü uvarmasını takiben ar
kadaşım dünkü konuşmasında bu gönderilmiş 
olan müfettişin yerinde gerekli tetkikatı yapma
mış olduğunu ve hâdisede sorumlu kimselerin bu
lunduğunu ifade etmişlerdi. 

Arkadaşıma ve Yüce Meclise burada kaydet
mek isterim ki, Bitlis'teki hâdisenin tahkiki için 
yeniden müfettiş gönderilmiştir. Buna ilâveten 
orada bulunan vatandaşlara ve çocuklara tatbik 
edilmek üzere 50 şişe, uzun süre tesiri olan ve 
tahminen 400 - 500 çocuğa tatbik edilebilecek 
miktarda ve bu hastalığa müessir ilâç yola çıka
rılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. (Alkışlar) 

2. -— Ankara İM illet vekil i Burhan Apaydın m, 
içtüzüğün 81 nci maddesinin uygulanma .sekli 
hakkında Meclis Başkanlığından olan sözlü soru
suna henüz cevap verilmemiş olması yolundaki 
demeci ve Başkanlığın açıklaması. 

HAŞKANT — Sayın Apaydın, gündeiıı dışı, 
Riyasete verdiğiniz sorunun ne olduğu hakkın
da mı konuşacaksınız? 

BURMAN' APAYDİN- (Ankara) — Rvet. 

1ÎAŞKAN — Buyurunuz. 
BURHAN APAYDIN (Ankara) — Muihte-

rt'iıı arkadaşlarını, Millet Meclisinin çalışma
ları, beş 'milletvekilinin ayağa kalkıp yoklama 
istemeleri neticesinde ciddî surette aksamakla
dır. Bundan evvel de bu gîbi durumlar mey
dana gelmişi i ve ^yoklamaya tdvessül edilin ok 
istendiği anda söz alarak 81 nci maddenin tat
bikatının Meclis 'müzakereye 'başlamadan evvele 
aidolduğunu, müzakereye başladıktan sonra 5 
üyenin ayağa kalkması suretiyle veya tahriren 
istemini tahtında, yoklama eühetine gidilemiye-
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değini arz eitmiştim, O gün Riyaset "Divanın -
daki Muihterem Reis, bu istemimizi Ibir Öner)ge 
İh alin de Riyaset Divanına aksettiril mesi lüzu
munu ifade eylemiş (ve 'böyle önemli bir husu
sun ancak Riyaset tarafından karara bağlana
bileceği keyfiyetini ifade etmişlerdi. Bende
niz, 38 . 1 . 1'9'04 tarilhin.de önergemi tafsil en ve 
Iberta.fsil tanzim ederek Riyaset .Makamına tev
di ettim. Aradan ıbu kadar gün geçmiş bulun
masına rağmen önergem hakkında bir karar 
verilememiş bulunduğu gibi 'önergemde ayrıca 
"Meclis'e getirilmemiş 'bulunmaktadır. 5 millet
vekilinin ayağa kalkması gibi durumlar sık sık 
tekerrür etmiş bulunması dolayısiyle Millet 
Meclisinin çalışmaları, baştan da arz ettiğim 'gi
bi, ciddî güçlüklere miâruz kalmaktadır. Bu ko
nuşmamla. beş 'milletvekilinin ayağa kalkması 
suretiyle 'şu /veya Ibu partiye izafeten !her ihan-
gi bar tenkid nıaksadiyle söz al m ad um ve gün
dem dışı konuşmanın 'bu malhiyette olmamasını 
bilhassa prensip ittihaz etmiş tolan bir insanım. 
Ben sadece vakıaya temas ediyorum. 

D akil î Nizamnamenin 210 ncu miaddesi ge
reğince Yüüsek Reislik (Makamından, müsaade
leriyle, soruyorum. Bu önergenin seyri ne mer
kezdedir ve nasıl bir tetkika tabi tutulmuştur 
ve -öııeri^e ne zaman Meclise getirilecektir? 
Oiinkü bu durumun muallâkta kalmaması lâ-
zımgelmektedir. Müstaceliyet arz ediyor, önü
müzdeki günlerde bütçe müzakerelerine başla
nacaktır. Aynı halin iBütçe 'müzakerelerinde 
vukubulması halinde Devlet mlekanizmiaısınm 
işlemesi tehlikeye girecektir. Bu itibarla Muh
terem Riyaset Divanının 210 ncu madde gere
ğince arz ettiğim (hususlara cevap lütfetmesi -
ni rica edeceğim. 

t. ETKM KTLIÇOĞLU ((Mestin) — Riya
setin tutumlu hakkında söz istiyorum. 

'BAŞKAN — Bir dakika. Sayın Apaydın 
arkadaşımızın vaktiyle Riyaset Divanına verdi
ği bir yazılı teklifleri vardı. Bunu Başkanlık 
Divanında tetkik mevzuu yaıptık. Başkanlık 
Divanı üyelerinden "Permin Bozıbeyli arkadaşı
mızla Kanunlar Müdürlüğü geçmiş zabıtlardan 
bunun emsalini tetkikle vazifelendirilmişılerdir, 
Zannederim yarınki gün d emimizde yine var. 
"Müzakere edilip konuşulduktan sonra Divanın 
kararım Heyeti Umumiiyeye arz edeceğiz. 
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M. Meclisi B : 52 
İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — 

Bu izah benim ifade etmek istediğim şeyleri 
ortaya koymuş değil. 

BAŞKAN — .Sizin izanınız olarak değil, ben 
Başkanlık Divanı adına Sayın Burhan Apay-
dm'a cevap veriyorum. Yazılı teklifleri vardı, 
o da sioruyor, «Ne merkezdedir, ne safhadadır?» 
diyor. Ben de safahatını söyledim. 

t ETEM KILIGO&LÜ (Giresun) — Biz de 
bunun hakkında konuşmak istiyoruz. Usulsüz 
olduğunu sÖyliyeceğiz. 

BAŞKAN — O ayrı efendim,. Onun müza
keresi açıldığı zaman Divanca bunu getirip sor
duğumuz zaman usulsüzlüğünü beyan buyurur
sunuz. 

iSayın Çanga, sizin gündem dışı konuşmak 
istediğiniz mevzu nedir? 

t. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Sayın 
Ba.ska.nnm ıgündem dışı konuşmak istemiyorum. 

BAŞKAN — Efendim niçin konuşturayım, 
ne hakkında konuşacaksınız ? 

t. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Takrir 
vermiştir. Heyeti Umumiyenin bu takrir hak
kında... 

BAŞKAN — Müzakere açmıyorum ki,. Bu
nun hakkında Burhan Apaydın arkadaşımız 
gündem dışı, Riyasetten «Ne oldu?» diye soru
yor. Riyaset olarak bendeniz şu safhadadır 
diyorum. 

t ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Ya,zılı, 
olarak vermiş, yazılı olarak gelsin... 

BAŞKAN — Yazılı olarak verdiği şeyi ka
rar verip yazılı olarak Heyete getireceğiz, 

1 ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Heyeti 
Umumiyenin bununla ilgisi var nu? 

BAŞKAN — Sayın Çan'ga, sizin konuşmak 
istediğiniz husus nedir? 

SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Beş arka
daşın ayağa kalkması suretiyle «ekseriyet yok
tur» deniyor, yoklama yapılıyor. Bu yoklama
ların usulü hakkında söz istiyorum. 

IBAŞKAN — Bunun hakkında zaten Burhan 
Apaydın arkadaşımızın teklifleri vardır ; Di
vanca tezekkür edilmektedir. 

ISADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Onunla 
alâkalı değil. Eski İçtüzük hükümlerine ıgöre 
noksan yapılan muamele hakkında. 

BAŞKAN — Efendim; Riyaset bunun nok
san yapıldığı kanaatinde değildir. 
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GADRETTİN ÇANGA ((Devamla) — fzattı 

edeyim, arz edeyim. 
BAŞKAN — Hayır efendim, bunun hakkın

da başka görüşülecek bir mesele yok. Şimdiye 
kadarki tatbikatımız ve İçtüzük anlayışımız, 
Başkanlık olarak bunun bu şekilde olduğudur. 
Burhan Apaydın 'arkadaşımızın bir de bu mev
zuda verilmiş bir önergesi vardır. Riyaset Di
vanınca bu tezekkür edilmektedir. 

SADRElTTİN ÇANGA (Dtvamla) — Arz 
edeyim efendim. 

BAŞKAN — Bu mevzuda başka ne yapıla
cak? 5 arkadaşımız ayağa kalkıyor, yoklama is
tiyorlar. Yoklama yapılacaktır. 

SADRETTÎN ÇANGA (DevamJLa) — Siz ko
nuşurken ben sustum ve dinledim. Ben de ko
nuşuyorum. 

BAŞKAN — Peki buyurun. 
İSADRETTÎN GANGA (Bursa) — Buradan 

izah edeyim. 5 arkadaş «ekseriyet yok» diye 
ayağa kalkıyor. Bunların isimleri zabıtlara 
geçmiyor. Halbuki her defasında ,ayağa kalkan 
5 arkadaşın isimlerinin zabıtlara ıgeçımesi lâzım. 
Bunları arz edecektim. 

BAŞKAN — Yok İçtüzükte böyle bir şey, 
zapta geçer diye bir şey yok. '5 arkadaş ayağa 
kalkar, ekseriyetin olmadığını iddia ederse, yok
lama yapılır, ekseriyet yoksa celse kapanır, der. 

3. — İstanbul Milletvekili Naci öktem ve se
kiz arkadaşının Alâmeti Farika Nizamnamesine 
ek kanun teklifi ve Manisa Milletvekili Muammer 
Erten'in, markalar ve menşe işaretleri hakkında
ki kanun teklifinin gündemdeki diğer işlere tak-
dimen görüşülmesi hakkındaki önergesi. 

BAŞKAN — Zaptı sabık hakkında Sayın 
Tekine!. 

ilSMAılL HAKKI TKKİNEL (İstanbul) — 
Muhterem arkadaşlarım, dün, Komisyon Baş
kam olarak imzaladığım bir takrir hakkında 
zapta intikal eden bir yanlışlığı düzeltmiek is
tiyorum. 

•İstanbul Milletvekili Naci Öktem ve sekiz 
arkadaşının 28 Nisan .1304 tarihli Alâmeti Fa
rika 'Nizamnamesine ek kanun teklifi ile Manisa 
Milletvekili Muammer Erten'in markalar ve 
'menşe işaretleri hakkında kanun teklifi Komis
yonumuzdan öncelik ve ivedilikle görüşülmek 
üzere Heyeti Umumiyeye arz edilmişti. Bilâhara 
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bu teklif sahilbi arkadaşlammjızdan bir tanesi
nin Kamfisyonumuza müracaatları üzerine diğer 
dişlere takdimıen glörüşüTmesi için bir talepte 
bulunuldu. Komisyon bunu tezekkür etti. (Bir 
zapta ibağladı ve bu zapta istinaden talebi he
yeti aliyenize arz ettim. Ancak Sayın Mehınnet 
Göker arkadaşım o 'gün içtimada bir mazbata 
yazmakta olduklarından dolayı, hazır buluna
madılar. Bilgileri olmadığı için samıîımiyetle 
«bizim haberimiz yoktur» şeklinde bir beyanda 
bulunımuş. (Bunu tasrih ederim, arkadaşımızın 
da kusuru yoktur. Biz de usulüne uygun mua
mele yaptık. Zabıtlarda taslhiıhini is'tdrlhıam.1 edeL 

rim. 

4. — İzmir Milletvekili Saim Kaygan ve on-
bir arkadaşının; Deniz iş kanunu teklifinin, aynı 
nitelikteki Hükümet tasarısı ile beraber ve nor
mal komisyonlarında görüşülmesi hakkında Ge
çici Komisyonca verilen karara dair rapor 

BAŞKAN — Gündeme başlıyoruz. Başkan
lık sunuşlarından bir sunuşumuz var. Okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
îzmir Milletvekili Saim Kaygan ve 11 arka

daşının deniz iş kanunu teklifini görüşmek üzere 
Çalışma, Sağlık ve Sosyal Yardım, Ulaştırma ve 
Adalet komisyonlarından kurulu Geçici Komis
yonumuz müteaddit defalar toplanmasına rağmen 
bu mevzuda Hükümet tarafından hazırlanan de-
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j niz iş kanunu tasarısına intizaren faaliyetlerini, 

teklif sahiplerinden komisyona gelenlerin muva-
j f akatleriyle tehir kararı almıştır. 

Halen aynı mahiyetteki Hükümetin deniz iş 
kanunu tasarısı 1/562 sayı ile Adalet, Ulaştırma, 
Çalışma ve Plân komisyonlarına havale edilmiş 
bulunmaktadır. 

6 . 2 . 1964 tarihinde toplanan geçici komis
yonumuz, izmir Milletvekili Saim Kaygan ve 11 
arkadaşının, deniz iş kanunu teklifinin aynı 
mahiyetteki Hükümet tasarısiyle beraber bu tek
lifin görüşüleceği komisyonlara havalesi ile nor
mal komisyonlarda, görüşülmesini mevcudun oy 
birliği ile kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Geçici Komisyon Başkanı Sözcü 
Kars 

H. Erdoğan 
Ankara 

H. Ataman 
Balıkesir 

C. Turgut 

Ankara 
M. K. Erkovan 

Kocaeli 
Ş. Bilgisu 

Balıkesir 
A. î. Kırımlı 

Erzurum 
N. Diler 

• 

BAŞKAN — Geçici Komisyon Başkanlığının 
tezkeresini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. Alâka
lı komisyona verilecektir. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1, — Eğitim ödeneği kanunu tasarısı ve Ay
dın Milletvekili Mustafa Şükrü Koç'un, Eğitim 
ödeneği kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân 
komisyonlarından seçilen beşer üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/001, 2/619) (S. Sayı
sı : 563) 

BAŞKAN — Efendim Millî Eğitim Bakanı 
ve Millî Eğitim Komisyonunun bir teklifleri var. 
Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gündemde bulunan ilkokul öğret

menlerine eğitim tazminatı ile ilgili Karma Ko
misyondan bugün Meclise intikal etmiş bulunan 
teklif ve tasarının Önceki bütün maddelere takdi-
men öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda 

gerekli işlemin yapılmasını saygılarımla rica ede
rim. 

Millî Eğitim Bakanı 
Dr. î. öktem 

Yüksek Başkanlığa 
563 Sıra sayı ile basılıp dağıtılan «Eğitim 

ödeneği kanun tasarısı» nı görüşen Karma Ko
misyon raporu ile tasarının gündeme alınması, 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Karma Komisyon Başkanı 
Adana 

Kemal Sarıibrahimoğlu 

BAŞKAN — Efendim, Millî Eğitim Komis
yonu ve Millî Blğitim Bakanının tekliflerini oku-
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(kik. Yalnız, (iündemin, 1, 2, 3 ve 4 neü madde
leri de âcil işlerdendir. Senatodan gelmiş ve he
men görüşülmesi lâzımdır. 5 ne i maddedeki bi
na kiralarından evvel, bunların nazara alınması 
hakkında Millî Eğitim Bakanı ve Millî Kğitim 
Komisyonunun tekliflerini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kaimi edil
miştir. 

2. - - Mihalıççık ilçesi Dümrek köyü nüfusu
nun hane 34, cilt 24 ve sayfa 144 sayısında ka
yıtlı Mehmetoğlu, Fatma (Sıdıka) dan doğma 
10 . 3 . 1938 doğumlu' Cafer (fiiler ile aynı köy 
nüfusunun hane 21, cilt 9 ve sayfa 48 sayısında 
kayıtlı Hüseyinoğlu, Hatice'de?} doğma 1.1.1940 
doğumlu Zeki Özalp'in ölüm cezasına çarptırıl -
medarı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/778) (S. Sayısı: 571) (Bi
rinci görüşme tarihi: 4 . 2 . 1964) (1) 

BAŞKAN — ikinci görüşüImesidir. Birinci 
maddeyi okuluyorum. 

Cafer Güler ile Zeki Özalp hakkındaki ölüm ce
zasının yerine getirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Yargıtay Birinci Ceza Daire
sinin 1 6 . 1 2 . 1 0 6 3 tarihli ve esas 1063/2407 
karar 1063/2512 sayılı ilâmiyle kesinleşen, Anka
ra İkinci Ağır Ceza Mahkemesinin 20.11.1063 
tarihinde esas 063/258, karar 063/356 sayılı hük
mü ile bunlardan Zeki Özalp'in eylemine uyan 
izinsiz ateşli silâh taşımak ve gasptan ve Türk 
Ceza Kanununun 450 nci maddesinin 7 ve 0 ucu, 
Cafer (-Kiler'in de aynı maddenin 7 numaralı 
bencileri gereğince ölüm cezasiyle mahkûm edilmiş 
bulunan sicil nüfusta Mihalıççık ilçesi Dümrek 
köyü nüfusunun hane 34, cilt 24 ve sayfa 144 sa
yısında kayıtlı Melımedoğlu, Fatma (Sıdıka)'dan 
doğma, doğum yeri Güreş, 10 . 3 . 1038 doğum
lu Cafer Oüler ile aynı köy nüfusunun hane 24, 
cilt 0 ve sayfa 48 sayısında kayıtlı Hüseyinoğlu, 
Hatice'den doğma 1 . 1 . 1040 doğumlu Zeki 
Özalp haklarındaki işbu ölüm cezasının yerine ge-
1 irilmesine karar verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi kabul edenler... , Kabul cimiydi
ler... Kabul edilmiştir. 

(1) 571 S. Sayüı basmayazı 4 . 2 . 1964 ta
rihli Birleşim tutanağı son undadır. 
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MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 

•BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı yii-
rütü r. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Teklifin tümü üzerinde lehte, aleyhte konuş
mak istiyen?.... Yok. Teklifin tümünü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Teklif Meclisimizce kabul edil
mişti r. 

3. — Türk vatandaşlığı kanunu tasarısına 
d<iir Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve (Uımhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik
ler hakkında Millet Meclisi Geçici Komisyon 
raporu (M. Meclisi 1/ 202; C. Senatosu t/283) 
(M. Meclisi S. Sayısı: 267 ye 1 nci ek; C. Sena
tosu S. Sayısı: 309) (1) 

BAŞKAN -— Geçici Komisyon raporunu oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Türk vatandaşlığı kanunu taşansın m Mil

let Meclisince kabul edilen ve Cumhuriyet Se
natosunun 27 . 12 . 1963 tarihli 21 nci Birleşi
minde kabul olunan metni, ilgili Bakanlık tem
silcilerinin iştirakiyle Genel Kurulun 18.1.1963 
tarihli 32 nci Birleşiminde kurulması kabul edi
len Geçici Komisyonumuzda görüşüldü : 

Millet Meclisince kabul edilen metnin, Cum
huriyet Senatosunca değiştirilen 4, 6, 7, 8, 10, 
11, 14, 16, 25, 30, 32 ve 41 nci maddeleriyle ge-
C'ici 1 nci maddesi yeniden tetkik edildi. 

Cumhuriyet Senatosunun yukarda belirtilen 
maddelere dair olan değiştirişinin redaksiyon. 
icabı olduğunu ve esasa taallûk etmediği nazarı 
itibara alınmış ve Cumhuriyet Senatosunca ya
pılan mevzınıbahis değişiklikler Komisyonumuz
ca da benimsenin iştir. 

(1) 267 ye 1 nci ek S. Sayılı basmayazı tu
tan ağın sonun dadı r. 
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Cenel Kurala arz ediluııek üzere Yüksek' Baş-

kanlığa sunulur. 
Ceçici Komisyon 

Başkanı Sözcü Katip 
Kırla reli Eskişehir Corum 
A. Eriş S,. Asbuzoğlu A. Cîüler 
Konya. Kütahya, Siirt 

S. Aytaıı S. Tosbi C. Aydın 
Aydın Bursa Kars 

M. Gedik C. Perin L. Aküzüm 
Zonguldak Yozgat 
K. Esengin M. Kepir 

BAŞKAN — - Efendini, Cumhuriyet Ser.ato.su 
metinlerini okutup Komisyonumuzun benimse
yip benimsemediğini oylarınıza, sunacağım. 

Türk Vatandaşlığı Kanunu 

2. Doğum yeri ile 
MADDE 4. — Türkiye'de doğan ve vatandaş

lığını ana ve babasından doğumla kazaımııyan 
çocuklar doğumlarından başlıyarak Türk va
tandaşıdırlar. 

Türkiye'de 'bulunmuş çoîcuklar, aksi s:ıb!l 
olmadıkça, Türkiye'de doğmuş sayılırlar. 

I »AŞ KAN — Komisyonumuzun Cumhuriyet 
Senatosunun metnine mütalâasını okutuyorum. 

Madde 4. — Komisyonumuz bu madde üzerin
de Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliği 
benimsemektedir. 

BAŞKAN — Komisyon Senatoca yapılan 
değişikliği benimsemektedir. Benimsemeyi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

II - Yetkili makam kararı ile kazanma. 
1. Vatandaşlığa alınma ecğitlcri ve ikamet 

A) (renel olarak vatandaşlığa alınma 

MADDE 6. — Aşağıdaki şartları taşıyan ya
bancılar Bakanlar Kurulu kararı ile Türk vatan
daşlığına al m abili rl er. 

Vatandaşlığa alınmasını istiyen kişi, 
a) Kendi millî kanununa, vatansız ise Türk 

Kanununa »öre reşidol malıdır. 
i)) Müracaat tarihinden geriye doğru Tür

kiye'de 5 yıl ikamet etmiş olmalıdır. 
c) - Türkiye'de yerleşmeye karar verdiğini 

davranışı ile teyidetmiş olmalıdır. 
ç) İyi ahlak sahibi olmalıdır. 

d) Cıcnel sağlık bakımından tehlike teşkil 
eden hastalığı bulunmamalıdır. 

e) Yeteri kadar Türkçe konuşabilmelidir. 
f) Türkiye'de kendisinin ve geçimi ile yü

kümlü olduğu kimselerin geçimini sağlıyacak 
gelire veya mesleke sahibolmalıdır. 

BAŞKAN — Madde hakkında komisyonu
muzun mütalaasını okutuyorum. 

Madde. 0. — Komisyonumuz bu madde üze
rinde Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişik
liği benimsemektedir. 

BAŞKAN — Komisyon bu madde üzerinde 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliği 
benimsemektedir. Benimsenmeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler.... Kabul. Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

I») İstisnai vatandaşlığa alınma 
MADDE 7. — Aşağıdaki hallerde P> ncı mad

denin (b) ve (c) bendlerindeki şartlar aranmak
sızın yabancılar, istekleri üzerine, İçişleri Ba
kanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu karariyle 
Türk vatandaşlığına alınabilirler. 

a) Türk vatandaşlığını her hangi bir şe
kilde kaybetmiş olanların sonradan doğmuş re
şit, çocukları, 

b) Bir Türkvatandaşı ile evli olanlarla, 
bunların reşit çocukları, 

c) Türk soyundan olanlarla eşleri ve reşit 
çocukları, ^ 

ç) Bir Türk vatandaşı ile evlenme kara
riyle Türkiye'de yerleşmiş olanlar, 

d) Türkiye'ye sanayi tesisleri getiren sos
yal, ekonomik alanlarda veya bilim, teknik ve
yahut sanat alanlarında olağanüstü hizmeti geç
miş veya hizmeti geçeceği düşünülen kimseler. 

e) Vatandaşlığa, alınması Bakanlar Kuru
lunca, zaruri görülenler. 

BAŞKAN — Komisyonun madde hakkında
ki mütalaasını okutuyorum : % 

Madde 7. — Komisyonumuz bu madde üze
rinde Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişi k-
1 iği benimsemektedir. 

BAŞKAN — Benimsemeyi oylarınıza sunu
yorum/Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

C) Yeniden vatandaşlığa alınma 
MADDE 8. — Bu kanuna göre Türk vatan

daşlığını kaybetmiş olanları. Bakanlar Kurulu 

— 505 — 

http://Ser.ato.su


M. Meclisi B : 52 
ikamet şartı aranmaksızın yeniden vatandaşlı
ğa alabilir. 35 nci madde hükmü saklıdır. 

BAŞKAN — Madde hakkında Komisyonu
muzun mütalâasını okutuyorum. 

Madde 8. — Komisyonumuz bu madde üze
rinde Cumhuriyet Senatosunca yapılan, deği
şikliği benimsemektedir. 

[BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-
y en ler... Kabul edilmiştir. 

2. Vatandaşlığa alınmada usul 
A) Müracaat makamı 

MADDE 10. — Türk vatandaşlığıma alın
ma dileği 6 ncı madde gereğince ilgilinin otur
duğu, 7 ve 8 nci maddelerdeki yazılı hallerde 
de ilgilinin 'bulunduğu yerin en büyük mülkiye 
âmirine ve yabancı memlekette Türk konsolos
luğuna bir dilekçe ile yapılır. Bu makamlarca 
tamamlanan evrak, gereği yapılmak üzere İçiş
leri (Bakanlığınla gönderilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında Komisyonu-
muzun mütalâasını okutuyorum. 

Madde 10. — Komisyonumuz bu madde üze
rinde Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği
şikliği benimsemektedir. 

BAŞKAN — Kalbul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

B) Soruşturma 
MADDE 11. — Vatandaşlığa alınma dileğin

de bulunan kişi hakkında İçişleri Bakanlığın
ca, bu kanunun uygulanmasına dair hazırlana
cak yönetmelikte tesfoit edilecek esaslara, göre 
soruşturma yapılarak gerekli şartların bulu
nup bulunmadığı araştırılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında Komisyonu
muzun mütalâasını okutuyorum. 

Madde 11. — Komisyonumuz bu madde üze
rinde Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği
şikliği benim semektedi r. 

BAŞKAN — Komisyonumuz bu madde üze
rinde Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişik
li iği benimse m ektedir. 

Benimsemeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

TV - Vatandaşlığı kazanımanın sonuçları 
i. Evlenmede Çocuklar 

MADDE 14. — Evlenme ile Türk vatandaş^ 
lığını kazanan kadının, bu evlenmeden önceki 
küçük çocukları, 

a) Babanın ölmüş bulunması, 
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b) Baibanın belli olmaması, 
c) Babanın vatansız bulunması, 
ç) Çocuğun vatansız bulunması, 
d) Velayetin anada bulunması, 
Hallerinde, analarına bağlı olarak Türk va

tandaşı olurlar. 
Şu kadar ki, (a) ve (d) bendlerinin uygu

lanmasında 16 ncı maddedeki şartlar aranır. 
BAŞKAN — Madde hakkında Komisyonu

muzun mütalâasını okutuyorum. 
Madde 14. — Komisyonumuz bu madde üze

rinde Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği
şikliği benimsemektedir. 

BAŞKAN — Benimsemeyi oylarınıza sunu
yorum, Kabul edenler... Etm iyeni er... Kabul 
edilmiştir. 

B) Çocuklar 
MADDE* 10». — Küçük çocuklar Türk vatan

daşlığına alınan babalarına bağlı olarak Türk 
vatandaşı olurlar. 

Türk vatandaşlığına alınan kadının küçük 
çocukları, 

a) Babanın ölmüş bulunması, 
b) Babanın belli olmaması, 
c) Babanın, vatansız olması, 
ç) Çocuğun vatansız olması, 
d) Velayetin anada bulunmam, 
(Hallerinde çocuğun millî kanunu engel ol

madığı takdirde analarına bağlı olarak Türk 
vatandaşı olurlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında Komisyonu
muzun mütalâasını okutuyorum. 

(Madde 16. — Komisyonumuz bu madde üze
rinde Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği
şikliği benimsemektedir. 

(BAŞKAN — Benimsemeyi oylarınıza sunu
yorum! Kabul edenler... Etmiyenlcr... Kabul 
edilmiştir. 

S. Vatana bağlılıkla bağdaşamıyan eylemler 
A) Kaybettirme 

MADDE 25. — Aşağıdaki kişilerin Türk va
tandaşlığını kaybettiklerine Bakanlar Kurulu 
tarafından karar verilebilir. 

a) ITürk vatandaşlığından çıkma izni al
maksızın kendi istekleri ile yaibancı bir Devlet 
vatandaşlığını kazananlar, 

ib) Yabancı bir devletin, Türkiye'nin men
faatlerine uymıyan her hangi bir hizmetinde bu
lunup da Hükümetçe, bu görevi bırakmalaırı 
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kendilerine yurt dışında elçilik veya konsolos

luklarımız, yurt içinde ise mahaıllî mülkiye 
âmirleri tarafından bildirilmesine rağmen üç 
aydan az olmamak üzere verilecek münasip bir 
süre içerisinde kendi istekleriyle bırakmıyanlar, 

•e) 'Türkiye ile savaş halinde bulunan bir 
devletin her türlü hizmetinde kendi istekleriy
le Hükümetim izni olmaksızın çalışmaya devam 
'edenler, 

iç) Yurt duşunda bulunup da muvazzaf as
kerlik görevini yapmak veya Türkiye'de savaş 
ilânı üzerine, yurt dışında bulunup da, yurt sa
vunmasına katılmak için yetkili kılınmış ma
kamlar tarafından usulen yapılacak çağrıya 
mazeretsiz olarak üç ay içinde icabet etmiyen-
ler, 

d) ıSevk sırasında veya kıtalarına katıldık
tan sonra yurt dışına kaçıp da kanuni süre için
de dönmiyenler, 

e) iSilâhlı Kuvvetler mensupları ile asker
lik görevini yapınmakta olanlardan görev, izin, 
ıhava değişimi veya tedavi için yurt dışında bu
lunup da süresi bittiği halde mazeretsiz olarak 
ülç ay içinde geri dönmiyenler, 

f) Yetkili ımakam kararı ile Türk vatan
daşlığını kazandıktan sonra kesintisiz olarak 
en az yedi yıl Türkiye dışında oturan, ve Tür
kiye ile ilgisini ve bağlılığını kesmediğine ve 
Türk vatandaşlığını muhafaza ettiğine delâlet 
edecek resmî temas ve işlemleri bulunmıyanla.r, 

((«§),, (d) ve (e) bendlerine göre karar veri
lebilmesi için Millî Savunma Bakanlığının tek
lifi şarttır. 

BAŞKAN — Madde hakkında Komisyonu
muzun mütalâasını okutuyorum. 

Madde 25. — Komisyonumuz bu madde üz'e-
rinde Cumhuriyet Senatosunca yapıılan deği
şikliği benimsemektedir. 

BAŞKAN — Benimsemeyi oylarınıza snnu-
• yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 

2. Evlenmede çocuklar 
MADDE 30. — Yabancı ile evlenmek sure

tiyle .19 neıı madde gereğince Türlk Vatandaşlı
ğını kaybeden kadının bu evlenmeden önceki 
küçük çocukları; 

a) Babanın ölmüş bulunması, 
b) Babanın belli olmaması, 
e) (Babanın vatansız olması, 

ı s f 
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Hallerinde, analarına bağlı olarak Türk va- ' 

tandaşılığını kaybederler. Bu fıkra gereğince I 
Türk vatandaşlığının kaybı, çocuk 15 yaşından 
büyük ise, yazılı muvafakatine bağlıdır. i 

Yukardaki fıkra gereğince Türk vatandaşlı- | 
ğınm kaybı çocukları vatansız kılacak ise, ço
cuklar Türk kalırlar. I 

r 

BAŞKAN — Madde hakkında Komisyonu
muzun mütalâasını okutuyorum. 

Madde 30. — Komisyonumuz bu madde üze
rinde Cumhuriyet -Senatosunca yapılan deği
şikliği benimsemektedir. t 

iBAŞKAN — Benimsemeyi oylarınıza sunu- I 
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul [ 
edilmiştir. 

B) Çocuklar 
MADDE 32. — Küçük çocuklar, Türk va

tandaşlığından çıkan babalarına bağlı olarak 
Türk vatandaşlığını kaybederler. 

Ananın Türk vatandaşlığından çıkması kü
çük çocuğunun vatandaşlığına tesir etmez. An
cak vatandaşlıktan çıkan ananın küçük çocuk- [ 
lan, { 

a) Babanın ölmüş bulunması, 
b) Babanın belli olmaması, 
c) Babanın yabancı olması, 
ç.) Velayetin anada bulunması, \ 
Hallerinde, analarına bağlı olarak Türk va- f 

tandaşlığmı kaybederler. 
Baba veya anaya bağlı olarak vatandaşlığın | 

kaybı, çocuk, 15 yaşından büyük ise, yazılı mu- [ 
vafakatine Ibağlıdır. 

Yukardaki hükümler gereğince vatandaşlı
ğın kaybı çocukları vatansız kılacak ise, çocuk
lar Türk kalır. 

BAŞKAN — Madde hakkında komisyonu- [ 
muzun mütalâasını okutuyorum. [ 

Madde 32. — Komisyonumuz bu madde üze- [ 
rinde Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişik- I 
ligi benimsemektedir. 

BAŞKAN — Benimsemeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2. Danıştay dışı yargı organları | 
MADDE 41. — Danıştay dışında her hangi | 

bir Türk yargı organı önünde bir kimsenin Türk [ 
vatandaşı olup olmadığı iddia edilir veya ilgi- | 

| li organ tarafından teredüde düşülürse bu hu- | 

i 
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sus İçimleri Bakanlığından sorulur, irişleri Ba
kanlığı en geç. bir ay idinde kararını bildirir. 

teinleri Bakanlığınca verilen kararın da
vaya bakmakta olan mahkemece taraflara teb
liğinden bağlıyarak bir ay içinde ilgililerce .Da
nıştay a başvurulmadığı takdirde Bakanlık ka
rarı kesin! eşii'. 

2. nci fıkrada, belirtilen şekilde Danışta-
ya başvurulursa, bakılmakta olan dâva, kara
ra kadar durduTulur. Sözü edilen fıkra gere
ğince yapılan müracaatlerı Danıştay üç. ay için
de kesin olarak karara bağlar. 

BAS, KAN — Madde hakkında komisyon ıı-
muzun mütalâasını okutuyorum. 

Madde. 4.1-.' — Komisyonumuz bu madde üze
rinde Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği
şik! iği ibenimsemektcdir. 

BAŞKAN — Benimsemeyi oylarınıza sunu
yorum; kabul edenler... Mtmiyenler... Kabul edil
miştir. 

11 - Geçici hükümler 
Kayıp kişiler 

GEÇİCİ MADDE .1. — Millî Mücadeleden 
sonra, «avdeti gayrieaizdir» şerhini havi Bü
yük Millet M'eclisi Hükümeti veya işgal dev
letlerinin İstanbul temsilcileri tarafından ve
rilen pasaportlarla veya belgeleri olmaksızın 
Türkiye'den 1930 yılının sonuna kadar ayrıl-. 
m iş bulunup da halen ölü veya sağ oldukları 
bilinmiycn ve sadece nüfus sicillerinde kayıt
lı bulunan kişiler, bu kanun yürürlüğe girdi
ği tarihte Türk vatandaşlığını kaybetmiş sa
yılırlar. 

(«erekli işlemler İçişleri Bakanlığınca, yapı
lır. 

BAŞKAN — Komisyonumuzun madde üze
rindeki mütalâasını okutuyorum. 

Geçici madde I. — Komisyonumuzun bu 
madde üzerinde Cumhuriyet (Senatosunca yapılan 
değişikliği benimsemektedir. 

BAŞKAN - Benimsemeyi oyunuza sunu
yorum; kabul edenler... Etıniyenler... Kabul edil
miştir. 

Benimsemeler Meclisimizce komisyonumu
zun teklif ettiği üzere kabul edildiğine göre ta
sarı kanunlaşmıştır. 

•/. — iktisadi Devlet Teşekkülleri ve iştirak
leri hakkında kanun tasarısına dair C. Senato
su lia-şkanlı-ğ'i tezkeresi ve (\ Senatosunca ya

pılan değişiklikler hakkında M. Meclisi, Maliye, 
Sanayi, Ticaret, Adalet ve Plân komisyonla
rından seçilen î er üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu (M. Meclisi 1/3.17; (•. 'Senatosu 
1/2X2) (M. Meclisi S. Sayısı : 303 e 1 nci ek; 
(\ Senatosu S. Sa,yısı : 303) (1) 

BAŞKAN ----- Komisyon ve Hükümet yerini 
alsın. Geçici Komisyon raporunu okutuyorum. 

(Rapor okundu) 
BAŞKAN —- Komisyonun raporu üzerin

de bir tashih önergesi vardır, Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
C. Senatosunca, metne 37 nci madde ilâve 

edilmiş olduğundan yürürlük maddelerinin nu
maraları da değişmiş bulunmaktadır. Binaen
aleyh, 38 ve 31) ucu maddeler de benimsenmemiş
tir. Arz olunur. 

Sözcü 
Nadir Yavuzkan 

BAŞKAN —- Bilgilerinize sunulur,. 
Rapora ilâveten. Şimdi C. Senatosu madde

lerini okutup, komisyonumuzun benimsenip be-
nimsenmemesi hakkındaki mütalâasını da oku-
lııp oyunuza sunacağım. 

Okutuyorum. 

İktisadi Devlet Teşekkülleriyle müesseseleri 
ve iştirakler hakkında Kanun 

Böl üm : 1. 
Genel hükümler 
Amaç, ve konu 

Tarifeler 
MA DDK 1. - - İktisadi Devlet Teşekkülle

ri; sermayelerinin yarısından fazlası tekila
sına veya 'birlikte Devlete; (genel ve katma büt
çeli idarelere) ve İktisadi Devlet Teşekkülleri
ne aidolup, iktisadi alanda ticari esaslara göre 
faaliyet göstermek üzere 'kurulan ve kuruluş 
kanunlarında bu kanuna tabi olacakları belir
tilen teşebbüslerdir. 

Devlet ve teşekkül iştirakleri, Devlet ve İk
tisadi Devlet Teşekküllerinin sermayelerinin 
yarısına veya daha azma sahip bulundukları, 
özel hukuk hükümlerine göre kurulan ortaklık
lardaki hisselerdir. 

(I) 303 o l nci ek S. Sayılı hasmayazı tu-
tanağıu son undadır. 
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Bu kanunda geçen «Teşekkül» deyimi İkti

sadi Devlet Teşekküllerini, «iştirak» deyimi 
Devlet ve İktisadi Devlet Teşekkülü iştirak
lerini, «Müessese» deyimi sermayesinin tamamı 
Devlete aidolan teşekküllei'e bağlı ve tüzel ki
şiliği haiz işletme ve işletmeler grupunu, «Baş
kanlık» deyimi teşekküllerin kanuna güre il
gili bulundukları bakanlıkları, «Tüzük» deyi
mi, bu kanunun uygulanmasını gösteren tüzüğü 
ifade eder. 

BAŞKAN —• Komisyonunuzun madde üze
rindeki mütalâasını okutuyorum. 

OEÇİCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NADİR 
YAVUZKAN (Burdur) — İkinci kısmı birin
ci maddeye aittir, matları okunmadı efendim. 

•BAŞKAN — Beki efendim, mat lap olarak 
gecen kısım maddeye dairıniş, okutuyorum. 

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

Madde 1. — (ieçici Komisyon Cumhuriyet 
Senatosu metninin benimsenmemesini tavsiye 
etmektedir. 

BAŞKAN — Komisyonunuz Cumhuriyet 
Senatosu metninin benimsenmemesini tavsiye 
(itmektedir. benimsenmemesini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenlcr... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2, — 
A) Amaç : 
Bu kanunun amacı, iktisadi Devlet Teşek

külleriyle müesseseleri ve iştiraklerinin ulusal 
ekonomimize faydalı olabilmesi için özerk bir 
tarzda, karma ekonominin kurallarına ve eko
nomik gereklere uygun olarak yöneltilmeleri
ni, kârlılık ve verimlilik anlayışı içinde çalış
mak ve sermaye birikimine yardım etmek su
retiyle daha fazla yatırım kaynağı yaratmala
rını ve bu amaca ulaşmak için denetlenmeleri
ni sağlamaktır. 

B) Konu : 
iktisadi Devlet Teşekkülleriyle müessese

lerinin kuruluş, yönetim ve denetimi ve iştirak
lerin yapılması ve yönetimi bu kanuna göre dü
zenlenir ve yürütülür. 

BAŞKAN — Madde hakkında Komisyonu
nuzun mütalâasını okutuyorum. 
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Madde, 2. (ieçici Komisyon Cumhuriyet 

Senatosu metninin benimsenmesini tavsiye 'et
mektedir. 

BAŞKAN —- Benimsenmeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Teşekkül 1 erin kurul usu 
MADDÜ 3. •— Teşekküller tüzel kişiliğe sa

hi]) ve faaliyetlerinde özerktirler. 
Teşekküller özel kanunla kurulurlar ve bu 

kanun ile kuruluş kanunlarının saklı tuttukla
rı hususlar dışında özel hukuk hükümlerine ta
bidirler. Sorumlulukları sermayeleri ile sınır
lıdır. 

Teşekküller ve müesseseleri (J-eııel Muhase
be,- Devlet alım - satım ve ihaleleriyle Devlet 
inşaatının labi (bulunduğu '-mevzuat hükümleri
ne ve Sayıştayın denetimine tabi değildir. 

Durumları 2 nçi maddenin 1 nci fıkrasında 
belli edilen amaçları başarmaya devamlı ola
rak elverişli bulunmıyan teşebbüsler, İktisa
di Devlet Teşekkülü olarak kurulamazlar. 

Teşekküllerin ilgili oldukları bakanlıklar 
kanunla belli edilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında Komisyo
nun mütalâasını okutuyorum. 

Madde 8. —• Ceçici Komisyon Cumhuriyet 
Senatosu metninin benimsenmesini tavsiye et
mektedir. 

BAŞKAN — Komisyonunuz Cumhuriyet 
Senatosu metninin benimsenmesini tavsiye et
mektedir. Benimsemeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

İştirakler 
M A UDU 4. — Devlet iştirakleri kanunla, 

teşekkül iştirakleri Bakanlar Kurulu kararı ile 
olur. 

Teşekküller, kuruluş kanunlarında belli edi
len maksat ve gayeleriyle doğrudan • doğruya 
ilgili olmıyan ortaklıklara katılamazlar. 

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

BAŞKAN — (ieçici Komisyonun madde 
hakkındaki mütalâasını okutuyorum. 
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Madde 4. — Geçici Komisyon Cumhuriyet 

Senatosu metninin benimsenmemesini tavsiye et
mektedir. 

BAŞKAN — Geçici Komisyon Cumhuriyet 
Senatosu metninin benimsenmemesini tavsiye 
etmektedir. Benimsenmemeyi oyunu/a sunu
yorum. Kabul edenler... Kalbul etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 5. — Dinlet iştiraklerinin, mülki
yet ve intifaı Hazineye, teşekkül iştirakleri
nin mülkiyet ve intifaı teşekküle aittir. Ancak, 
diğer gerçek ve tüzel kişilerin sermaye hisse
leri üzerindeki hakları saklıdır. Teşekküllerin 
yönelim kurulları kendi iştiraklerinin yapılma
sı, devir veya tasfiyesi hususunda Bakanlar 
Kuruluna teklif yapmakla görevlidir. Devlet 
iştirakleri için teklifte bulunmak yetkisi Ma
liye Bakanlığına aittir. Bakanlar Kurulu bu 
konuda Devlet Yatırım Bankasının görüşünü 
alır. Kanun çıkarılması gerekmiyen Devlet iş
tirakleriyle teşekkül iştiraklerinin devir ve tas
fiyesi için Bakanlar Kurulunca Devlet Yatı
rım Bankası görevlendirilebilir. 

BxlŞKAN — Madde hakkında Geçici Ko
misyonun mütalâasını okutuyorum. 

Madde 5. — Geçici Komisyon Cumhuriyet 
Senatosu metninin benimsenmemesini tavsiye et
mektedir. 

BAŞKAN — Geçici Komisyon Cumhuriyet 
Senatosu metninin benimsenmemişini tavsiye 
etmektedir. Benimsenmemeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kalbul etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. (A. P. milletvekilleri safların
da «Kabul edilmemiştir» sesleri..). 

Arkadaşlarımız sayıya itiraz ettiklerine gö
re tekrar oyunuza sunuyorum. Benimsenmeme
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler.. Benimsenmeme kabul edilmiştir. 

M A D D F J 6. — Devlet veya teşekküllerin iş
tirak ettiği ortaklıklardaki kamu hissesinin % 50 
nin üstüne çıkmam halinde şirket, bu durumun 
hâsıl olduğu takvim yılını takibeden üç yıl için 
eski statüsü ile yönetilir. Kamu hissesi bu müd
detin sonunda % 50 "in altına düşürülemediği 
takdirde ortaklık İktisadi Devlet Teşekkülü ha
line getirilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında 
muzun mütalâasını okutuyorum. 

Komisyonu-

Maddc 6. — Geçici Komisyon Cumhuriyet Se
natosu metninin benimsenmesini tavsiye etmek
tedir. 

BAŞKAN — Benimsenmesini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

BÖLÜM : II. 
Teşekkül ve müesseseler 

A) Teşekküller 
Yönetim konusunda yetkili organlar 

MADDE 7. — Teşekküller kanun ve tüzük 
hükümleri ile yönetim kurullarının kararları dâ
hilinde Genel Müdür tarafından yönetilir. 

Yönetim Kurulu ve Genel Müdürün görev, 
yetki ve sorumlulukları kuruluş kanunlarında ve 
tüzükte belirtilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında Komisyonu
muzun mütalâasını okutuyorum. 

Madde 7. — Geçici Komisyon Cumhuriyet Se-
natosu metninin benimsenmesini tavsiye etmek
tedir. 

BAŞKAN —• Benimsenmeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Yönetim Kurulu 
MADDE 8. — Yönetim Kurulu teşekküllerin 

karar organı olup, teşekkülün en yüksek seviyede 
yönetme ve karar alma yetki ve sorumluluğunu 
taşır. 

Teşekkül bünyesinden Yönetim Kuruluna ka
tılacak görevliler her teşekkülün kuruluş kanu
nunda gösterilir ve sayıları genel müdür dâhil 
ikiden fazla olamaz. 

Yönetim kurullarına birisi Maliye Bakanlığı 
birisi ilgili bakanlık ve diğer teşekkülün özel ka
nununda tesbit edilecek bakanlığın inhası üzerine 
Bakanlar Kurulunca atanacak üç üye katılır. 

Yönetim kurullarınca Bakanlar Kurulunca 
atanacak üyelerin, Genel Müdür ve Genel Müdür 
yardımcılıklarında aranan niteliklerde olmaları 
şarttır. 

Sanayi, Tarım ve Ulaştırma alanlarında çalı
şan teşekküllerden geniş ölçüde işçi çalıştıranların 
yönetim kurullarında bir işçi üye bulunur. Yöne
tim Kurulunda işçi üye bulunacak teşekkül, teşek
külün özel kanunda belirtilir, işçi üye, bu görevi 
devam ettiği sürece ücretsiz izinli sayılır, tşçi 
üyenin seçim şekli tüzükte gösterilir. 
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Bu üyeler ü<; yıl için atanır veya seçilir. Bu 

sürenin sonunda tekrar atanmaları veya seçilme
leri mümkündür. 

Üyelik için bu kanunda aranan nitelikleri yiti
renler, atanmaları ve seçilmelerindeki usule göre 
süre dolmadan da değiştirilebilirler. 

Bakanlar Kurulunca atanacak üyeler, Bakan
lıklar teşkilâtından veya dışardan seçilebilirler. 
Genel, katma ve özel bütçeli idarelerin, ve kamu 
iktisadi teşebbüslerinin barem içi ve barem dışı 
kadrolarından Yönetim Kuruluna getirilenlerin 
görevleri ile ilgileri kesilir. Görev süreleri terfile
rine sayılır, görevli tarafından ödenmesi gerekli 
katılma paylarını ödemeleri kaydiyle emeklilik ve 
diğer sosyal haklan devam eder. 

özel sermaye, teşekküllerdeki hissesi % 15 i 
aştığı takdirde Yönetim Kurullannda bir üye 
bu 1 und urulabili r. 

özel sermaye hissesi sahipleri tarafından seçi
lenler dışında kalan Yönetim Kurulu üyeleri bir
den fazla teşekkül veya diğer Kamu İktisadi Te
şebbüsünün Yönetim Kurulunda üye olarak çalı
şamazlar, çalışmalarını devamlı olarak teşekküle 
hasredenler, başka hiçbir işle meşgul olamazlar. 

Rakip kuruluşlarda menfaat bağlan bulunan
lar Yönetim Kurulu üyesi olamazlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında Komisyonumu
zun mütalâasını okutuyorum : 

Madde 8. — Geçici Komisyon Cumhuriyet Se
natosu metninin benimsenmemesini tavsiye et
mektedir. 

BAŞKAN — Benimsenmeyi oylannıza sunu
yorum. Kabul edenler Kabul ctmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İlgili bakanlıklar 
MADDE 9. — Teşekkülün ilgili olduğu bakan

lık; teşekkül çalışmalarının kanun ve tüzük hü
kümlerine uygun olarak yürütülmesini gözetmek
le görevlidir. Bu maksatla teşekkülün hesaplarını 
ve işlemlerini teftişe veya tahkike tabi tutmaya ve 
bunlar nezdinde iktisadi ve malî durum tesbit-
leri yaptırmaya yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında Komisyonumu
zun mütalâasını okutuyorum : 

Madde 9. — Geçici Komisyon Cumhuriyet Se
natosu metninin benimsenmemesini tavsiye et
mektedir. 

BAŞKAN — Benimsenmemeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.... 
Kabul edilmiştir. 
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Genel müdürler ve yardımcıları 

MADDE 10. —• Teşekküllerin genel müdürle
ri ve sayısı özel kanunlarla belli edilen genel mü
dür yardımcıları ilgili Bakanın inhası üzerine Ba
kanlar Kurulunca atanırlar. Bunlar tayinle
rindeki usule göre değiştirebilirler. 

(ienel müdür, Yönetim Kurulunun başkanlı
ğını yapar. îdare ve kaza mercilerinde ve üçüncü 
şahıslara karşı teşekkülü temsil eder. Temsil yet
kisini gerektiğinde, genel hükümlere göre devre
debilir. 

Genel müdür ve genel müdür yardımcısı ola
bilmek için : 

a) İktisadi veya mesleki alanda yüksek öğ
renim yapmış olmak, 

b) Genel müdürlük ve yardımcılık görevleri
ni yerine getirebilecek ehliyet, bilgi ve tecrübe 
sahibi olmak. 

c) Memurin Kanununun 4 ncü maddesinin 
(B), (C), (H), (V) fıkrâlanndaki niteliklere 
sahip bulunmak gereklidir. 

Ancak bankacılık meslekinde yetişerek yeter
likleri görülmüş olanların genel müdür yardım-
cılığındaki müktesep hakları saklıdır. 

BAŞKAN — Madde hakkında Komisyonumu
zun mütalâasını okutuyorum : 

Madde 10. — Geçici Komisyon Cumhuriyet 
Senatosu metninin benimsenmemesini tavsiye et
mektedir. 

BAŞKAN — Benimsenmemeyi oylarınıza su-
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Müesseselerin yönetimi 
MADDE "12. — Müesseseler, teşekkül yönetim 

kurulunca atanacak bir müdür ve yönetim komi
tesi tarafından yönetilir. 

Müdür yönetim komitesinin başkanı olup mü
esseseyi temsil eder. 

Yönetim komitesi, müessesenin en yüksek se
viyedeki idarecileri arasından seçilen üç görevli 
ile kuruluş maksat ve gayesine göre geniş ölçüde 
işçi çalıştırdığı Bakanlar Kurulunca belli edilen 
müesseselerde işçiler tarafından seçilecek bir işçi 
üyeden kurulur. 

Yönetim komitesi kararları, karar gününü ko-
valıyan günden itibaren on gün içinde teşekküle 
gönderilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında Komisyonumu
zun mütalâasını okutuyorum : 
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Madde \"2. — (tcçici Komisyon Cumhuriyet 

Senatosu metninin benimseıımemesiııi tavsiye et
mektedir. 

BAŞKAN (icçiei Komisyon Cumhuriyet 
Senatosu metninin beniseumemesini tavsiye et
mektedir. Benimsenmem ey i oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kaimi elmiyonler... Kabul edil
miştir. 

'C) Programlar, bütçeler - hesaplar 
Kısa ve uzun vadeli programlar 

MADDU 13. --,- a) Teşekküller kalkınma plâ
nına ve yıllık programlara uygun olarak uzun 
vadeli ve yıllık yatırım ve finansman programla
rı île her yıl ivin işletme bütçesi hazırlarlar. 

Yatırım ve finansman programlarının ne şe
kilde hazırlanacağı Maliye Bakanlığı taraf ından 
Devlet Plânlama. Teşkilât mm, teşekküllerin ve 
Yüksek Denetleme Kuru lunun mütalâaları da 
alınarak teshil olunur. 

İş letme bütçeleri her hesap dönemi için yıllık 
programdaki, hedefler esas alınarak hazırlanır. 
(«erekli lıallerde ilgili Bakanlık daha uzun dev
reler için işletme büteesi hazırlanmasını isi ive
bilir. 

))) Teşekküllerin -yillik: yat ır ım ve finansman 
programları bu husustaki Bakanlar Kuru lu 
karar ın ın Bakanlıklarca, kendilerine tebliği ile 
:kcsinleşir. Devlet Yatırım Bankası Kanununda
ki hükümler saklıdır. 

Teşekküllere ve müesseselerine ait işletme büt
çeleri teşekkül yönetim kurulunun kararı ile ke-
sinleşir. 

B A Ş K A N - - Madde hakkında Komisyonumu
zun mütalâasını okutuyorum : 

Madde b>. — Ceeici Komisyon Cumhuriyet 
Senatosu metninin benimsenmesini tavsiye e tmek
tedir. 

B A Ş K A N --•• Benimsenmeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İşletme koordinasyonu 
MADDK 18. —- Teşekküllere bağlı müessese

lerin bu teşekküllerin birbirleriyle ilgili faaliyet
lerinde ahenkli çalışmaları esastır. 

Bir teşekkülün müesseseleri arasındaki çalışma 
koordinasyonu teşekkülce1, bir Bakanlıkla il
gili teşekküller arasındaki koordinasyon, ilgili Ba
kan tarafından sağlanır. 

Ayrı bakanlıklarla ilgili teşekküller arasın
da, koordinasyonu sağlamak üzere Başbakan Yar
dımcılarından birinin başkanlığında, Maliye Ba
kanı ve ilgili Bakanlar ve ilgili teşekkül genel mü
dürler inin iştirakiyle toplantı lar tertiplenir. Bu 
toplantı lar gerekli hallerde ilgililer ve her halde 
altı <\yi\'d bir bütün teşekküllerin iştirakiyle yapı
lır. Bu toplantılarla ilgili sekreterlik işleri Sa
nayi Bakanlığınca yürü tü lür . 

B A Ş K A N — Madde hakkında 'Komisyonu
muzun. uzun mütalâasını okutuyorum. 

Madde İS. ----- Oeçici Komisyon Cumhuriyet 
Senatosu metninin benimsenmesini tavsiye etmek
tedir. 

BAŞKAN -•- Benimsenmeyi oylarınıza, sunu
yorum. Kabul edenler... Ktmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Bilançolar' ve netice hesapları 've faaliyet raporları 
MA DDK I!). — Bilançolar ve netice hesapları 

ilgili Bakanlık tarafından Maliye1 ve Ticaret Ba
kanlıkları ile Yüksek Denetleme Kuru lunun mü
talâaları alınmak suretiyle hazırlanan tip örnek
lere uygun olarak aidoldukları yılı kovalıyan dör
düncü ayın sonuna kadar hazırlanır ve faaliyet 
raporlai'iyle birlikte1 Yüksek Denetleme Kuru luna 
gönderilir. 

Teşekkül ve müesseselerce, kanunların gerek
tirdiği her lüi'lii ihtiyat, karşılık ve provizyonla
rın ayrılması mecburidir. İhtiyat ve provizyon ve 
karşılıkların nisbetlerinin ve hesap usullerinin 
teşekküllerin özel kanunlar ında belli edilmemesi 
halinde genel hükümler uygulanır. 

Kaaliyet raporları yönetim, kurulunca yıllık 
ve uzun vadeli çalışma programlar ına uygun ola
rak düzenlenir. Bu raporlarda, dönem çalışma so
nuçları, program ve bütçelerle bunlar ın mukaye
sesi, bütçe ve programlarda bulunduğu halde 
gerçek I eştiril em iyen işi IM- gerekçeleriyle gösterilir 
ve bunlara ait malî analizler yapılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında Komisyonumu
zun mütalâaasmı. okutuyorum. 

Madde 1!). - - Ceçici Komisyon Cumhuriyet 
Senatosu metninin benimsenmesini tavsiye etmek
tedir. 

B A Ş K A N Benimsenmeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Ktmiyenler... Kabul edil
miştir. 

— 512 



M. Meclisi B : 52 11 . 2 . 1964 O : 1 
D) Denetleme. 

1 )enetleme 
MADDE 20. — Teşekküller ve müesseseler; 

Yüksek Denetim Kurulunun malî, idari ve teknik 
d eneti m ine tâbidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında Komisyonumu
zun ııüitalâaasını okutuyorum. 

Madde -0. —• Geçici Komisyon Cumhuriyet 
Senatosu metninin benimsenmemesini tavsiye et
mektedir. 

BAŞKAN — Beninıscnmemeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Denetleme sonuçlarının sunulması 
MADDE 21. — Yüksek Denetleme Kurulu, te

şekküllerin bir yıla ait hesap ve muameleleri 
üzerindeki incelemelerini en geç ertesi yılın Ey-
lül ayı sonuna kadar tamamlıyarak bunlar hak
kında düzenlenen raporları kendi kanununda gös
terilen mercilere verir. 

BAŞKAN — Madde hakkında Komisyonumu
zun mütalâaasmı okutuyorum. 

Madde 21. — Geçici Komisyon Cumhuriyet 
Senatosu metninin benimsenmesini tavsiye etmek
tedir. 

BAŞKAN — Benimsemeyi oylarınıza sunu
yorum. Kaimi edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Faaliyet sının ve gaye 
MADDE 23. — Teşekküller kuruluş gayeleri 

dışında faaliyette bulunamazlar. 
İşletme ve idarede prensip kârlılık ve verim

liliktir. Her teşekkül kendisine verilen sermaye
yi ve sağlanan diğer kaynakları bu esasa göre 
kullanmaya ve değerlendirmeye mecburdur. 

Teşekküllerin her türlü personeli bu prensi
be uygun olarak gereken gayret ve basireti gös
termekle yükümlüdür. 

BAŞKAN — Madde hakkında komisyonu
muzun mütalâasını okutuyorum. 

Madde 23. — -Geçici Komisyon Cumhuriyet 
Senatosu metninin benimsenmesini tavsiye et
mektedir. 

BAŞKAN — Benimsemeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Fiyat ve tarifeler 
MADDE 24. — Teşekküller mal ve hizmet 

i'ivatlai'inı tesbitte serbestirler. 

Bu mal ve hizmetlerden temel ııml ve hizmet 
mahiyetinde olanların fiyatları gerektiğinde Ba
kanlar Kurulunca tesbit edilebilir. Tesbit olu
nan fiyatlar maliyetin altında bulunduğu tak
dirde zarar, en geç aidoldıığu yılı kovalıyan yı
lın genel bütçesine konulacak ödenekle kapatılır. 

Zararın miktarı ilgili Bakanlık ve Maliye Ba
kanlığınca müştereken tesbit olunur. 

Teşekküllere, Kalkınma plânı ve yıllık prog 
rama aykırı olmamak kaydı ile Bakanlar Kuru
lunca verilecek görevlerden doğacak zararlar 
2 nci fıkradaki esaslar dâhilinde bütçeden 
karşılanır. Bu görevler teşekküllerin çalışma alan
ları dışında olamaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında komisyonu
muzun mütalâasını okutuyorum. 

Madde 24. — Geçici Komisyon Cumhuriyet 
Senatosu "metninin benimsenmesini tavsiye et
mektedir. 

BAŞKAN — Benimsenmeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Atama ve işe alma 
MADDE 25. — Teşekküllerin personeli yö

netim kurulları tarafından atanır. Yönetim ku
rullarının bu yetkilerini alt kademelere kısmen 
vermeleri mümkündü r. 

Yönetim kurulu üyesi olan teşekkül persone
linin atanması İlgili Bakanın inhası ile Bakanlar 
ıKur ul unca yap il ı r. 

Her teşekkül için, kadro sınıflandırılması, 
idari ve, teknik personelde aranacak nitelikler, 
işe alma, nakil, terfi, işe son verme ve disiplin 
cezaları gibi konuları düzenlemek üzere bir yö
netmelik hazırlanır. Yönetmelik ilgili Bakanlı
ğın tasvibi ile yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında komisyonumu
zun mütalâasını okutuyorum. 

Madde 25. — Geçici Komisyon Cumhuriyet 
Senatosu metninin benimsenmesini tavsiye et
mektedir. 

BAŞKAN — Benimsenmeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

BOLÜM : III 
İştirakler 

MADDE 26. — Devlet hissesinin f/c 15 den 
fazla olduğu ortaklıkların yönetim kurullarında 
Maliye Bakanlığını tenısilen bir üye bulundum-
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labilir. ÛBu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
mevcut otaklıikların kanun ve ana sözleşmelerin
deki hükümler saklıdır. 

Maliye Bakanlığı 'Türk Ticaret Kanunu ge
reğince ortakların haiz oldukları bütün haklara 
sahiptir; bunlar temsilcinin varlığı ileri sürüle
rek kayıtlanamaz. 

Maliye Bakanlığı temsilcileri, bulundukları 
ortaklıkların faaliyetleri ve malî durumları hak
kında, belirtilecek esaslara göre, Maliye Bakan
lığına bilgi vermekle yükümlüdürler. 

Maliye Bakanlığı temsilcileri bu Bakanlık 
veya ilgili Bakanlık mensupları arasından veya 
dışardan atanırlar. 

Devletin iştiraki bulunan ortaklıkların en 
son yıla ait bilanço ve netice hesapları cetvelle
ri, genel bütçe gerekçesine eklenerek Türkiye 
Büyük Millet Meclisine sunulur. 

BAŞKAN — Madde hakkında komisyonumu
zun mütalâasını okutuyorum. 

Madde 26. — Geçici Komisyon Cumhuriyet 
Senatosu metninin benimsenmem esini tavsiye et
mektedir. 

BAŞKAN •— Benimsenmemeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... lEtmiyonler... Kabul 
edilmiştir. 

Teşekkül iştiraklerinin yönetimi 
MADDE 127. — Teşekkül hissesinin % 15 

den fazla olduğu ortaklıkların yönetim kurulla
rında bir teşekkül temsilcisi bulundurulabilir. 

Teşekkül, Türk Ticaret Kanunu gereğince 
ortakların haiz oldukları bütün haklara sahip
tir, bunlar temsilcinin varlığı ileri sürülerek 
kayıtlanamaz. 

'Teşekkül temsilcileri, bulundukları ortaklı
ğın faaliyetleri ve malî durumları hakkında, 
belirtilecek esaslara göre, Maliye Bakanlığına 
ve teşekküle bilgi vermekle yükümlüdürler. 

Her teşekküle ait iştiraklerin bulunduğu or
taklıkların bilanço ve netice hesapları cetvelleri 
dördüncü ayın sonuna kadar hazırlanıp teşek
küllerin yıllık bilanço ve netice hesapları cetvel
lerine bağlanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında komisyonumu
zun mütalâasını okutuyorum. 

Madde 27. — Geçici Komisyon Cumhuriyet 
Senatosu metninin benimsenmemesini tavsiye et
mektedir, 
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BAŞKAN — Benimsenmemeyi oylarınıza su

nuyor um. Kabul edenler. Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Sözleşme ile çalıştırma ve tazminat 
MADDE 29. — Teşekkül genci müdürleri, 

genel müdür yardımcıları, yönetim kurulu üye
leri ve müessese müdürleriyle teşekkül ve mües
sesenin kârlılık <vc verimliliğine müessir görevle
rin sorumluluğunu taşıyanlar için, teşekkülün 
talebi ve ilgili Bakanlığın teklifi üzerine Yük
sek Denetleme Kurulu, Başbakanlık Personel 
Dairesi ve Maliye Bakanlığının müspet mütalâa
ları alınmak şartiyle Bakanlar Kurulunca tesbit 
edilen kadrolara atanan personelin sözleşme ile 
çalıştırılmaları mümkündür. 

BAŞKAN — Madde hakkında komisyonumu
zun mütalâasını okutuyorum. 

Madde 29. — 'Geçici Komisyon Cumhuriyet 
Senatosu metninin benimsenmemesini tavsiye 
etmektedir. 

(BAŞKAN —Benimsenmemeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İkramiyeler 
MADlDE 30. — Teşekküllerin yönetim kum

lu başkan ve üyeleri dâhil olmak üzere her çeşit 
personeline (işçiler dâhil), geniş ölçüde işçi ça
lıştıran teşekküllerden Bakanlar Kurulunca belli 
edilenlerde kârın % 10 unu, bunlar dışında ka
lanlarda kârın % '5 ini geçmemek ve bir aylık 
ücret tutarını aşmamak üzere j^önetinı kurulu* 
nun teklifi ve ilgili Bakanın onayı ile ikramiye 
verilebilir. 

Kârlarından, yukarıki fıkra gereğince, ik
ramiye olarak ayrılacak meblâğlar bir aylık 
maaş veya ücret tutarında ikramiye verilme
sine yetmiyen teşekküllerle fiyatları Bakanlar 
Kurulunca belli »edilen mal ve hizmetlerin üre
timi veya satışı ile uğraşan teşekküllerin her 
çeşit personeline ne suretle ikramiye verile
ceği hususu tüzükte gösterilir. Bu teşekküllerin 
her çeişt personeline verilecek ikramiye bir ay
lık maaş veya ücret tutarını aşamaz. 

Görevlerinde olağanüsetü gayret göstermek 
suretiyle kârlılık veya verimliliği artıranlara 
veya işletme faaliyetlerine yararlı buluş geti
renlere yönetim kurulunun teklifi ve ilgili Ba
kanlığın onayı ile üç aylık ücret tutarına 
kadar ikramiye verilebilir. Bu sınırın üstün-
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de ikramiyeye lâyık görülenler Bakanlar Ku
rulu kararı ile altı aylık ücret tutarını aşmanvak 
üzere 7244 sayılı Kanuna tabi olmaksızın ik
ramiye ve Bakanlar Kurulu takdirnamesi ile 
taltif olunabilir. Bu ikramiye ve takdirname
nin verilmesine ait esaslar tüzükte belirtilir. 

Kârlılık veya verimliliğin artırılmasına 
fiilen müessir olan personele, kârlılık veya ve
rimliliğin artışiyle oranlı olarak, 7244 sayılı 
Kanuna tabi olmaksızın, Bakanlar Kurulunca 
tesbit edilecek esaslar dâhilinde teşvik primi 
verirabilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında komisyonumu
zun mütalâasını okutuyorum. 

Madde 30. — Geçici Komisyon Cumhuriyet 
Senatosu metninin bctıimsenmemesini tavsiye 
etmektedir. 

BAŞKAN — Benimsememeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul ctmiycnlcr.. 
Kabul edilmiştiv 

Vekâlet ücretlerinin dağıtımı 
MADDE 31. — Bu kanun hükümlerine tabi 

teşekkül ve müesseselerin hukuk işleri müdür
lüğünde ve hukuk müşavirliklerinde çalışan mü
dür, müdür yardımcısı, hukuk müşaviri ve yar
dımcıları ile müşavir avukat, avukat, raportör 
avukatlara ve dâva ve takip işlerinde çalışan 
ücretli personele; mahkeme ve i c rai arca teşek

kül veya müessese lehine hükmedilip borçlusun
dan teşekkül veya müessese tarafından tahsil 
olunan vekâlet ücretlerinden teşekkül veya mü
esseseye kalan kısmı, 1389 sayılı Kanun hüküm
leri uyarınca ve 7244 sayılı Kanunda tâyin edi
len hadler dâhilinde tevzi ve tediye olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında komisyonu
muzun mütalâasını okutuyorum. 

Madde 31. — Geçici Komisyon Cumhuriyet 
Senatosu metninin benimsenmesini tavsiye et
mektedir. 

BAŞKAN — Benimsemeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul 
edilmiştir. 

Başka iş ve hizmet yasağı 
MADDE 32. — Teşekküllerin yönetim kuru

lu başkan ve üyeleriyle müesseselerin yönetim 
komitesi başkan ve üyeleri ve kadroya dâhil 
her çeşit idari ve teknik personeli başka hiçbir 
işle meşgul olamazlar, ücretsiz de olsa sürekli 
veya geçici hiçbir hizmet kabul edemezler. 

11. 2 .1964 O : 1 
Bunların eşleriyle reşit olmıyan füruları bu 

teşekküllerin faaliyet konuşuna giren mal ve 
hizmetlerin istihsal ve ticareti işlerini şahısları 
adına veya ortak olarak yapamazlar. 

Üniversite ve yüksek okullarda profesörlük 
ve öğretmenlik, orta dereceli okullarda ve bu 
okullara bağlı birlik ve kurumlar tarafından açı
lacak kurslarda öğretmenlik esas görevlerine ha
lel gelmemesi ve yönetim kurulu ve yönetim ko
mitesince uygun görülmesi şartiyle bu maddede 
yazılı yasak hükmünün dışındadır. 

Teşekküllerle müesseselerin, yönetim kurulu 
ve yönetim komitesi üyeleri, genel müdürler ve 
müessese müdürleri dışında kalan her çeşit ida
ri ve teknik personeli yönetim kurullarının mu
vafakatiyle, esas görevlerinin bulunduğu şehir
deki teşekkül iştiraklerinden yalnız birinin idare 
meclisinde, murakıpliğinde veya tasfiye memur
luğunda bulunabilirler. Bunlara bu görevleri için 
iştirakçe verilecek ücret miktarı, .yürürlükteki 
kanunların belirttiği sınırı aşıyorsa fazlası te
şekküle gelir kaydedilir. 

işçi Sigortalan Kurumu Yönetim Kurulun
da veya teşekkülün faaliyetiyle ilgili sosyal, 
meslekî ve benzeri kuruluşların yönetim ve de
netim organlarında alınacak görevler bu mad
dede yazılı hizmet yasağı kapsamına girmez. 

Bu madde hükümlerine aykırı hareket eden
lerin işlerine son verilir ve aykırı hareketin de
vam süresince teşekkülce ödenen her türlü öz
lük hakları iki kat olarak geri alınır. 

BAŞKAN — Madde hakkında komisyonu
muzun mütalâasını okutuyorum. 

Madde 32. — Geçici Komisyon Cumhuriyet 
Senatosu metninin benimsenmem esini tavsiye et
mektedir. 

BAŞKAN — Benimsememeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sırları muhafaza mecuriyeti ve memuriarın 
suçları 

MADDE 33. — Teşekküllerle müesseselerin 
paralarına ve para hükmündeki evrek ve senet
lerine ve diğer mevcutlarına karşı ve bilanço, 
tutanak rapor ve benzeri her türlü belge ve def
terleri üzerinde suç işliyen yönetim kurulu ve 
yönetim komitesi başkan ve üyeleriyle diğer 
her çeşit personeli, Devlet memurları hakkında 
uygulanan cezayı görürler, 
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Bunlar görevlerini yaptıkları sırada, öğren

dikleri sırlardan açıklanmasında zarar bulunan
ları makul bir sebebe dayanmaksızın açıklarsa 
bir aydan bir yıla kadar hapis ve bin liradan 
beş bin liraya kadar ağır para cezası ile ceza
landırılırlar. Haklarında bu kanuna tabi teşek
kül ve müesseselerde ve Devlet hizmetinde ça
lışmaktan mahrumiyet cezası verilebilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında Komisyonu
muzun mütalâasını okutuyorum. 

Madde 33. — Geçici Komisyon Cumhuriyet 
Senatosu metnini benimsemesini tavsiye etmek
tedir. 

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

Madde 37. — 29 ncu maddede belirtilen kad
rolarda vazife görenler teşekkül ve 'müessese
lerle ilgilerini kestikleri tarihten itibaren üç yıl 
müddetle o teşekkül ve müessese ile doğrudan 
doğruya veya dolayısiyle ticari münasebette 
bulunamazlar. 

Bu yasağa aykırı hareket eden teşekkül ve 
müessese ilgilileri hakkında Türk Ceza Kanunu
nun 240 ncı maddesindeki ceza uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında Komisyonumu
zun mütalâasını okutuyorum. 

Madde 37. — Geçici Komisyon Cumhuriyet 
Senatosu metninin benimsenmemesini .tavsiye 
etmektedir. 

BAŞKAN — Benimsenmemeyi oylarınıza «u-
nuyorum... 

II. ALÎ DÎZMAN (Tokat) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Oylamaya geçtik Sayın Dizman. 

Benimsememeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

BÖLÜM : V. 
Geçici hükümler 

İktisadi Devlet Teşekküllerini yeniden 
düzenletme Komisyonu 

GEÇİCİ MADDE 1. — TUT kanun hükümleri
ne .intibakı sağlamak için yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren bir ay içinde Maliye Bakanlı
ğına bağlı olarak «İktisadi Devlet Teşekkülle
rini yeniden düzenleme Komisyonu» kurulur. 

Bu komisyon Maliye, Sanayi ve Ticaret Ba-
kanlıklariyle Devlet Plânlama Teşkilâtını ve 
Yüksek Denetleme Kurulunu ve Devlet Personel 
Dairesini temsil eden 6 üyeden kurulur. Teşek

küllere ait hususlarda ilgili bakanlık temsilcisi 
komisyona üye olarak katılır. Komisyana. Ma
liye Bakanlığı temsilcisi Başkanlık eder. Bu 
komisyonda dairelerini temsil eden ımenıurların 
daireleri ile bağı devam eder. özlük hakları 
dairesince ödenir. 

Komisyon geçici olup kuruluşundan itiharen 
en fazla iki yıl içinde çalışmalarını bitirerek 
dağılır. Komisyon devamlı olarak Ankara'da 
vazife görür. 

Komisyon, İktisadi Devlet Teşekkülleri hak
kında her türlü incelemeyi yapabileceği gibi bu 
teşekküllerin memur ve müstahdemlerini özlük 
hakları teşekküllerince karşılanmak üzere geçici 
olarak çalıştırabilir, veya dışardan mütehassıs 
veya yardımcı personel kullanabilir. 

Komisyonun gizlerleri 154 sayılı Kanuna göre 
Maliye Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten 
karşılanır. 

Komisyon üyelerine, uzmanlara ve diğer per
sonele verilecek ücret ve diğer özlük hakları 
Bakanlar Kurulunca tâyin olunur. Bu ödeme
ler 7244 sayılı Kanuna tabi değildir. Komisyo
nun çalışma şekli Maliye Bakanlığınca kanunun 
yürürlüğe girmesinden itibaren bir ay içinde 
bir yönetmelikle belli edilir. Komisyonca ha
zırlanacak rapor, teklif ve tavsiyeler Maliye 
Bakanlığına verilir. 

Komisyonun görevleri şunlardır : 
a) Teşekkülleri Kuruluş Kanununa intibak 

ettirmek için yapılacak çalışmaları koordene 
etmek, 

b) Mevcut teşekkül, kıırıum, müessese ve 
ortaklıkları ayrı ayrı insceliyerek bunlara veril
mesi gereken hukukî bünye hakkında, teklifte 
bulunmak, 

c) Teşekküllerin faaliyet sahalarını t.esbit, 
mevcut müessese ve işletmelerin diğer teşekkül
lere devri veya bir- teşekkülde toplanması husu
sunu incelemek ve bu konularda teklifte bulun
mak, 

d) Teşekküllerin malî bünyelerini incelemek 
ve bu konuda alınması gereken tedbirleri tesbit 
etmek', 

e) Devlet ve teşekkül iştiraklerini incele
mek, bunların tasfiyesi veya devri hususunda 
teklifte bulunmak, 

f) Teşekküllerin aktif ve pasif kıymetleri» 
nin yeniden değerlendirilmesine ait esasları tes
bit etmek, 
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g) Muhasebe usullerinin ıslâhı ve yekna-

sakl aştırıl ması için esaslar tesbit etmek, 
h) Tevekküllerin bünyesinde yapılması ge

rekli teknik ve idari ıslâhata, ait incelemeleri 
yaptı um ak ve ibu inceleme sonuçlarını toplıyarak 
alınması gereken tedbirler hakkında tavsiyeler
de bulunmak, 

i) Bu hususlarla ilgili olmak üzere lüzum 
görülecek diğer işleri yapmak,. 

j) Geçici 4 jıcü madde uyarınca Bakanlık
lardan gelen teşekküllerin kuruluş kanunlarını 
inceliyerek bunları koordone etmek ve '•) ay 
içinde bakanlıklara, iade etmek. 

BAŞKAN — Madde hakkında Komisyonu
muzun mütalâalarını okutuyorum. 

Geçici Madde 1. — Geçici Komisyon Cumhıı- j 
riyet Senatosu ıtıetninin benimsetmemesini tav
siye etmektedir. 

BAŞKAN — Benimsenmeme hususunu oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul, edilmiştir. j 

\reniden değerlendirme j 
GEÇİCİ MADDE 2. — iktisadi Devlet Teşok- | 

küllerinin bütün aktif ve pasifleri geçici 1 nci ; 
madde gereğince kurulan komisyon tarafından i 
belli edilecek esaslara göre yeniden değerlendi- •, 
rilir. i 

Sabit kıymetlerle ilgili aktif ve pasif unsur- | 
hırın yeniden değerlendirilmesinde ve bunlara j 
ait amortismanların ayrılmasında Vergi Usul i 
Kanunu hükümleri uygulanır. i 

BAŞKAN — Madde hakkında Komisyonumu- ı 
zıın mütalâasını okutuyorum. 

Gecicİ madde 2. — Geçici Komisyon Cumhu- I 
riyet Senatosu metninin benimsenmesini tavsiye 
etmektedir. 

BAŞKAN — Benimsenmesi hususunu oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet ve teşekkül iştiraklerinin tasfiyesi 
GEÇİCİ MADDE 3. — Teşekkül iştirakle

rinden teşekküllerin faaliyet konuları dışında 
'olanların tasfiyesi bu kanunun yayımı tari/hlıı- ' 
den bağlıyarak 3 yıl içinde İbiti rilir. Bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihte 'mevcut Devlet 
iştiraklerinden deıvir 've tasfiyesine 'Bakanlar 
Kurulunca lüzum 'görülenler için Bakanlar 
Kuruluna üç. yıl içinde devir ve tasfiyesi yet
kisi verilmiştir. Bunlardan bu süre içinde de-
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vir ve tasfiye işleımine ibaşlanılmamış olanların 
devir ve tasfiyeleri hu kanunun '5 nci maddesi 
hükümlerine tabidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde komisyonumu
zun mütalâasını okutuyorum. 

Geçici madde -°>. — Geçici Komisyon 'Cum
huriyet Senatosu metninin benimsenmesini tav
siye etmektedir. 

BAŞKAN — Benimsemeyi oylarınıza sunu
yorum. 'Kabul edenler... Etmiyenler... Kaimi 
edilmiştir. 

Teşekküllerin özel kanunları 
GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanun şümulüne 

•giren teşekküllerin ilgili 'oldukları Bakanlıklar 
kanunen kendileriyle, ilgili teşekküllerin kuru
luş kanunlarını en geç bu kanunun yürürlüğe 
girişinden itibaren 6 ay içinde 'geçici 1 nci mad
deye güre kurulan komisyonun da mütalâasını 
alarak hazırlar 've Hükümete tevdi ederler. 

Komisyonca incelenerek Bakanlıklara iade 
edilen tasarılar Bakanlıklarca derhal Hüküme
te .sunulur. 

Hükümet bunları üç ay içinde Türkiye Bü
yük Millet Meclisine sevk eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde komisyonumu
zun mütalâasını okutuyorum. 

Geçici madde 4. — Geçici Komisyon Cum
huriyet Senatosu metninin henimsennıemesini 
tavsiye etmektedir. 

BAŞKAN — Benimsenmemeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kaimi edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 5. -— Bu kanıma uygun 
olarak 'hazırlanacak kuruluş kanunları yürür
lüğe (girinceye kadar teşekküllerin yönetim or
ganları hu kanuna göre kurulur. Teşekkül büıı-
yerinden yönetim kuruluna katılacak üyeler 
ilgili Bakanın tekli'fi üzerine Bakanlar Kuru
lunca belli edilir. 

8 nci maddede Teşkilât Kanununda göste
rileceği yazılı üye Teşkilât Kanunu yürürlüğe 
girinceye kadar, Bakanlar Kurulunca, teşekkü
lün çalışma konulariyle en yakın ilgisi bulun
duğu tesibit edilen Bakanlığın inlhası ve Ba
kanlar Kurulu karariyle atanır. 

Sanayi, tarım ve ulaştırma alanında çalışan 
teşekküllerden hangilerinin yöneitim kurulla
rında işçi üyenin bulunacağı Bakanlar Kuru
lunca belli edilir, Yönetim organlarının 'bu şe-
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kilde kurulması bu kanunun yürürlüğe girme
sinden itibaren iki ay içinde yapılır. 

3460 ve 213 sayılı kanunlara tabi olup da 'bu 
kanunun şümulüne (girmiyen Kamu İktisadi 
'Teşebbüsleri 've kurumlar, kuruluş ve işleyişle
rini düzenliyecek kanunlar yürürlüğe girinceye 
kadar 23 sayılı Kanuna göre kurulan 'organlar 
tarafından 'yöneltilirler, özel kanunlarında, ça
lışmaları hakkında büküm bulunmıyan (husus
larda bu kanun (hükümleri uygulanır. 

Bu teşebbüs ve kurumların genel müdür ve 
yardımcılariyle yönetim organları üyeleri ve 
-müessese müdürleri de 29 neu madde (hükmün
den yararlanırlar. 

BA'ŞKAN — Komisyonumuzun 'madde üze
rindeki mütalâasını okutuyorum, 

Geçici madde 5. — Geçici (Komisyon Cııım-
ihuriyet Senatosu metninin benim,senmem'esini 
tavsiye etmektedir. 

'BA'ŞKAN — Benimsenm:elmeyi oylarınıza su-
sunuyorum. Kabul edenler... Etmlyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Kamu İktisadi Te
şebbüslerinin denetlenmesi ile ilgili Yüksek De
netleme Kurulu balondaki Kanun yürürlüğe 
girinceye kadar 3460 -ve 23 sayılı kanunların 
Yüksek Denetim Kurulu ile ilıgili hükümleri 
uygulanır. 

21 nci madde hükümleri saklıdır. 
23 sayılı. Kanunun '(A) -ve (B) Ibendleri şü

mulüne ıgirilp de bu kanunun şümulüne ginmi-
yen teşekküllerin murakıp veya murakabe ku
rulları 23 sayılı Kanunun yürürlüğe 'girmesin
den önceki hükümlere göre atanır veya seçilir
ler. 

. BAŞKAN — Komisyonumuzun madde üze
rindeki mütalâasını okutuyorum. 

Gelçicİ madde 6. — Geçici 'Komisyon Oumihu-
riyet (Senatosu metninin benimsenmem esini tav
siye etmektedir. 

BAŞKAN —• Benim senm'eımeyi oylarınıza 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etımi-
yettler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 7. — İktisadi Devlet Te
şekküllerine ai't personel rejimi yeniden düzen
leninceye kadar, bu kanunun 30 ncu maddesi
nin. birinci ve ikinci fıkralarına göre verilecek 
ikramiye yerine, 7244 sayılı Kanunun esasları' 
dâhilinde 3/059 sayılı 'Kanunun 4621 sayılı Ka
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nunla değiştirilmiş bulunan 13 ncü maddesinin 
(C), '(E) ve (G) fıkralarında verilmesi bükme 
bağlanmış bulunan ikramiye, prim ve temettü 
verilir. 

$659 sayılı Kanuna tabi olup da bu kanu
nun şümulüne girmiyen 'teşebbüs ve kurumla
rın personeline, yeniden düzenlenecek personel 
rejimleri yürürlüğe girinciye kadar, 7244 sa
yılı Kanunun esasları dâhilinde 3659 sayılı Ka
nunun 4021 sayılı Kanunla değiştirilen 13 ncü 
maddesinin (O), (E) ve (G) fıkralarında gös
terilen ikramiye, priım ve temettü ödenmesine 
devam olunur. 

BAŞKAN — Kondisyonumuzun madde üze
rinde mütalâalarını okutuyorum. 

Geçici madde 7. — Geçici Koımisyon Cum
huriyet Senatosu metninin benimsenmesini tav
siye etmektedir. 

BAıŞIKIAN — Benimsenmeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul elmriyenler... 
Kabul edilmîşıtir. 

GEÇİCİ MADDE 8. — İlgili bakanlıklar-
teşkilâtında kendilerine bir hizmet (verilecek 
olan teşekküller .mensuplarına yönetim kuru
lu başkan ve üyeleri /hariç, ım:uniha,sıran bu (hiz-
'îııetlerin ifasının temini için 32 nci .maddenin 
1 nci fıkrası 'hükmü, Bakanlar Kurulu karariy-
le bu kanunun yürürlüğe ıgirdiği tarihten iti
baren üç. yılı geiçmemek üzere uygulanmryahi-
lir. 

BAŞKAN — Koımiisyonumuzun madde üze
rinde mütalâalarını okutuyorum. 

Geçici madde 8. — Geçici Komisyon Oum-
'huriyet Senatosu metninin benimsenmem esini 
tavsiye etmektedir. 

BAŞKAN — Benimsenmemesi hususunu .oy. 
larmıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmıiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 9. — 23 sayılı Kanun hü
kümlerine göre seçim yolu dle müdürler kuru
luna girmiş olanlar eski kadrolarına veya mua
dili bir göreve atanırlar. 

BAŞKAN — 'Madde üzerinde komisyonumu
zun mütalâasını 'okutuyorum. -

Geçici madde '9. — Geçici .Komisyon Cum
huriyet 'Senatosu metninin benimisenmeslni tav
siye etmektedir. 

BA'ŞKAN —• Benimsenmeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler,.. Kabul 
edilmiştir. 
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Yürürlük 'hükmü 

MADDE 3-8. — Bu kanun yayımı tarihin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. ' 

Yürütme Ihükmü 
<MADBE '39. — Bu kanunu Bakanlar Kuru

lu yürütür. 
(BAŞKAN — Maddeyi .oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Muhterem arkadaşlar, tasarıda benimsenen 
(hususlar olduğu ıgibi benilmsen<m.iyeıı (hususlar 
da mevcuttur. Benimsenmiyen hususların (her 
iki Meclisten teşekkül edecek karma 'bir ko
misyonda görüşülmesi iktiza etmektedir. Ko
misyonun 'bu hususta bir önergesi vardır. Oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
İktisadi Devlet Teşekkülleri ve iştirakleri 

Ih aklandaki kanun tasarısı ile Devlet Yatının 
Bankası kanun tasarısının Millet Meclisi ile 
Cumhuriyet Senatosu arasındaki ihtilaflı mad-

* delerinin her iki Mecliste 'bu konuda raporun 
ıgörüşraelerc. esas teşkil eden komisyonlarca 
kendi üyeleri arasından sekilecek dörder üyeden 
kurulu bir Karma Komisyona 'havalesini arz 
ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
Nadir Yavuzkan 

ASIM EREN (Niğde) — Sayın Başkan, «öz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Eren. ne. hakkında gö
rüşmek istiyorsunuz ? 

ASIM EREN (Niğde) — Beni/msememenin 
usulü 'hakkında. 

BAŞKAN — Gecen kanunun 'benimsenip Ibe-
nimsenmemesi hususları Yüksek Heyetinize su
nuldu, 'benimsenen hususlar benimsendi. Benim-
senni'İyen hususlar için de Karana Komisyon ku
rulması hakkında bir önerge var. 

ASIM EREN (Niğde) — Benimserimemesi 
usulü hakkında konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Yok 'böyle bir usul. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kaibul etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

5. — Devlet Yatırım Bankası hakkında ka
nun tasarısına dair C. Senatosu Başkanlığı tez-
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keresi ve C. Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında M. Meclisi, Maliye, Sanayi, Ticaret, 
Adalet ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (M. 
Meclisi 1/308; C. Senatosu 1/284) (M. Mec
lisi 304 e 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Geçici Komisyon raporunu 
okutuyorum. 

(Komisyon rapora okundu.) 
BAŞKAN — Komisy omumuz un raporunu 

okuttum. Şimdi, Cumhuriyet Senatosunun 
mıetinlermi ve arkasından Komisyomumuzun 
mütalâalarını okutup oylatacağım. 

Devlet Yatırım Bankası hakkında Kanun 
Bölüm : T 

Genel hükümler 
Kurulup ve hukukî bünye 

MADDE I. - - özel Ihukuk hükümlerine ta
bi, tüzeü kişiliğe ive özerkliğe salhip bir «Devlet 
Yatınım Bankası» kural muştur. 

Banka bir İktisadi Devlet Tevekkülü olup 
fbu kanını ive «tktisadi Devlet 'Teşekkülleriyle 
müesseseleri ve iştirakler hakkındaki Kanun» 
hükümlerine göre yönetilir ve denetlenir. 

Bankanın merkezi Ankara'dadır, ilgili ol
duğu Bakanlık Maliye Bakanlığıdır. 

BAŞKAN — .Komisyonumuzun mütalâasını 
okutuyorum. 

Madde 1. — Geçici Komisyon Cumhuriyet 
Senatosu metninin benimsenmomesini tavsiye 
etmektedir. 

BAŞKAN —• Benimsememeyi oylarınıza su
nuyorum, Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Görev vo yetki 
MADDE 2. — Bankanın görefvi;> İktisadi 

Devlet Teşekküllerinin yatırımları ilcin gerekli 
kredileri sağlama, gerektiğinde !bu maksatla 
garanti vermek, hu kanun ve diğer kanunlarla 
kendisine verilen işleri yapmaktır. 

Banka, hisse senedi satınalmak veya serma
yeye iştirak etmek suretiyle ve başka yollarla 
kamıı sektörüne ve özel sektöre dâhil teşebbüs 

.kurum ve kişilerle ortaklık kuramaz ve kurul
muş olanlara katılamaz. 

(1) 304 e 1 nci ek S. Sayılı basmayazı tuta
nağın sonundadır. 
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Banka, şube açamaz "ve teşkilâtı için gerekli' 

olanlar dışında gayrimenkul edinemez. 
Alacakların taftmilini sağlamak maksadiyle 

ve diğer sebeplerle tesahıı'bedilen hisse senet ve 
»'ayrimenkuller en kısa zamanda elden çıkarı
lır. 

• BAŞKAN — Madde hakkında komisyonu-
muzun m üt alâasını <»kut uy o rum. 

Madde 2. •—- Oeçici Komisyon Cumhuriyet 
Senatosu 'metninin 'benimsenmesini taysiye rt-
mekt od ir. 

BAŞKAN" - Benimsemeyi oylarınıza sunu
yorum. 'Kabul edenler'... Kabul etm iyeni er... Ka
bul edilmiştir. 

îktîsadil Devlet Teşekkülü, deyimi 
MADDİ'] .'.>. -— Bu kanunun uygulanması ba

kımından «iktisadi Deivlet Teşekkülü»1 deyimi, 
İktisad.*' 'Devirt Teşekkülleriyle •müesseseleri 
ve iştirakler hakkındaki Kanunun şümulüne 
«•iren teşekkülleri ifade eder. 

BAŞKAN —•- Madde hakkında koalisyonun 
mütalâasını: okutuyorum. 

"Madde •'">. - - fleçiei Komisyon fhımihuriyet 
Senatosu melniniıı benimsenmesini tn.vsiye et
mektedir. 

BAŞKAN" ----- Benimsemeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Ktmiyenlcr... Ka'bııl 
edil in işi ir. 

Ya fırını. deyimi 
MADDE ••!-. - Bu kanunun u l u l a n ması ba

kımından «yatırum» deyimi, teşekkülün faali
yeti ile ilgili maddi (dan veya .olmıyan sabit 
kıymetlere yapılan iiâveyi ifade eder. 

Sabit kıymetlerin iktisadi değerlerini artı
racak nitelikle olan esaslı onarım ve yenile
meler de yatırım sayılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında komisyonun 
nı iitalfıasını. okutuyorum. 

Madde 4. - - Oeiçici Komisyon Cumhuriyet 
Senatosu metninin benimsenmesini ta.vsiye et
mektedir. 

•BAŞKAN" — 'Benimsemeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Btmiyeıder.. kabul 
edilmiştir. 

Kaynaklar 
MADDE o. -.- Bankanın kayıııkl.ırı aşağı

da. güsteril mistir. 
a) Özel kaynaklar : 
1. Sermaye, 
2. İhtiyatlar, 
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3. Provizyonlar ve karşılıklar, 
ib) Ya'bancı kaynaklar : 
1. Bankalar Kanununun değişik l$> ncü 

maddesine göre tesis edilen mevduat (munzam 
karşılıklarından :>f)l sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesi ile Amortisman <vc Kredi Sandığına bı
rakılan meblâğlar. 

2. Çıkarılacak tahviller hasılatı, 
•1. Hazinece 'Bankaya, açılabilecek krediler 

ve verilebilecek avanslar, 
4. Bankanın, gerektiğinde Hazine kefaleti 

ile, yerli ve yabancı malî müesseselerden sağ-
lıyacağı krediler, 

o. İktisadi Dey]et Teşekküllerinin ibanka
ya yapalb i içmekleri tevdiat 've 'banka nezdinde 
aça'bilecekleri alacaklı cari hesaplar, 

('). Kanun ve kararlarla 'Bankaya sağlanan 
diğer kaynaklar. 

BAŞKAN — Madde hakkında komisyonun 
mütalâasını okutuyorum. 

Madde 5. — - Oeçici Komisyon Cumhuriyet 
Senatiosu metninin benimsenmesini tavsiye et
mektedir. 

IBAŞKA'N — 'Benimsenmeyi oylarınıza sunu
yorum. Kaıbul edenler... Etmiyenler... Ka'bııl 
edilmiştir. 

MADDB 8. — Banka, Maliye 'Bakanlığının 
kefaleti altında sermayesiyle sınırlı olmaksızın 
ta'hvilâf. çıkarmak suretiyle hoi'ç I anmaya yetki
lidir. 

Banka tarafından çıkarılacak tahvillerin lu r 
tertibinin tutarı, itfa süresi, ihraç fiyatı ve faiz 
oranı Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Ba
kanlar Kurulunca, diğer şartları Yönetim Ka
rnin taraf id an belirtilir. 

Talh'villerin kupon ve ikramiyeleri, ödenmesi 
gerektiği tarihten itibaren keş yıl, iffa bedelle
ri ise ödenmesi gerektiği tarihten itibaren on 
yıl. sonra Banka lelhine zamanaşımına uğrar. 

Tkrarniyeli talhviller kur'a çekmek suretiy
le itfa olunur. Diğer tahviller, fiyatları ha.ş,ı • 
'baştan aşağı olduğu sürece .Bankanın portfö
yünden veya Iborsadan satmalına yol iyi e, bu 
yollarla »'erekli miktarda tahvil sağlamanın 
mümkün olmaması veya 'tahvillerin fiyatları
nın başahaşı bulmuş veya aşmış olması halin
de kur'a çekmek suretiyle itfa edilirler. 

Bankanın tahvilleri, Devlet talhvillerinin 
sahip bulunduğu her türlü 'hak, imtiyaz ve mu-
a fiyetl e rden f ay d al an i r. 
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BAŞKAN — Madde 'hakkında komisyonun 

mütalâasını okutuyorum. 
Madde 8. — 'Geçici Komisyon Oumlhuriyet 

Senatosu metninin benimsenmesini tavsiye et
in ektedir'. 

BAŞKAN — 'Benimsenmeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

T. 'C. Mmekli Sandığı ve İşçi Sigortaları 
Kurumu 

MADDİM 9. — T. (\ Emekli Sandığı ve İşçi 
Sigortalaıu Kurumu kaynaklarından, yıllık ça
lışma ve finansman programlarında İktisadi! 
Devlet Teşekküllerinin kredi ühtiyaçlarma tah
sis edilen, •meblağlar Devlet Yatırım Bankası 
tailrvillerine yatırıhr. 

Adı geçen sandık 've kurumun yatırılan pa
ralara ihtiyaçları -olduğu takdirde banka 'bu 
tahvilleri derhal nominal değeri üzerinden sa
tın al ir. 

BAŞKAN --- Madde 'hakkında komisyonu
muzun mütalâasını okutuyorum. 

IMadde 9. — 'Geçici Komisyon Ouunhıırivet 
Senatosu metninin benimsenmemesini tavsiye 
etmektedir. 

1 BAŞKAN — Benim seme m ey i oylarınıza .su
nuyorum. Kabul edenler... «Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bölüm : II 
Finansman işlemleri 

Finansman plânı 
MADDE 10. — İktisadi Devlet Tevekkülle

rinin karara bağlanmış yatırımları için gerekli' 
paralardan kendi imkânları ile ve diğer şekil
lerde karşılanamıyan kısım bu bölümdeki esas
lara göre Deivlet Yatırım Bankası kredileri ile 
karşılanır. 

Plânlanan yatırım kredisi ihtiyacından ban
ka imkânları ile karşılanamıyan kısım bu ka
nunun 5 nci maddesinin (b) bendi (hükümlerine 
göre 'Maliye Bakanlığınca sağlanarak banka 
emrine verilir'. 

BAŞKAN — Madde hakkında komisyonu-
'muzun mütalâasını okutuyorum. 

Madde 10. — Geçici Komisyon Oum'huriyet 
Senatosu metninin benimsenmesini tavsiye et
mektedir. 

BAŞKAN — Benimsemeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler.,, Kabul etmiyenler... 
Kafimi edilmiştir. 
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Banka tarafından finanse edilecek projeler 

j MADDE 11. — Bankadan yatırım kredisi is-
j tenilebilmesi için finanse edilecek projenin tek-
! nik ve ekonomik bakımlardan uygun olduğunun 

ve kredi ile finansman ihtiyacı miktarının yetki
li merciler tarafından kararlaştırılmış olması şart-

| tır. 
Bankaya verilecek borç isteme belgesine proje 

ve bunun dayandığı teknik, iktisadi ve malî etüt
lerin birer örneği eklenir. 

i Banka kredileri için yönetim kurulunca tâyin 
edilen en uzun süreye göre hesaplanacak taksit
lerin ödenmesine rantabilite durumları elverişli 
olmıyan projeler bankanın kredilerinden fayda
lanamazlar. 

Bakanlar Kurulu, memleketin geri kalmış böl
gelerinin ekonomik zorunlukları gerektirdiğinde 
bu nitelikte olmıyan projelerin bankanın kredile
rinden faydalanmasına karar verebilir. Bu tak
dirde kredi taksitlerinin zamanında ödenmesi Ha
zinece garanti edilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında komisyonun 
mütalâasını okutuyorum. 

Madde İt. — Geçici Komisyon Cumhuriyet 
Senatosu metninin benimsen memesini tavsiye et
mektedir. 

BAŞKAN — Geçici Komisyon bcnimsemenıe-
yi tavsiye etmektedir1. 

Madde hakkında Sayın Sezgin. 
İSMET SUZGİN (Aydın) — Muhterem arka

daşlar; Devlet Yatırım Bankası kanun tasarısı ilk 
olarak Meclisimize sevk edildiği zaman Mecliste 
yapılan görüşmelerde A. 1\ Meclis Grupu adına 
yaptığımız konuşmada 11 nci madde ile geri kal
mış, az gelişmiş bölgelerde yani Doğu bölgelerin
de iktisadi Devlet Teşekküllerinin yatırım yap
malarının engellendiğini ifade ederek 11 nci mad
denin memleketimizin geri kalmış bölgelerinde 
do yatırım yapma imkânını verecek şekle ifrağı
nı istemiş ve bununla ilgili takrir vermiş, maale
sef takririmiz reddedilmişti. Bu defa görüyo
ruz ki, Yüksek Senatoca kabul edilen metin daha 
önce A. P. Meclis Grupu adına yaptığımız görüş
mede verdiğimiz takrirde istediğimiz şekilde Mec
lisimize sevk edilmiştir. Bu da şudur: 

(Bakanlar Kurulu memleketin geri kalmış böl
gelerinin ekonomik zorunlukları gerektirdiğinde 
bu nitelikte olmıyan projelerin-banka kredilerin
den de faydalanmasına karar verebilir. Bu tak-
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dirde kredi taksitlerinin zamanında ödenmesi Ha- I 
zinece garanti edilir.) denmektedir. Biz yine A. P. I 
Meclis Grupu olarak pek muhterem arkadaşları
mızdan 11 nei maddeyi C. Senatosunun kabul et
tiği maddeyi aynen kabul etmeleri yönünde rey
lerini kullanmalarını rica edeceğiz. Devlet Yatı
rım Bankası kanun tasarısının 11 nci maddesinin 
son fıkrasında konulmasını arzu ettiği; Cumhuri
yet Senatosunca konulması arzu edilen metin 
yapıldığı takdirde maalesef az gelişmiş bölgeler 
ile yurdun ileri bölgeleri arasındaki korkunç 
fark azalmıyacak, bilâkis çoğalacaktır. Bankanın 
kredilerinden az gelişmiş memleketlerin, bölgele
rimizin özellikle Doğu bilgesinin de faydasını te
min etmek üzere Cumhuriyet Senatosunca metne 
alman son fıkrasının Yüksek Mecliste de aynen 
kabul edilmesini ve 11 nci maddenin Geçici Ko- | 
misyonun benimsemediği, Cumhuriyet Senatosu
nun metni şeklinde oy kullanmanızı muhterem 
arkadaşlarımdan arz ve istirham ederim. Hür
meti erimle. 
•s»-* 

BAŞKAN — Sayın Dizman. 
II. ALÎ DİZMAN (Tokat) — Muhterem ar

kadaşlar, aynı mevzuu hemen tekrar etmek için 
huzurunuzu işgal etmiş bulunuyorum. Fakat mev
zuun ciddiyeti karşısında bu tekrardan kendimi 
alıkoyamadım. Yüksek malûmlarınız olduğu veç
hile yeni İtalyan plânı dahi geri kalmış bölgele-
re öncelik tanınması yoluna tevessül etmiştir. Bi
zim de plânımız ve Yüce Meclisin umumi tema
yülü geri kalmış bölgelere öncelik tanınması yo
lundadır. Ancak Senatoca ilâve edilen bu fıkra
yı kabul etmediğimiz takdirde öncelik tanınma 
yolundaki gayretlerimiz aksıyacaktır. Komisyo
nun bu fıkranın ilâve edilmesine ve vâki karşı 
gelmesi de yerinde değildir. Zira fıkra iyi ilâve 
edilmiştir. Bu takdirde kredi taksitlerinin zama
nında ödenmesi Hazinece garanti edilir hükmünü 
getirmektedir. Rantabilitesi olmıyan bir mevzu 
bulunduğu takdirde bankanın bu mevzuda açtığı 
kredilerin âkibeti Hükümetçe garanti edilmekte
dir. Bu bakımdan Cumhuriyet Senatosunun de- I 
ğiştirgesinin aynen kabul edilmesini istirham ede- I 
ceğim. I 

BAŞKAN —Sayın Eren. 
ASIM EBEN (Niğde) — Pek muhterem &r-

kadaşılaram, Komisyonun raporunu şu sebepler- I 
le desteklemek zaruretine kaaniim. Malûmuâli- I 
leri banka muamleleleri her şeyden evtvel ek>ono- | 

I mik emniyete dayanır. Banka yatırımı temin 
addetmedikçe yapmaz. Adı (Devlet Yatınım 
(Bankası) olsa dalhi, 111 nci maddede Kbımisyo-
nun Cumhuriyet Senatosundan ıgelen metni ka
bul etmemesi evvelâ bu sebeple doğrudur. Ma-
lûmuâlileri, banka sermayeleri, millî bankalar 
dahi olsa, hiçbir zaman politika için emniyeti 
feda edemjez. Para hassastır; ancak emlin oldu
ğu yere doğru ıgider, <ve emin olmadığı yere 
yatmaz. Bütün milî bankalar, Devlet sermayesi 
ile kurulmuş olanlar dâhil, bu prensipleri tat
bik etmişlerdir. Memıldkette yeni kurulacak bir 
bankanın, bilhassa yatırımla ilgili bir banka
nın, emin olmadığı projelere yani maddenin 1 nci 
'bendinde yazılı olan niteliği haiz olmıyan pro
jelere para yatırmak elbette doğru değildir, 

I derhal iflâsa gider. 

ikinci husus, pdk IMulhterem ismet Sezıgin 
arkadaşımız burada Doğıı'ııun kastedildiğinden 
bahsettiler. Halbuki miaddenin metnindeki te
rim, bilhassa geri kalmış bölgelerden bahsetti
ğine göre, yatırıma muhtacolan, Türkiye'de yal
nız Doğu bölgesi değildir. iBen size Orta - Ana
dolu'da, Güney'de^ Güney - I>&ğw - Anadolu'da, 
Kuzey - Anadolu'da, Karadeniz sahillerinde ve 
hattâ Eige 'bölgesinde... Memleketin her bölge
sinde 'geri kalmış kısıımjlar vardır. 

(Binaenaleyh, Yatırım 'Bankası yalnız Doğu 
bölgesi için böyle bir istisnai hüküm kalbul et
sin gifbi bir izah, bir yorum doğru değildir. 
Yani bendenizce ismet Sezıgin Beyin lütfettiği 
yorum, kanun mietninde mevcudolan geniş anla-

I mm daraltılması ıgibi. bir şey oluyor. Bütün 
Türkiye'nin geri kalmış bölgelerine şâmil olan 
bu madde ismet ıSezlgin ar'kadaşıimızın ifadesiy
le yalnız Doğn'ya münhasır kabul edilecek olur
sa, umumi efkârın bu maddeyi yanlış anlama
sı ve Millet Meeüsnnin bunun hakkında vere-

I ceği kararı yanlış hir nofctai nazara dayandığı 
I zehabının uyanmiaısı muhtemıeldir. (Bunu tashi-

han arz ediyorum. 
Hulâsa olarak pek muhterem arkadaşlarım, 

I ne Dizman arkadaşımın ve ne de îsmıet Sezlgin 
I arkadaşumuı noktai nazarları ekonomik emniyet 

'fakıtlörüne bankacıılijğın ana kaidelerine uyma-
I dığı gibi, memleketin *geri kalmış bölgesi yal-
I nız Doğu olmadığına göre, bütün geri kalmış 
I bölgelere şâmjil bir maddenin ancak emjniyet 
I faktörü içerisinde kabul edilebileceği yahut 
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maddenin birinci bendinde yazılı nitelikteki 
projelere ancak yatınım yapılabileceği şeklinde 
anlaşılırsa bıı çok iyi 'olur. Bundan dolayı Se
natodan igelen metnin reddedilmesi gayet doğ
rudur. Komisyonu bu bakımdan desteklemenizi 
(hürmetle arz ederim. 

(BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇİÖÎ KOMİSYON ISÖZCÜİSÜ NADİR 

YAVU22KAN (Burdur) — Pek muUıteter ar
kadaşlarım; biz bundan evvelki müzakeremizde 
iktisadi Devlet Teşekküllerine .ait bir çerçeve 
kanununu müzakere ettik ve bâzı neticelere 
bağladık. İktisadi Devlet Teşekkülleri Çerçeve 
Kanununda, İktisadi Devlet Teşekküllerinin lıer 
şeyden evvel kârlılık ve verimlilik prensibi 
üzerinde çalışmalarını öngördük. Şimdi bir İk
tisadi Devlet Teşekkülü olarak kurulan Yatı
rım. (Bankasının da biraz evvel kabul ettiğimiz 
iktisadilik, verimlilik ve kârini ık prensibi üze
rinde çalışmasını arzu ediyorsak bu kanunla 
kurulan bankanın İktisadi Devlet Teşekkülü 
olarak yapacağı finansmanlarda bankacılık an
layışına, iktisadilik anlayışına, verimlilik ve 
kârlılık anlayışına uylgun yatırımlara kaynak 
vermesini kabul etmiek zorundayız, Bu, .sosyal 
düşüncelerle yapılm|ası lâzımıgelen bir yatırı
mın bu banka kaynaklarından finanse edil me
mesiyle yapılmayacağı Mânasına gelm'ez. Biz bu 
şekildeki yatırımların bütçeden karşılanmasını 
öngörmekteyiz, 

Evvelâ İktisadi Devlet Teşekkülü, yapacağı 
yatırımlar için, kendi kaynaklarını deneyecek, 
eğer bu imkânı bulamazsa Yatınım Bankasının 
kaynaklan ile rantabl olmıyan bir yatırım ol
duğu için finanse imkânı bulamjazsa, o zaman 
bütçeden, bu yatırımın finanse edilmesi imkânı 
sağlanacaktır. Biz bu teşekkülü kurarken kısa 
bir zaman sonra kaynaklarını verimli olmıyan 
salhalara yatırdığı için yetersiz bir bale gelmle-
<sini mi savunacağız. Yoksa bu teşekkülün ran
tabl ve verimli yatırımları finanse etmesi sure
tiyle devamlılığı ma sağlıyacağız ? Eğer arka-
daşlariimizca kısa bir zaman sıonra bu teşekkü
lün de sosyal düşüncelerle yapılacak yatırım
lara kredi ve finanse çalışmalarını yapmak su
retiyle kendi kendini eritm/esi düşünülüyorsa 
ben o zaman arkadaşıma, biraz evvel konuşan 
İsmet Sezgin arkadaşımın liberal .görüşle hare
ket ettiklerini söyliyen arkadapmi'zın bu gö-
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TÜşlerine iştirak etmiyeceğim. Çünkü bankacılık 
ekonomik faktörleri nazarı itibara alarak ya
tırımlar yapabilir. Ama Devlet bütçesi sosyal 
yatırımları finanse edecek olan başlı başına bir 
kaynaktır. Ben bütün arkadaşımdan rica ediyo
rum; biz sosyal yatırımlar için Devlet bütçesini 
nazarı itibara alalım. Bu teşekkülün kendi im
kânları varsa bunu finanse etsin, ama bu te
şekkülü böyle bir ihale sokarak kendi kendine 
erimesine imkân vermliyelimı ve Oeçici Komisyo
nun arzu ettiği gibi benirnısem em esini oylamanı
zı istirham ederim; hürmetli erimi e. 

(BALKAN — Sayın Sezgin. 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Pek muhterem 

arkadaşlarım; Komisyon Sözcüsü Sayın Nadir 
Yaivuzkan liberal eğilimden, şundan veya bun
dan bahsettiler. Burada. Hiçbir şekilde bir 
doktı-İn..münakaşası yapmıyoruz. Yalnız bizim 
izah ettiğimliz nokta şu : (Biz İktisadi Devlet 
Teşekkülleııiııin yatırım! yapabilmesini temin et
mek üzere her zaman bütçeden yardım alma im
kânına sahip bullunaımıya.eağı ihtimalini düşü
nerek, Devlet Yatırımı. Bankasının Doğu'da ya
tırım yapa.eak İktisadi Devlet. Teşekküllerini 
kredite.r duruma getirmelerinin şart olduğuna 
inandığımızı, ifade ediyoruz. Bunun doktrinle 
bir ilgisi yok. Sonra iSayın Sözcü arkadaşımız 
ifade ediyorlar, diyorlar ki ; Çerçeve Kanunun
da kârlılık ve verimlilik prensibi vardır. Dev
let Yatırım Bankasının da kârlılık ve verimlilik 
prensibine uym'ası gerektiğine göre ranitabilitesi 
yerinde olmıyan yatırımlara kredi verilmemesi 
gerekmektedir. Her ne kadar bu noktayı kabul 
etmemiz gerekse dahi, şu noktayı dsı Sayın (Söz
cünün kabul etmesi gerekeceğine inanıyorum : 

'İktisadi Devlet Teşekkülleri Reorlgamizasyon 
Kanununun, Beş Yıllık Plâna uyjgun yapılması 
icabederdi. Nasıl genel Çeriçeve Kanununda 
kârlılık ve verimlilik prensibine riayet etmek 
'mecburiyeti varsa, Beş Yıllık Kalkınma Plânına 
ıgtire özellikle ıgeri kalmış bölgelerde yapılacak 
yatırımların sadece ekontomik yönleriyle değil, 
sosyal yönleriyle de ele alınması zorunluğu 
mevcuttur. Şimdi 5 Yıllık Kalkınma Plânında 
bu zorunluiğun mevcudiyeti bize, Devlet Yatı
rım Bankasının Doğu'da yatınım yapacak olan 
İktisadi Devlet Teşebbüsleri müesseselerini kâr
lılık ve verimlilik prensiplerine bakmadan da 
krediter duruma geçirmeyi emretmektedir. Kal-
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di ki, Senatoca kabul edilen .metnin 11 nei mad
desinin son fıkrasında. «Aradaki taksi t farkları 
Hazinece verilir» dendiğine göve Devlet Yatı
rım Bankasının karşısında, kon t r ga ran t i veren 
b i r müessese olarak Hazine bu lunduğuna göre, 
Devlet Yatırımı Bankasının bankacıl ık usulle
r ine aykırı hareke t etmiş olıniası beklenmez. 
Ka ld ı ki , özel bankalarla Devlet Yat ın ın Ban
kasının mukayesesinin nedenini anlamadığı
mızı i fade etmek isteriz. Bunu daha önce ifade 
etmiştik. Devlet Ya l ın ın Bankası ile özel ban
ka lar arasında hiçbir fark bulunmadığım ifa
de etmiştik ve hâlâ arkadaşlar ımız Devlet Ya
tınım. Bankasının vereceği kredi le rde ekonomik 
emniyet faktörünün bulııum.asım istiyorlar. Ha
zinenin tekeffülünden dalha büyük ekonomik 
emlniyet faktörü olur mu, arkadaşla,!'. En büyük 
ekonomik emniyet faktörü Hazinenin bizzat ıga-
rantis idir . Hazine ödenmiyen taksit leri için 
Devlet Yat ı r ım Bankas ına bizzat garant i vere
cek. Arkadaşla rımazdan halâ Hazinenin bu 
garan t i s ine rağmen, efendim siz ekonomik em
niyet .faktöründen hareket etmiyorsunuz, şek
l inde ,her hanlgi bir beyanının yersiz olduğı\ ka
naat imi ifade etmeme ımüsaadelcrini 'rica edece
ğim. Sonra Komisyon Sözcüsü arkadaşımız 
ifade ediyorlar, diyorlar ki, biz bunları bütçe-
den ka r şılry acağız. 

ıSeVgili a rkadaş lar ım, esasen İkt isadi Devlet 
Teşekkülleri ve işt irakleri hakk ındak i Organi-
zasy^n Kanununun çıkış sebepleri, İk t isadi 
Deivlet Teşekküllerine bütçeden yardım: yapıl-
ınamlasını teman içindir. Bugüne k a d a r İktisadi 
Devle t Teşekkülleri her tür lü a;eıklarını Devlet 
'bütıçeisinden k a p a t a kapa t a bu hale gelmiş ve 
bu kanunu ç ıkarmak lüzumu bir parça, da bun
dan ileri gelmiştir. K a n u n u n çıkış sebebine 
aykır ı olarak «Efendim biz bu kabil müessese
lere yapacağımız yardımı bütçeden karşılıva-
ca-ğız» demek, kanunun çıkış sebebine aykırı 
bir hareket olur kanaat imce. 

Dalha uzatmıyayım, muhterem arkadaşlar ım, 
bir defa d ak a arz edeyim. 

Devlet Yat ı r ım Bankası kanun tasarısının 
11 nei maddesi Cumhuriyet Senatosunca kabul 
edilen şekilde kabul edilmediği t akd i rde maale
sef bütçeden yardım da edilmiş (»İsa, Doğuda 
ekonomik anlamda bir yatırını yapılmasını im
kânsız b ı rakacakt ı r , bu madde kabul edilme
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diği takdi rde . Pek muhterem arkadaş lar ımdan 
özellikle Doğu için olduğunu söylüyoruz. Diğer 
bölgelerde ekonomik yatırını yapmak imkânı 
mevcut tur . Sözlerim hiçbir suret te , hiçbir şe
kilde polemik yaptığım anlamını taş ımamakta
dır. Özellikle f> yıllık plânın öngördüğü Doğu
da yapılacak ya t ı r ımlar ın ekonomik yönünde 
olduğu kadar sosyal yönü üzerinde de durul
ması lâzımgeldiğine da i r 5 Yıllık Kalkın
ma. Plânının emret t iği hükümler ine uygun ola
rak 11 nei maddenin Cumhuriyet Senatosunca 
kabul edilen şekilde kabul edilmesi hususunda 
pek muhterem arkadaş lar ıma bir defa daha ri
ca, eder, hepinizi hürmet le selamlarım. 

BAŞKAN — C. H. Part is i ( î rupu adına Sa
yın Kırca. 

C. 11. P. ( İRUPU ADINA COŞKUN KIRCA 
(İs tanbul) —- Muhterem arkadaş la r ın ı ; öteden 
beri Devlet teşebbüsü ve Devlet yat ır ımı mev
zuları bu Mecliste görüşülürken az gelişmiş bir 
memlekete münhası r serbest rekabet, piyasası
nın kanunla r ına sermaye terakümü terk edil
diği t akd i rde bu memleketin gelişmesinin muva
zenesiz olacağı f ikri her halde liberal tanınını-
yan part imiz taraf ından müdafaa edilegelmiş-
tir. Bu nok tada teklif et t ikleri metin ile muta
bık olmamakla beraber hiç değilse esasta ser
best piyasa mekanizmasının esaslarına göre 
Devlet sektörü içindi1 çalışacak' ve münhas ı ran 
bankacıl ık prensipler ine göre hareket edecek 
olan bir bankada bir istisnai hükmün vazedi l 
mesini istiyen par t in in Adalet Par t is i olmasını 
bilhassa vşükranla karşılamamak' mümkün değil
dir. 

Muhterem arkadaş lar ım, bununla beraber 
az gelişmiş bir memleketin kalkınmasında yatı
rımların, münhasıran serbest piyasa mekaniz
masının kanunlar ı dairesinde olmamasını temin 
etmenin hangi çareye başvuru la rak gerçekleşti
rilmesi gerektiği üzerinde münakaşa ediyoruz. 
İşte bu noktada komisyona iştirak' etmemek 
mümkün değildir. Doğuda rantabl olmasa dahi, 
Doğuda istihdamı ar t ı rmak, Doğuda iktisadi 
harekete meydan vermek için ya t ı r ımlar yapıl
ması zaruret ine inanunyan hiçbir part i grupu 
yoktur . Esasen m e r i kalkınma plânımızda da 
1)U husus, bütün açıklığiyle yer almıştır. Mese
le surdadır . Az gelişmiş bir bölgede serbest pi
yasa, kanunlar ına göre rantabl olabilecek bir 
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yat ır ını yapma zarure t i gelişmenin icapları ve
ya sosyal icaplar bakımından gerekiyorsa bu 
ya t ı r ım hangi kaynaklardan, yapı lmal ıdır? . Ko
misyon bunun bütçeden yapılmasını icabet li
gini, ha t t â gerekiyorsa bu noktada ben kendi
leriyle pek o k a d a r iş t i rak halinde de değilim. 
Günkü, kâr l ı l ık ve verimlilik esasına ^ÖVQ çalı
şan İkt isadi Devlet Teşekkülleri kendi öz kay
naklar ın ı dahi ancak kârlı ve verimli sahalara 
yat ı rmal ıdı r . Ancak, gerekiyorsa diyor komis
yon, teşekküller in öz finansman kaynaklar ın
dan yapılmalıdır . 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Nasıl yapar 
sınız? 

GOŞKIJN KUIVA (Devamla) — Bütçeye 
tahsisat korsunuz. Bankacı l ık esaslarına göre 
hareket etmekle mükellef bir bankanın kredi
ler inden fayda lanarak deği l ; bütçeden finanse 
edilerek, yapılmalı . Şimdi İsmet Sezgin a rkada
şımız demektedi r ki, bıı esasen Hazine kefaleti
ni haiz olacaktır . Binaenaleyh, zaten bülçeye 
inikas edecektir . Zaten bütçeye inikas edeceği 
fikri doğrudur . Ama böyle bir yat ı r ıma kimin 
k a r a r vereceği mühimdir . Böyle bir yat ı r ıma 
bu t akd i rde İsmet Sezgin arkadaşımızın görüsü 
kaimi edilirse Bakanlar- Kuru lu k a r a r verecek. 
Ama eğer bunların bütçeden finansmanı esası 
kabul edilirse bu t akd i rde Yüce Meclis k a r a r 
verecektir . Biz bu gibi istisnai hallerde Yüce 
Meclisin hâkim olmasını bütçe kanunlar ı voliy
le tercih ediyoruz. 

Muhterem arkadaş lar , binaenaleyh mesele; 
Doğu kalkınması için finansman kaynağı kal
maması, kalamıyacağı meselesi değildir. Bu fi
nansman kaynakları Devlet bütçesinden ve ge
rekiyorsa- teşekküllerin öz kaynak la r ından dai
ma temin edilebilir. Bütün mesele ku rduğumuz 
bir bankanın, velev münhasıran âmme sektörü 
içinde çalışsın, bankacıl ık prensiplerine, göre 
çalışıp çalışamıyacağmı tesbit etmekten ibaret
t ir . 

Sayın İsmet Sezgin arkadaşımın, nâeiz ka
naatimce, yanlış olan bir teşhisine de temas et
mek isterim, ikt isadi Devlet Teşekküllerinin 
bugünkü İmle gelmesi bütçeden yardım alışla
rından dolayı değildir. Bilâkis seneler senesi 
cari açıklarını dahi bütçeden değil, fakat Mer
kez Bankası kaynak la r ından kapat ı lması dola-
yısiyle bu hale gelmişlerdir. İşte bu kamın Dev-
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lelin, Hükümetin ve hattâ Meclisin kârlılık ve 
verimlilik esasları dışında memleketin muvaze
neli gelişmesinin zaruretleri veya sosyal icapla
rın zaruretleri olarak İktisadi Devlet Teşekkül
lerine empoze edileceği yat ı r ımlar ın karşılığını 
bütçeden finansmanı esasını buraya koymakta
dır. Ve böylelikle de herkes... 

İSMET S E Z G İ N (Aydın) — Onun için 
1 milyon lira zarar etmiştir. 

G O Ş K I J N KİK O A. (İstanbul) — Bilâkis büt
çeden olmadığı için acık vermiş, Merkez Banka
sından yıllar yılı finanse edildiği ve bundan do
layı da Türkiye'de sadece zamanında yapılma
yan kârsız ve verimsiz yat ı r ımlar da birlikte bu 
yıl. da seneler senesi enflâsyona sebebiyet veril
miş, bu kanunlar bunlara mani oluyor arkadaş
larım. Biz asla Doğuda sırf gelişmenin icapları, 
sırf sosyal icaplar için hattâ rant al )1 olmıyan ya
t ır ımların yapılmasına asla. aleyhtar değiliz. Bu
nun yolunun bir banka taraf ından değil bütçe 
yolu ile yapılmasına inanıyoruz. Biz çünkü pren
siplere inanıyoruz. (Gürül tüler) Biz devletçi de
diğimiz zaman doktrinci olmadığımızı işte bu 
davranışlarımızla gösteriyoruz. Fakat liberal de
ğil isek de, devletçi isek ne ise oyuz. He r halü
kârda, hiçbir şey teşkil etmiyen neidüğü belli ol
mıyan fikirlere sahip bir teşekkül değiliz arka
daşlar. (A. P. den gürül tüler) 

BAŞKAN —• Saym Arıkan. 
M E H M E T Al it A R I K A N (Mardin) — Muh

terem arkadaşlar; bendeniz iktisadi emniyet ko
nusunda, İsmet Sezgin arkadaşımız ta raf ından 
dermeyan edilen fikirlere tamamen ittiba ediyo
rum ve arkadaşımı bu hususta destekliyorum. 
Bunun dışında Komisyon Sözeüsü verimlilik ko
nusuna temas etmiştir. Ben bu hususta Komis
yon Sözcüsüne cevap vermek üzere huzurunuza 
gelmiş bulunmaktayım. 

Arkadaşlarım, plânı kabul ettik ve 5 yıllık 
kalkınma plânında geri kalmış bölgelere öncelik 
tanıdık. Gecen yılki bütçe tatbikatını bendeniz 
inceledim. Geri kalmış vilâyetlere 30 - 35, 40 -
55 milyon tahsisat ayrılmış. Ama, tatbikat saf
hasında, bunun yüzde 5 inin tatbikat sahasına 
intikal etmediğini maalesef söylemek mecburiye
tindeyim. Bu itibarla verimlilik ölçüsü nedir? 
Komisyon Sözcüsünün buraya gelip bunu açık
lamasını isterim. İki saha kabul edelim. Bir i ge
ri kalmış bölgedir, diğeri ilerlemiş bir bölgedir. 
Ama, her iki saha da verim verecek birer böl-
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gedir. Acaba hangi bölgeyi tercih edeceğiz? îş-
te bu kanunun 11 nci maddesi bunu temin ediyor 
arkadaşlar. Mesele bu; iki verimli sahadan han
gisini tercih edeceğiz? Banka hangisini tercih 
edecek? Dâva burada, 

Daha evvel burada konuşan arkadaşımız İs
met Sezgin müdafaasında ve iddialarında tama
men haklıdırlar. Bu itibarla Cumhuriyet Senato
sunun değiştirge teklifinin yerinde olduğu kana
atindeyim. Bunun kabulüne dair rey kullanma
nızı rica ediyorum. Hürmetlerimle. 

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

kadaşlarım, gerek birinci ve gerekse 2 nci konuş
mamızda katiyen polemik yapmak istemediğimi
zi sözlerimizin polemik hudutlarının çok ötesin
de olduğunu ve bütün samimiyetimizle inandı
ğımız bir dâvanın gerçekleşmesini temin için 
fikirlerimizi bütün açıklığı ile ifade ettiğimizi 
arz ettim. Nedense Sayın Coşkun Kırca çok en
dişelenmişler. Bir endişeye kapıldılar ve derhal 
O. İT. P. Ornpu adına olarak söz almak lüzumu
nu hissettiler. Âdeta şöyle bir görüş içine girdi, 
Sayın Coşkun Kırca ve tahmin ediyorum şahsın
da, partisi 0. Tl. P. Doğuya yardımı istemiyor, 
gibi bir duruma gelecek. Yok böyle şey, nereden 
çıkarıyorsunuz bunu? (Gürültüler) Bu endişe
miz neden? 

Biz dedik ki; 11 nci madde şu veya bu şekil
de konuşuluyor. C. Senatosu bir metin kabul et
miş. C. Senatosunun kabul ettiği metin, geri kal
mış bölgelerde yatırım yapılmasını temine matuf 
bir metindir. Biz diyoruz ki, Adalet Partisi Mec
lis Grupu olarak;- Cumhuriyet Senatosunun ka
bul ettiği metni benimseyelim ki, o zaman Dev
let Yatırım Bankası İktisadi Devlet Teşekkülleri
ne kredi vermek imkânına sahibolabilsin. 

Bundan yino birtakım doktirin meselelerini 
ortaya çıkarıyorlar. Ne alâkası var bununla dok
trin meselelerinin? C. H. P. sinin devletçi parti 
olduğunu biz biliyoruz ve C. H. P. sinin devlet
çilik sınırını ne derece geçtiğini de biliyoruz, 
C. Tl. P. sinin icabında devletçilik sınırının çok 
gerisinde kaldığını da biliyoruz. A. P. si olarak 
biz, Sayın Coşkun Kırca arkadaşımızın ifade et
tiği gibi, Coşkun Kırca arkadaşımızın malûm 
nezaketine yakıştırmadığımız şekilde, no idiğü 
belirsiz fikirler taşıyan bir parti değiliz. C. Tl. P. 
sinin taşıdığı fikirleri de biliyoruz ve bizim A. 
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I*, si olarak taşıdığımız fikirler de Meclis zabıt
larında mevcuttur. Bunu Adalet Partisinin ta
şıdığı gerek iktisadi, gerek sosyal fikirleri, ge
rek tüzüğümüzde, programımızda, Meclis ve Se
natoda yaptığımız konuşmalarda çok açık ve se
çik olarak ifade ediyoruz. Buna basında da müta-
addit beyanlarımızla; ilgililer, yetkililer verdik
leri beyanlarla ifade ediyorlar. Ve bunu bütün 
bir millet biliyor ve milletin bildiğini do en son 
olarak mahallî seçimlerde bir defa daha gör
dünüz. 

Daha ne söy üyelim arkadaşlar. Doğuya yar
dım edilmesini islemek demek; 11 nci maddenin 
Senatoda aynen kabul edildiği şekilde kabul edil
mesini istemek, geri kalmış bölgeler ile ileri böl
geler arasındaki korkunç farkın giderilmesi için 
Doğu'ya ekonomik yatırımlar yapılması şart
tır, lâzımdır demek, ne idiiğü belirsiz fikirler 
ıııi taşımaktır arkaıdaşlar? Ve ne idüğu belirsiz 
fikirler taşüma sözünü Sayın Kırca'yaı yakıştır
madığınım ve bıı .sözlerini Sayın Coşkun ıKır-
e-a'nın tavzih etmesini istediğimizi ifade ede
rim. 

Hürmetlerimle. (A. P. Milletvekillerinden 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

İBAŞ/KA.N — Tavzih sadedimde mi Sayın 
Kırca? 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Evet, tav
zih sadedinde efendim. 

>BAS;KAN — Buyurun efendim. 
'COŞKUN KIRCA (istanbul) — Muhterem 

arkadaşlar, Sayın İsmet Scz'gin arkadaşımızı 
ve A. P. ti arkadaşlarımızı; üzmemek için söz
lerimi tavzih 'edeyim; 

Kasdetmek istediğim şey şu idi; eğer bir 
parti Kalkınma Plânının müzakeresi sırasında 
buraya/ gelip; «Devlet yatırımları için millî ge
lirden ayrılan kısım fazladır, özel teşebbüse da
ha fazla verilmelidir. Çünkü özel teşebbüs bi
zim kanaatimize göre bu memlekette daha faz
la yatırım kaynağı yaratabilir» derken, ondan 
sonra çıkıp da, «Devlet Yatırım iBamıkas'i) kârlı 
ve rantabl olmayan yatırımlara dahi kredi ver
sin» derse, ben hakikaten o zaman bu partinin 
liberal mi olduğunu, yoksa başka bir parti mi 
olduğunu anlamakta mazurum. Söylemek is
tediğim şey bundan ibaretti. 

Sonra Sayın Mehmet Ali Arıkan arkada
şımıza şunu belirtmek isterim ki, kendisi bir 
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noktada yanılıyor, hüsnüniyetle yanılıyor. Bah
settiği husus şudur: 

Burada, 3 ncü fıkrada «bu nitelikte olma
yan projeler» deniyor. Yani projenin teknik ve 
ekonomik bakımlardan uygun olmadığı anla
şılmış, buna rağmen Devlet Yatınım. Bankası ta
rafından finanse edilmesi isteniyor. Sayın Arı-
kan arkadaşımızın bahsettiği kıstas ise kema
liyle mevcuttur ve meridir. 

Kalkınma plânında yer alan esas şudur: 
Eğer ekonomik bakımdan bir projenin uygun 
olduğuna karar verilmiş ve bunun yeri bakı
mından yapılacak in ti hap da şu veya bu yer 
arasında ekonomik bakımdan bir tercih bahus 
konusu olmuyorsa bu gibi projeler için geliş
memiş bölgeler, başta Doğu bölgesi tercih edi
lir, diye bir esas taşır. Devlet Kalkınma Plâ
nında yer almaktadır. Binaenaleyh, Sayın Arı-
kan'ııı endişeleri varit değildir. Tatbik edilme
sini istiyelim, fakat buradaki madde buna ait 
değil. Buradaki madde tamamiyle ekonomik 
bakımdan uygun olmıyan projelerin Devlet 
Yatırım Bankası tarafından finansmanına ait
tir. 

Şimdi Komisyon diyor ki; bunlar da yapıla
bilir ve yapılmalıdır. Nasıl yapılmalıdır?' Büt
çeden yapılmalıdır, bir banka eli ile yapılmama
lıdır. Çünkü bir banka kredilerini ancak eko
nomik bakımdan uygun olan sahalara sevk 
edebilir. Ekonomik bakımdan uygun olmıyan 
sırf gelişmenin muvazeneli olması için Doğu'da 
iktisadi hareket yaratmak veyahut Doğu'da 
sosyal ioaplar için bir yatırım yapılması gere
kebilir, gerekmektedir. Bunların finansman 
kaynağını bir bankadan değil, bütçeden temin 
etmelidir, deniyor. Nitekim burada yapılması 
ieabeden şeyin, iktisadi yatırımı kapsayan sa
haya bütçeden olmasıdır, tercihan bunun yolu 
Devlet Yatınım Bankası fonlarıdır. Çünkü, 
Devlet Bankası da her banka gibi bankacılık 
esaslarına göre 'çalışır, buna riayet eder. Bura
da bir sistem yaratıyoruz, sistemin icaplarına 
uyalım. (C. H. P. Milletvekillerinden «bravo» 
sesleri, alkışlar) 

(BAŞKAN — Yeterlik önergesi var, okutu
yorum. 

Başkanlık Yüksek Makamına 
11 nci madde üzerindeki görüşmelerin ye
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terliğinin oya sunulmasını teklif ederim. 

listanbul 
Ratip Tahir Burak 

'BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

11 nci maddede Komisyonumuz Cumhuriyet 
'Senatosu metninin benimsenmemesiui tavsiye 
etmektedir. Benimsenmenıeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Komisyo
numuzun 'benimsenmenle tavsiyesi, yani Cum
huriyet Senatosunun lû. nci maddesi kabul edil
mişti:'. 

Projelerin incelenmesi 
MADDE 12. — Bankaca finanse edilmesi is

tenilen projeler ve bunların dayandığı teknik, 
iktisadi ve malî etütler, kredinin şekil ve şart
larının tesbiti için bankanın yetkili uzmanları 
tarafından üç, ay içinde esas itibariyle malî yön
den incelenerek bu konuda bir rapor düzenlenir. 

İnceleme sonunda bir noksanlık görülmeıuiş-
se dosya yönetim kuruluna sevk edilir. 

İnceleme sonunda bir hatâ veya noksana. 
raslanırsa bunun düzeltilmesi veya tamamlan
ması için proje, kredi istiyeıı teşekküle geri çev
rilir. 

Banka tarafından itiraz edilen husus üzerin
de taraflarca uyuşulamazsa veya projenin ara
nan nitelikte olmadığı ileri sürülerek kredi iste
ği reddedilirse, ilgili teşekkül, banka kararına 
itirazda bulunabilir. 

Bu takdirde konu, Maliye Bakanlığı, kredi 
istiyeıı teşekkül ile ilgili bakanlık, Devlet Plân
lama Teşkilâtı, banka ve kredi istiyeıı teşekkül 
temsilcilerinin katılacağı hakem kurallına geti
rilir. 

Taraflar, bu kurulun 15 gün içinde çoğun- • 
lukla vereceği karara uymak zorundadırlar. 

Kredinin şekil ve şartları, proje üzerinde ya
pılan inceleme sonuçları ve finansmanda kul
lanılacak kaynaklar göz önünde bulundurularak 
yönetim kurulunca tesbit olunur. 

Kredinin tabi tutulacağı faiz oranı, ödünç 
para verme işleri kanunu ile tesbit edilen faiz 
oranını aşmamak üzere Maliye Bakanlığınca bel
li edilecek sınırlar arasında olmak ve finanse 
edilecek projenin mahiyeti göz önünde buludu-
rulmak suretiyle tâyin olunur. 
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Belli projelerin finansmanı iyin sağlanan ya

bancı kaynaklardan elde edilen paralardan açı
lan kredilerde faiz oranı, bu kaynağın-bankaya 
olan maliyetine Maliye Bakanlığının onayı ile 
belli edilecek oranın eklenmesi suretiyle tesbit 
olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında komisyonu
muzun tavsiyesini okutuyorum. 

Madde 12. — Geçici Komisyon Cumhuriyet 
Senatosu metninin benimsenmesini tavsiye et
mektedir. 

BAŞKAN — Benimsenmeyi oylarınıza arz 
ediyorum, kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Yönetim Kurulu 
MADDE 15. — Bankanın Yönetim Kurulu, 

Genel. Müdür ve bir Genel Müdür Yardımcısı 
île biri Maliye, diğeri Sanayi ve üçüncüsü de 
Ticaret Bakanının inhası üzerine Bakanlar Ku
mlun ea atanacak üç üyeden kurulur. 

Genel Müdür aynı zamanda Yönetim Kurulu
nun başkanıdır. 

Yönetim Kuruluna atanacak üyelerin, Genel 
Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının aranan 
niteliklerde olmaları şarttır. 

BAŞKAN — Madde hakkında komisyonu
muzun tavsiyesini okutuyorum. 

Madde 15. — Geçici Komisyon Cumhuriyet 
Senatosu metninin benimsenmemesini tavsiye 
etmektedir. 

BAŞKAN" — Beııimsenmemeyi oylarınıza arz 
ediyorum, kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kadro ve personel rejimi 
MADDE 18. — Bankanın personel kadrosu, 

Yönetim Kurulunca hazırlanır ve Maliye Ba
kanının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı 
ile tesbit ol nur. 

Bankanın personeli İktisadi Devlet Teşek
külleri personelinin tabi bulunduğu personel re
jiminden faydalanır. 

Banka, Maliye Bakanının teklifi ve Bakanlar 
Kurulu kararı ile projelerin incelenmesi ve ta
kibi ile görevli personeli sözleşme ile aylıklı ve
ya. yevmiyeli olarak çalıştırabilir. 

BAŞKAN — Komisyonumuzun, madde hak
kındaki tavsiyesini okutuyorum. 

Madde 18. — Geçici Komisyon Cumhuriyet 
Senatosu metninin benimsemesini tavsiye et
mektedir. 

BAŞKAN — Geçici Komisyon C. Senatosu 
metninin benimsenmesini tavsiye etmektedir. 

Benimsenmeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Ka'bu'l etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
154 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin değişti
rilmesi 

MADDE 27. — V) . 12 . 1960 tarih ve 154 sa
yılı Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Amortisman ve Kredi Sandığının bu kanuna 
bağlı cetvelde yazılı daire, teşekkül, banka ve 
kurumlara kendi kanununa göre yaptığı ikraz
ların bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
ödenmemiş taksitlerimle işlenmiş faizleri ve 
28 . 2 . 1966 tarihine kadar vâdesi gelecek tak
sitlerine dâhil rcsülmal miktarları ve vâdesi bu 
tarihten sonra gelecek taksit resul mallcrinin 
konsolidasyon şümulüne giren faizleri 9 neu 
madde hükmü dairesinde tahkim ve itfa olunur. 
28 . 2 . 1966 tarihinden sonra vâdesi gelen tak
sitlerin resülmale tekabül eden kısımlarının kon
solidasyon şümulüne giren faizleri üzerinden 
9 neu madde gereğince çıkarılacak tahvillerin 
veriliş tarihi ile taksitlerin vâde tarihleri ara
sındaki süreler için % 6 nis'beti ile hesaplanan 
faizler Hazinece borçlanılacak miktardan indi
rilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında komisyonu
muzun m ü t al âa s ı nı oku'tuy o ram. 

Madde 27. — Geçici Komisyon Cumhuriyet 
Senatosu metninin benimsenmesini tavsiye et
mektedir. 

HAŞKAN — Geçici Komisyon C. Senatosu
nun metninin benimsenmesini tavsiye etmekte
dir. 

Benimsenmeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
ti r. 

GECİCÎ MADDE fî. — Devlet Yatırım Ban* 
kası 1 . )> . 1964 tarihinde çalışmaya başlar. 

lîıı tarihe kadar banka için yapılacak gider
ler, Amortisman ve Kredi Sandığınca karşılanır. 

Amortisman ve Kredi Sandığının tasfiyesine, 
28 . 2 . 1964 tarihi itibariyle başlanır. 

BAŞKAN — Geçici madde hakkında korniş-
yonumuzun mütalâasını okutuyorum. 
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Geçici madde 3. — Geçici Komisyon Cumhu-

i'iyet Senatosu metninin benimsenmemesini tav
siye etmektedir. 

BAŞKAN — Benimsenmemeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tasarının benimsenen maddelerinden başka 
benimsenmiyen maddeleri de vardır. Bunun 
için deminki komisyonunun bunları da tetki
kini istiyor mu komisyon istiyorsunuz. Tekli
finiz var mı? Aynı komisyonun tetkikini mi is-
yorsunıız. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NADÎR 
YAVUZKAN (Burdur) — Evet efendim. 

BAŞKAN — İktisadi Devlet Teşekkülleri 
kanunu tasarısının benimsenmiyen maddelerini 
tetkik edecek Karma Komisyonun bu tasarıyı da 
tetkik etmesini komisyon teklif etmektedir. 
Oylarınıza sunuyorum. Kaimi edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Birleşime başlarken Yüksek huzrunuza arz 
ettiğim Millî Eğitim Bakanının bir teklifi üze
rine, gündeme alınıp bu sırada konuşulması ka
rarlaştırılmıştı. 

1. — Eğitim ödeneği kanunu tasarısı ve Ay
dın Milletvekili Mustafa Şükrü Koç'un, Eğitim 
ödeneği kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân 
komisyonlarından serilen beşer üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/601, 2/619) (Devam) 
(t) 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde Sayın 
Yusuf Ulusoy. 

Sayın Ulusoy, muhtasar ve müfit lütfen... 
Başka tasarılar da çıkaracağız. 

YUSUF ULUSOY (Sakarya) — Muhterem 
arkadaşlarım, 

Aziz vatanımızın dört köşesinde feragat ve 
fedakârlıkla vazife gören ilkokul öğretmenlerine 
ifa ettikleri vazifenin önemi ve karşılaştıkları zor
luklar nazara alınarak tazminat verilmesini istih
daf eden bu tasarının Yüce Meclisimize getiril
miş olmasından dolayı hudutsuz bir memnuniyet 
duyduğumu ifade etmek isterim. 

Yüce Meclisin eğitim dâvamıza karşı göster
diği büyük ilgi ve hassasiyete bilhassa burada 

(1) 563 S. Sayılı basmayazı tutunağın so-
nundadır. 
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işaret ederken Sayın Milletvekillerine meslektaş
larım ve nâçiz şahsım adına şükranlarımı arz ede
rim. 

Aziz vatanımızı emanet edeceğimiz yavrula
rımızın, yurdumuza, ve milletimize ve ailemize 
hayırlı insanlar olarak yetişmesini büyük bir aşk
la sağlıyan .değerli meslekdaşlarmı, Büyük Mec
lisin her zaman itimat ve alâkasına lâyık olduk
larını isbat etmişlerdir. 

icabında kanlariyle devrimlerimizi müdafaa 
eden Atatürkçü meslekdaşlarmı, bu kanunun ka-
buliyle ve bu itimadın ışığı altında vazifelerini 
şevkle ifaya devam edeceklerdir. 

Tasarıyı hazırlıyan Millî Eğitim Bakanlığını 
da bu vesile ile en halisane duygularımla tebrik 
ederim. 

Maddeye geçilmesi zamanında teklifim olacak
tır. Bu arada metinde yer alan bir imlâ hatasına 
da çok kısa olarak müsaadenizle kısaca temas et
mek istiyorum. 

Bu arada, 1 nci maddenin ikinci satırının so
nunda geçen «asil» kelimesinin imlâsına müsaade
nizle kısaca temas etmek istiyorum. Bu halde bu
rada büyük bir imlâ hatası yapılmaktadır, «asil» 
kelimesinin birinci harfine aksan, sirkanfleks ko
nulması, yani bugünkü Türk gramerine göre dü
zeltme işaretinin konulması halinde bu mânayı 
ifade eder. Mânası da bilindiği gibi soylu, te
miz ve yüksek bir aileden gelen kimseler, yüksek 
duygularla yapılan iş manasınadır. Diğer taraf
tan, bir vazifede temelli olan, vekilin karıtıdır. 
Burada hiç şüphe yok ki, «asil» kelimesinin ifa
de etmek istediği mâna; vekil karşıtı olandır. Me
sele, birinci mânasına göre ifade etmek istersek: 
Asî! milletimizin Yüce Meclisi, ilkokul öğret
menlerine tazminat verilmesi hakkındaki tasarı
sını görüşmeye başladı. 

İkinci mânayı verecek olursak; bu konunun 
şümulüne giren asil öğretmenler elbette bu kanu
nun çıkması ile büyük bir ferahlığa ve huzura 
kavuşacaklarıdır. Bu arada birinci maddenin son 
fıkrasına eklemeyi uygun bulduğumuz bir tek
lifi de birinci maddenin müzakeresi esnasında 
Yüksek Meclise arz edeceğiz. 

En derin hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Uzun. 
HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) — 

Muhterem arkadaşlarım; bugün Millî Eğitim Ba
kanlığı hizmetinde çalışan kıymetli meslektaşla
rım; ilkokul öğretmenlerine verilecek tazminatlar 
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hakkında söz almış bulunuyorum. Mesele kasaba
da çalışan ilkokul öğretmenleri 100 lira, köyde 
çalışan ilkokul öğretmenleri 150 lira, maaşların
dan gayri, ödenek almasıdır. 

Sevgili arkadaşlarım; bu para meslektaşları
mızı tamamen tatmin edemiyecektir, etmesine de 
imkân yoktur. Buna rağmen Hükümetimizin ge
tirdiği bu kanun tasarısından dolayı bir Öğret
men olarak Hükümetimize teşekkür etmeyi bir 
borç bilirim. 

Yalnız, Hükümetimizin gerekçesinde öğretme
nin hayatı boyunca iki mühim endişesi olmalıdır 
denmektedir. 

Birincisi öğrencileri, 
İkincisi kendisimi yetiştirmeısidir. 
Muhterem arkadaşlarım; bu maddi sıkıntı 

içerisinde kıvranan kıymetli meslektaşlarım, 
Türkiyemizin en ücra köylerin© gitmektedirler. 
Orada karşılaştıkları durum şudur: Gittiği kö
yün ya okulu vardır, ya da yoktur. Okulu varsa 
sırası, yazı tahtası, camı v. s. si yoktur. Okulu 
yoksa köyün bir tek odasında tedrisat yapar, 
yarının temelini teşkil edecek gönçleri yetiştir
meye çalışır. Çok zamanlar maddi sıkıntıda 
olan o ilkokul öğretmeni köyündeki okuluna o 
geçinemediği azıcık parasından cam, sıra yaptır
maya çalışır, fakir çocuklara defter, kalem pa
rası vermeye uğraşır... Boğazından kısar, nor
mal gıdasını alamamaktadır. Buna da sebep, ço
cuklarına örnek olabilmeye çalışır, kendisine 
düzgün bir elbise almak için uğraşır. Eğer öğ
retmen sınıfına yamalı pantalonla, yamalı göm
lekle girefse çocuklarına örnek olamıyacaktır. 
Normal bir insan gibi gıdasını alamıyan bâzı 
meslektaşlarım hastalanmakta, hastahaneîere 
düşmektedirler. Eğer sınıfına giren öğretmen 
yalnız ve yalnız önündeki çocuğu yetiştirmeyi 
düşünmez ise Türkiye'nin1 yarını hakkında ben 
tereddüdederim. Eğer sınıfına giren öğretmen 
yalnız sınıfındaki raini mini, küçücük çocuklara 
o gün yalnız onlara, yarının Türkiye'sini kura
cak gençleri yetiştirecek olan öğretmenler yal
nız onları düşünürse, sırf onların yetişmesi için 
çalışırsa bu memleketin istikbali iyidir. 

Eğer, bu öğretmen arkadaş sınıfında evin
deki karısını, evindeki çoluğunu, çocuğunu dü
şünürse, inanın ki arkadaşlarım öğrenciye bir 
şey veremiyecektir. Bunun mesulü de bugünün 
öğretmeni olmıyacaktır. Bugünün parlâmento
sunda çalışan bizler sorumlu tutulacağız yarın. 

11. 2 > 1964 O : 1 
Bunun için sevgili arkadaşlarımdan dileğini* 

ilkokul öğretmeni olsun, ortaokul ö§retmehi ol
sun, öğretmenler hakkında komisyonlarda, Mec
liste her hangi bir kanun tâsarisi geİdiği zaman, 
elimizden geldiği kadar çalışmalıyız. 

Sevgili arkadâşlârim, ben size şu açık mi
salle bu seııeki bütçede öğretim ve eğitime ve
rilen klymet hakkında bir misal vermek iste
rim : Bu seneki bütçede şu esas açık olarak gö
rülmektedir. 

230 586 Devlet memurunun 135 697 si yani 
% 58 i Millî Eğitim Bakanlığı hizmetinde bu
lunmaktadır. Halbuki bu Bakanlığın personeli 
için tefrik edilen personel giderleri 1 300 977 132 
lira tutmaktadır. Genel bütçe cari giderlerinin 
sadece % 23,17 sidir. Yani Devlet memurları
nın % 58 ini teşkil eden eğitim ve öğretim 
mensupları bütçe genel cari giderlerinin yalnız 
% 23 üne lâyık görülmüştür. Kalkınma halin
de olan toplumumuzda eğitime verilen değerin 
bir endeksi olan bu münasebet çok enteresan
dır. Memleketimizin kalkınması para, plân ka
dar insan gücüne, bilgi ve dürüstlüğe bağlıdır. 
Kalkınmanın temel taşı kadrodur, yani insan
dır. Makinaları yapan, kullanan veya sevk ve 
idare edenleri yetiştiremezsek bütün plânımız 
çıkmaza girer. Bunun için mutlaka eğitim ve 
öğretim mensuplarına gerekli önemin verilmesi 
lâzımdır. Bunun için kıymetli arkadaşlarımdan 
ricam, öğretmenlerle ilgili kanunların bütçeler
de ve Mecliste desteklenmesini ve bir an.evvel 
Yüksek Meclisten çıkması için ivedilik verilme
sini ve mümkün mertebe bu memleketin yarı
nını yetiştiren öğretmenlerin korunmasını rica 
ediyorum. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Alicanoğlu. 
MAHMUT ALİCANOĞLU (Sinop) - Muh

terem arkadaşlar, bir milletin seviyesi, fertleri
nin ilim seviyesiyle ölçülebilir, diyebilirim. Bir 
milletin fertleri, küçüğünden büyüğüne kadar 
ne kadar ilim yapmışsa bütün sahalarda o nis-
bette o millet, dolayısiyle o Devlet, isim yap
mıştır, mevki almıştır. Bir millet çocukları kü
çükten itibaren eğitimde ne kadar kuvvetli ye-
tiştirilirse o millet her sahada o derece yüksel
miş olur. Bir millet ki, çocuklarını iyi yetişti
remez âtide hüsrana mahkûm olur. Nitekim 
Atatürk de demiştir ki, «Dünyada en hakiki 
mürşit ilimdir» işte ilmi verecek, çocuğu küçük* 
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ten itibaren yetiştirecek olan öğretmendir. 
Benden evvel konuşan arkadaşlarımızın temas 
ettiği gibi, öğretmen bir taraftan eğitim vazife
sini görmekle beraber bir taraftan da çocuğu 
sosyal hayatta yetiştiren ve dolayısiyle sosyal 
hizmette gören ve aynı zaamnda bir ana baba 
şefkati de gösterip çalışan bir kimse demektir. 
Birçok mahrumiyet mmtakalarmda çocukları
nın yiyeceği, giyeceği olmadığını gören öğret
menin, demin arkadaşımızın temas ettiği gibi, 
az miktarda aldığı maaşla onlara zaman zaman 
üstüne, başına eşya almakta, kalem, defter temin 
etmekte ve dolayısiyle kendi dar bütçesinden 
fedakârlık yapmakta olduğu bir gerçektir. 

Bu itibarladır ki, öğretmene ne kadar kıy
met verirsek çocuklarımızın da eğitimi saha
sında yetişmeleri o derecede kuvvetli olacaktır. 
îşte Hükümetimizin ve dolayısiyle ilgili Millî 
Eğitim Bakanlığının ele aldığı bu kanun tasa
rısını hazırlayıp Meclise getirmeleri hakikaten 
bizleri memnun ve mesrur etmiştir. Bu sebeple
dir *ki, kendilerine teşekkür ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanun tasarısı 
üzerinde ne kadar konuşsak azdır. Bu itibarla 
fazla zaman işgal etmemek için telhisan bu ka-
dareık maruzatta bulunmak da bendenize kâfi 
gelmektedir. İlerde maddelere geçtiğimiz za
man kanunun maddesinde bâzı noksanlıkların 
da olduğu görülmektedir. Bilhassa bundan evvel 
ödenek verilmesi yolunda geçen ve bu Meclisin 
yakın tarihte çıkarmış olduğu kanun tasarısın
da, ezcümle zabıt kâtipleri gibi asli vazifesi 
olan mahkemelerde çalışmıyan haddizatında 
sıfatı zabıt kâtibi olup da Bakanlıkta, şu işte bu 
işte çalışan zabıt kâtiplerine nasıl ödenek veri
lemiyorsa bu kanunda da bizzat okullarda eği
tim Bakanlığına bağlı köy ve kasabalardaki 
ilkokullarda çalışmayıp' da meselâ yetiştirme 
yurtlarında, ceza evlerinde bizzat çalışan ve 
öğretmenlik vazifesi gören kimselere şu kanun 
karşısında, bilhassa 5408 sayılı Kamun hüküm
lerine göre ödenek verilmiyeceği mânası görül
mektedir. Halbuki 'bu öğretmenlerin de ceza ev
lerinde, mahkûm ve mevkuf olan ve yine balkı
ma muhtacolan çocukların yetiştirme yurtların
da bir taraftan eğitime tabi tut turup korunma
larını temin sadedinde öğretmenlik vazifesini 
gören kimselere bu kanunun şu şekli karşısın
da ödenek verilmemesi hakikaten büyük bir 
noksanlığı ortaya koymakta ve bu bir adalet-
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sizliği tevlidetmektedir. Bu itibarla da ki, 
•maddelere geçtiğimiz zaman verdiğimiz bir 
önergenin bilhassa üzerinde durularak arkadaş> 
larımız tarafından tasvip görerek kabul edildi
ği takdirde bu adaletsizlik de önlenmiş olacak
tır. Aksi takdirde, yetiştirme yurtlarında gece 
gündüz ve yine ceza evlerinde gardiyan gibi ça
lışan öğretmenlerin haliyle ve fazlasiyle yorul
maları ve anasız babasız olan çocuklara bir ana 
baba şefkati göstererek onları eğitime tabi tut
maları ve yine ceza evinde bulunan mevkuf ve 
mahkûmlara keza eğitim ve öğretim temin et
meleri karşısında onlara bu ödeneği verememek 
ve onları bu ödenekten hariç tutmak hakika
ten âdil bir hareket olmıyacaktır kanaatinde
yim. 

Bu itibarla bu noktadan nazarı dikkatinizi 
arz eder, sözlerime burada son verir, hürmet
lerimi sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Numanoğlu. 
ALÎ BARAN NUMANOĞLU (Nevşehir) — 

Muhterem Başkan, çok aziz arkadaşlarım, 
Hata ve ihmali asla telâfi edilemiyen bir 

meslek varsa o da öğretmenlik meslekidir. Bir 
doktor yanlış teşhisten, bir mühendis, bir mi
mar yanlış projesinden dolayı her hangi bir hata 
ve ihmalde bulunabilir, fakat bunu en kısa za
manda düzeltmeyi gene kendisi yapar, öğret
menin hata ve ihmalini kim telâfi edebilir1? As
la... O halde sözlerime başlarken evvelâ öğret
men yetiştirmesini bilelim. O öğretmen ki buı 
cemiyeti ayakta tutan insandır, ona ruh, can, 
fazilet, ahlâk, ilim ve ideâl veren kimsedir. Bu 
bakımdan kanun tekliflerimiz komisyonlarda
dır. Bütün dileğim Sayın Millî Eğitim Bakanı 
hocamın buna eğilmesini, evvelâ öğretmeni ye
tiştirmeyi öğrenmemizi, bilmemizi bilmemiz lâ
zımdır. 

ikinci, ilkokul öğremenleri yıllarca çektiği 
maddî sıkıntılardan bir nebzecik kurtaracak 
Hükümet tasarısını teşekkürle karşılıyorum. 
Mânevi yönden de onları zengin etme çabaları
nı göstermemizi hassaten istirham ediyorum. 

öğretmene ne verirsek azdır, diye buyurdu 
bir 'arkadaşımız. Evet yetiştiremediğimiz çocu
ğumuzu nazına uyamadığımız çocuğumuzu ilim 
ve irfanına terkettiğimiz öğretmene ne versek 
azdır. Fakat şunu da söyliyeyim ki, biz öğret
men dediğimiz zaman bir köyde» bir kentte, 
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bir vilâyette bir kazada ilmi ile, irfanı ile 'ah
lâkı ile, faziletiyle numune insan görürüz. 

Diğer yönden bir İnlgiliz Kiralı herhangi bir 
köye gittiği zıaman, muhterem arkadaşlarım, 
onun sofrasında mahallin din aramı, o yerin 
mülkiye âmiri diğer yönden o yerin en muhte
rem öğretmeni onum sofrasında bulunur. Plân
lamada da arz etmiştim, ama yıllarca ne bir va
linin, ne bir vekilin, ne bir Devlet ricalinin sof
rasında oturmak değil onlara hizmetkârlık yap
tırdık. Çok affedersiniz, biz öğretmene Hükü
met olarak böyle kıymet verirsek ve onu her 
türlü kültürden, her türlü maddi ve mânevi 
varlıklardan mahzun yetiştirirsek o zaman is
tikbale güvencimiz çok az olur. Prusya Kiralı 
hVcderik, Avusturya ile yaptığı muharebede 
mağlûp olur. Bütün vekili ve vükelayı yeis ve 
keder içinde. Onlara döner der ki; «arkadaşlar 
yeis ve kederi bırakalım, yapacağımız tek iş 
kaldı. Berlin'e dönüp mekteplerimiz ile uğra-
şialım.» 

İşte bulgünkü Almanya bu sözün temelinde 
kurulmuştur. Biz de okullarımızda çocuklarımı
zı yetiştirecek öğretmenlerle uğraşalım onu 
maddî ve mânevi yönden lâyık olduğu seviye
ye ulaştırma çabalarını gösiterenıediysek, bir 
öğretmen olarak söylüyorum, bizi yetiştirenle
rin vebali altında kalırız. Ama ne yazık ki, bi
zi yetiştirenleri çoktan unutan kimseler oluşu
muzu bu aziz meseleye bu kutsal meseleye eği-
lemediğimizin de delili olarak ifade etmek is
terim. 

Muhterem arkadaşlarım, kanunun birinci 
maddesinde Sayın Alicanoğlu'nun da ifade et
tikleri gibi, bir hata görüyorum. 

Affedersiniz, orada ceza evindeki ilkokul öğ
retmeni fonksiyonunda bulunan ve yetiştirme 
yurtlarındaki ilkokul öğretmeni fonksiyo
nunda bulunan öğretmen, müdür ve müdür yar
dımcılarına bu öğretmen ödeneğini - ki adı öy
le olması lâzımdır - kaymakam ödeneği gibi, 
hâkim ödeneği gibi, eğitim ödeneği değil, ilko
kul öğretmeni ödeneği hükmü olması lâzım
dır... Eğitim ödeneği olmaz. O bakımdan bu ce
za evinde öğretmenlik yapanlara ve yetiştirme. 
yurdunda öğretmenlik yapan arkadaşlarımıza 
<la aynı kanundan faydalanma imkânlarını 
sağlıyabilmek için bir değiştirge önergemi 
Yüksek Başkanlığa arz ederken hepinizi hür
metle selâmlar, 'Maarif ordusunu da istikba
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le muzarf olarak yarının emniyeti telâkki etti
ğim öğretmenleri de Yüksek Meclisin huzurun
da hürmet ve muhabbetle selâmlarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Baydın*. 
Remzi Bey, grup adına ini söz istiyorsunuz?.. 

Grııpuımz haberdar mı? 
REMİZİ ŞENER (Denizli) — Haberdar 

efendim., 
HİLMİ BAYDUR (Muğla) — Muhterem ar

kadaşlarım, 
Takdir buyurursunuz ki, mühim bir kanu

nun müzakeresine başlamış bulunuyoruz, bir 
memleketin öğretim ve eğitimi millet ve cemiyet 
hayatının temelini teşkil eder ve bilhassa, ilköğ
retim üniversite ve hattâ hayatına kadar mem
leket irfanının ve hattâ rejimin ruhudur ve kai-
desidir, Mesele bu şekilde vaz'edilince bu işi ba
şaracak köyde ve kasabada çalışacak olan ilkokul 
öğretmenlerinin her türlü maddi mânevi endişe
den berî olması lâzımdır, öğretmen kişiden iti
baren hayatın her safhasiyle yeni nesillere örnek 
olacak kıymetli bir şahsiyettir, öğretmen okuya
caktır. Yeni neşriyatı takibedecektir. Bu maddi 
ferahlığa bağlıdır. Bir taraftan memleket çocuk
larını yetiştirirken kendi çocuklarını da kendisin
den daha iyi yetiştirmek • mânevi ihtiyaemda-
dır. 

Velhasıl öğretmen öğretim, ve eğitim gibi güç 
bir işi yaparken maddi sıkıntı çekmemelidir, 

Gerek Hükümet ve gerek Millî Eğitim ve 
Maliye Komisyonları, «İlkokul öğretmenliği öde
vini» kanununu tasvibetmekle isabetli ve sosyal 
adalete uygun bir karar almışlardır. Muhterem 
Meclisin, de bu kanun teklifini kıymetli oylariy-
Jo onaylıyacaklarını kuvvetle ümidetmekteyiz. 
Hürmetler ederim efendim. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına. 
Sayın Şener. 

A. P. GRUPU ADINA REMZİ ŞENER (De
nizli) —• Sayın. Başkan, muhterem arkadaşlar, 
ilkokul öğretmenlerine eğitim, ödeneği verilmesi 
hakkındaki kanun tasarısını Grup olarak olumlu 
Are çok müspet karşılıyoruz. İlkokul öğretmeni 
arkadaşların ne derece sıkıntı içinde vazife gör
düklerini biliyoruz, müdrikiz. Bu bakımdan il
gili. kanun tasarısının hattâ geç. bile kaldığını 
söyliyebiliriz. 

Muhterem arkadaşlar, en küçük ünite olan 
köylerde vazife gören bu arkadaşların ne derece 
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sıkıntı içinde vazife gördükleri cümlenin malû
mudur. Bu kanunla bu arkadaşlara tanınan hak, 
onların maddi imkânlarını yine olağanüstü bir 
vaziyete gotirmiyecek. Kısmen dahi olsa bütçele
rine, çok mütevazi bütçelerine bir yardım sağlı-
yacaktır. Bir ilkokul öğretmeni muhterem arka
daşlar, yirmi lira asli maaşla tâyin edilir. Bunun 
karşılığı 350 liradır. Genç.liğinin en güzel çağın
da, insan hayatının en güzel çağında bu arkadaşı 
en üera bir köye tâyin ederiz. Her insanın oldu
ğu gibi bu arkadaşın kendisine göre projeleri 
vardır. Bu köyde bu parayla geçinecektir. Fakir 
anasına, babasına yardım etmek istiyecektir. Ek
seriya köylü çocuğu olan bu arkadaş, kendisi gi
bi yetişmek istiyen kardeşine bu parayla yardım 
edecektir. Tabiî 350 lirayla bunların hiçbirisini 
yapamıyacağı için bu köyde vazife görmek adeta 
onun için bir azap haline gelecektir. Getirilen 
bu kanun tasarısı ile bu arkadaşın arz ettiğimiz 
gibi fakir bütçesine kısmen dahi olsa destek ola
cağı için parti grupu olarak olumlu karşılıyoruz 
ve müspet oy kullanacağımızı saygılarımızla arz 
ederiz. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi var, okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Mevzu aydınlanmıştır. Kanunun tümü üze

rindeki görüşmelerin kifayetini arz ve teklif 
öderim. 

Rize 
Erol Yılmaz Akçal 

RUH t SOYE'R (Niğde) — Aleyhinde söz is
tiyorum. («Vaz geçti», sesleri) 

BAŞKAN — Vaz geçtiniz. Oyunuza sunuyo
rum: Yeterlik önergesini kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

RUHÎ SOYER (Niğde) — Usul hakkında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne usulü efendim"? 
RUHÎ SOYER (Niğde) — Sayın Başkanım, 

yeterlik önergesinin aleyhinde sö> stedim. Söz 
vermediniz. Bu hususta söz istiyorum. 

Bx\ŞKAN — Efendim, arkadaşlarınız, «vaz 
geçti» dediler. Siz de yerinizden kalkıp ısrar et
mediniz. Başkanlık hiçbir zaman söz istiyen ar
kadaşa söz vermekte, yerinizden kalkıp söz iste
diğinizi beyan etmediniz. Arkadaşlarınız vaz geç
ti dediler; vaz geçtiniz. Başkan ne yaptı. 
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Efendim, maddelere geçilmesini oylarınıza 

sunuyorum... (Ruhi Soyer söz almadan kürsüye 
çıktı) 

Kürsüye çıkmayın Sayın Soyer, Sayın Soyer... 
İdare Âmirleri... Sayın Soyer, size söz vermedim, 
buyurunuz yerinize... 

(Ruhi Soyer kürsüde kalmakta direndi.) 
BAŞKAN — Ruhi Bey, lütfen, maddelerde 

konuşursunuz. 
RUHİ SOYER (Niğde) — Muhterem Baş

kan.... 

BAŞKAN —• Tamam efendim, kararımı ver
dim, buyurun efendim. 

RUHÎ SOYER (Niğde) — Ben böyle usul 
görmedim. 

BAŞKAN —• Buyurun beyefendi, ceza tatbik 
edeceğini aksi takdirde. 

RUHÎ SOYER (Niğde) — Memnun olurum 
efendim. Ceza tatbik ederseniz memunun olu
rum. 

BAŞKAN —• Ruhi Beyefendi, çok istirham 
ediyorum. Maddelere geçilmesine karar verece
ğiz, buyurun. 

(Ruhi Soyer kürsüyü terk etti.) 

BAŞKAN —• Tasarıda ivedilikle görüşülmesi 
teklifi var. İvediliği oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kalbul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. Maddeleri okutuyorum. 

İlkokul öğretmenleri ödeneği Kanunu 

MADDE 1. —• Asıl ilkokul öğretmenleriyle, 
askerliğini yapmakta olan asıl ilkokul öğret
menleri ve köy eğitmenlerinden (İlköğretim .ve 
ilkokul müdür ve yardımcıları dâhil) şehir ve 
kasaba okullarında fiilen çalışanlara aylıkları
na ok olarak ayda 100, köy okullarında çalışan
lara da ayda 150 lira ilkokul öğretmeni ödeneği 
verilir. 

Son nüfus sayımına göre, nüfusu (2 000) den 
az olan ilçe merkezleri de bu maddenin uygu
lanmasında «köy» sayılır. 

RUHÎ SOYER (Niğde) — Bu madde üzerin
de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde Sayın 
Soyer, lütfen. 

RUHİ SOYRR (Niğde) — Çok muhterem 
arkadaşlarım, muhterem Başkanımızın göster
dikleri alâkaya teşekkürlerimi bildiririm. 
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BAŞKAN — Ben de teşekkür ederim Sayın 

Soyer. Buyurun. 
RUHÎ SOYER (Devamla) — Bu madde üze

rinde bir noktada durmak istiyorum. Madem 
ki, konuşmam madde üzerinedir; bu madde üze
rinde bir noktada durmak istiyorum. Kasaba 
öğretmenlerinden bahsettiler. Sevgili arkadaş
larım bizde kasaba; nüfusu iki bini bulmuş veya 
iki bin bir olmuş köylerde güya kurulan bele
diyelerin adina derler. Hepiniz bilirsiniz, mil
letvekilisiniz, kendi mıntıkalarınızda vardır. Bun
ların hepsi köy vasfından ayrı değildir. Bir 
istisna yapılmış nüfusu 2 000 den aşağı olan ka
za merkezleri hariç tutulmuştur. Yerindedir; 
ama köy belediyelerinin de köy sayılması icabet-
tiği kanaatindeyim. Emin olun ki, - bir öğ
retmen arkadaşım karşıdan kafa sallıyor, ama 
itimat buyurun ki, - ben birçok köylerden daha 
geri hattâ daha fazla mahrumiyet içinde bulu
nan kasaba belediyeleri bilirim. 

Muhterem arkadaşlarım, Orta - Anadolu 
vilâyetlerinden birisinin milletvekili olduğumu 
bilirsiniz. Bu itibarla hakikaten bizdeki kasaba
ların, kasaba diye öğretmenlerde fark yapacak 
vaziyette olmadığını ifade etmek isterim. Bu 
memlekette eğer hakikaten sosyal adaleti kur
mak istiyorsak kasaba öğretmeni diye bu kasa
balardan çok mâmur köylerde çalışan öğretmen 
arkadaşlarımızla, böyle mahrumiyet içinde ça
lışan arkadaşlarımızın farka tabi tutulmasına 
taraftar değilim. Bu hususta bir önerge de 
takdim edeceğim şimdi, arkadaşların iltifat et
melerini hürmetlerimle rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Alicanoğlu. 
MAHMUT ALÎCANOĞLU (Sinop) — Muh

terem arkadaşlarım, biraz evvel umumu hak
kında yaptığım konuşmada arz ettiğim gibi, 
birinci bu maddenin 'metninde, sadece okullar
da çalışan öğretmenlerin ödenek alacağı hük
münü haiz olduğu görülmektedir. Halbuki Mil
lî Eğitim Bakanlığının birçok kurumlarda ça
lışan öğretmenleri vardır. Ezcümle yetiştirme 
yurtları, ceza evleri buna bir misaldir. Muh
terem arkadaşlarım, geçenlerde Aktaş Yetiş
tirme Yurduna gittik; birkaç arkadaşla ziya
rette bulunduk. Hakikaten orada çalışan öğret
menlerin diğer ilkokul öğretmenlerinden daha 
çok ağır şartlar altında, daha uzun müddet ça
lıştıklarını ve kimsesiz bakıma muhtaç çocuk-
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ların her şeyleri ile alâkadar olduklarını ve geçe 
gündüz orada devamlı surette kaldıklarını gör
dük. 

Diyebilirim ki, ilkokul öğretmeninden daha 
fazla mesai yapmakta ve daha fazla da bir emek 
sarf etmektedir. Ceza evleri hakeza. Cahil 
olan mevkuf veya mahkûmlara yeniden okuma 
yazma öğretmek, ilim öğretmenin diğer küçük 
çocuklara nazaran daha müşkül olduğu bir ger
çektir. Hal böyle iken şu maddenin ihtiva et
tiği metinden ve 5439 sayılı Kanun hükümlerini 
de nazara aldığımızda, bu kabîl öğretmenlerin 
yani Yetiştirme Yurtlarında ve ceza evlerinde 
çalışan öğretmenlerin bu ödenekten istifade et-
miyecekleri mânası çıkmaktadır. Biraz evvel 
misalini verdiğim gibi, zabıt kâtipleri misillû. 
işte biz, birkaç arkadaş bu hukukî durumun 
noksanlığını nazara alarak bir teklifte bulun
duk. Dedik ki, asil ilkokul öğretmenleriyle as
kerliğini yapmakta olan asil ilkokul öğretmen
leri ve köy eğitmenlerinden ilköğretim ve ilk
okul müdür ve yardımcıları dâhil, şehir ve ka
saba okullarında, yetiştirme yurtlarında ve ce
za evlerinde fiilen çalışanlara aylıklarına ek ve 
saire diye bir ilâve yaptık ki ; ilerde bir ihtilâf 
çıkarmamış olsun. Eğer bu şekilde maddenin 
metnini kabul edecek olursak bir adaletsizliği, 
müsavatsızlığı önlemiş olacağız. 

Bundan gayrı yine birinci maddeden sonra 
ikinci maddeye geçtiğimiz zaman ayrıca bir tek
lifimiz vardır. Bu noktaya geldiğimizde tekrar 
mâruzâtta bulunacağım. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Numanoğlu. 
ALÎ BARAN NUMANOĞLU (Nevşehir) — 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Alicanoğlu'na 
buradaki izahatından dolayı teşekkür ederim. 
Yalnız redaksiyon hatası var. Bendeniz takriri
mi vermiştim. Sebebi ise kanun aynı şekilde çı
karsa o zaman Yetiştirme Yurdu Müdürü, Mü
dür yardımcısı, ceza evi müdürü ve müdür yar
dımcısı bu ödenekten istifade edemez. Bu ba
kımdan redaksiyon şu şekilde yapılacaktır : 
«Madde 1. — Asil ilkokul öğretmenleri ile as
kerliğini yapmakta olan asil ilkokul öğretmen
leri ve köy eğitmenlerinden ilköğretim ve ilk
okul müdür ve yardımcılariyle - ceza evi okul
larından ve yetiştirme yurtlarında çalışan asil 
öğretmen müdür ve yardımcıları dâhil - şeklin
de redaksiyonu kabul b»yururlarsa o zaman 
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hiçbir şeye mahal kalmadan mal müdürleri de 
ben bunu öderim, Ödemem, diye bir sözde bulu
namazlar. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Uhısoy. 
YUSUF ULUSOY (Sakarya) — Çok muh

terem arkadaşlarım, huzurunuza tekrar çıktı
ğım ve sizi rahatsız ettiğim için cidden mütees
sirim. Ancak, bir madde hakkında fikirlerimi 
arz etmeden geçemiyeceğim. Biz arkadaşlarla 
bir teklifte bulunduk. Teklifimizin hedefi şu
dur : Bu nevi tazminatlarda ierai takibat yapıl
maması keyfiyeti. Bunu malî mevzularla uğra
şan arkadaşlara sordum, tereddüt hâsıl oldu 
Hiç olmazsa zabıtlara geçmesi ve bu suretle bu 
dâvanın kesin bir şekilde halledilmesini istirham 
ederim. 

İkincisi; arkadaşlarımızla birlikte müşterek 
verdiğimiz takrirde, yetiştirme yurtları ve ha
pishaneler konusu bahis mevzuu edilmiştir. 
Eğer bu takririmiz de iltifatınıza mazhar olursa 
kendimizi bahtiyar addederiz. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Güler, buyurun. 
ŞEVKİ GÜLER (Afyon Karahisar) — Muh

terem arkadaşlar, ceza evlerinde fiilen çalışan 
öğretmenler hakkında bendeniz de bir takrir 
takdim etmiştim. Alicanoğlu ve arkadaşlarına 
aynen iştirak ediyorum. 

Ayrıca bir de çocuk kütüphanelerinde çalı
şan ilkokul öğretmenlerinin de bu maddeye dâ
hil edilmesi hususunda bir takririm var, onda 
da müspet reylerinizi istirham edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Savacı. 
SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 

Muhterem arkadaşlarım, tümü hakkında söz is
temiştim sıra gelmedi. Şu hususu bilhassa be
lirtmek isterim. 

Bu tasarının getirilmiş olması sebebiyle şah
san memnunluk duymaktayım. Bundan bir yıl 
evvel bu tasarı istikametinde bendeniz bir ta
sarı getirmiştim ve bu tasarı ile o zaman vekâ
let daha iyi, daha müsait imkânlar tahtında be
nim bu düşünceme iştirak etmişlerdi, öğretmen
lerin bu ihtiyaçlarının sembolik değil daha iyi 
imkânlarla karşılanacağı vaadinde bulunul
muştu. 

Evvelâ yine bir hâtıramı arz edeyim : Vekâ
letle vaktiyle temasla öğretmenlerin bu maddi 
durumuna temas ettiğimde vekâletin o zaman 
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Orta Tedrisat Umum Müdürü, Yüksek Tedrisat 
Umum Müdürü, Sayın Tahtakılıç arkadaşım da 
şahittirler, «öğretmenlerin yalnız maddi imkân
larla çalışmadıklarını, mânevi tatminin kâfi ol
duğunu» beyan etmişlerdi. Bendeniz de demiş
tim ki, öğretmenlerden yalnız idealizm bekle
mek ve onları manen tatmin etmekle hizmete 
bağlamak beyhude bir gayrettir, öğretmenler, 
evet herkesten fazla, en az herkes kadar idea
listtirler. Ama, hizmet gören, çoluk çocuğu olan, 
bunların nafakasından mesul olan kimselerdir. 
Bunların maddi imkânlarının da düşünülmesi 
icabeder, demiştim. Şimdi bu tasarı ile vekâlette 
bir tekâmül görmekteyim. Vekâlet de bunu ka
bul etmiş, bu safhaya kadar gelmiş bulunmak
tadır. Bu bakımdan memnuniyetimi ifade etmek 
isterim. Yalnız, bu teklifimi geri aldığım zaman 
vekâlet ilgilileri demişlerdi ki, daha geniş im
kânlarla, geniş surette öğretmenlerimizi tat-

, min edeceğiz. Bendeniz bu kere Karma Komis
yonda bulundum. Bu mesut fırsatta, bu fikrimi 
de izah ettim. 100 lira ve 150 lira gibi bir meb
lâğın hiçbir zaman tatmin etmediğini, bu söz
lerin öğretmenler için ifade edilen bu sözler 
muvacehesinde bu meblâğın, o günkü vaitler 
karşısında kâfi olmadığını bendeniz ifade etmek 
isterim. 

Diğer bir husus da muhterem arkadaşlarım, 
köy ile şehir arasında 50 liralık bir farkın bu
lunmasıdır. Bugün ilgililer pekâlâ bilmektedir
ler ki, öğretmenler köyden şehire gelme çare
leri aramaktadırlar. Evet köylerde çalışmanın 
müşkül olduğunu biliyorum. Belki bir insan 
temayüldür, buna bir şey demiyorum ama, zan
nediyorum ki, Sayın Vekil Bey de burada ifa
de edeceklerdir, asıl gaye Öğretmeni köye gö
türmektir, köyde öğretmensiz okul bırakma
maktır; köy çocuklarını, büyük kütleyi okut
maktır. Binaenaleyh, şimdi bu farkın kifayett-
•sMiğine işaret ederek eğer miümlkün ise bu far
kın biraz daha ziyadeleştirilanesini, artırılmasını, 
hizmetin, maslahatın icalbı olarak düşünmekteyim. 
©enden evvel konuşan arkadaşlarım birçok 
idari hizmetlerde, hattâ şehirlerdeki vasfı deği
şik öğretmenlik görevlerine de bu tazminatın, 
bu ödeneğin verilmesini teklif ettiler. Arkadaş
larım, mleselâ bu tasarının - yine tekrar ediyo
rum. - gayesi; öğretmeni idari hizmetlerden alıp 
okula bağlamlak ve bilhassa şehirlerden köy 
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'okullarına öğretmen sağlamaya matuftur. Bina
enaleyh 'köy okül'larına öğretmlen hulmak olun
ca, öbür tekliflere, arkadaşlarıımın yapmış ol
dukları tekliflere iltifat etmemek olur. 

Değerli arkadaşlarım, bulgun şehirlerde 
.25 '73:5, köylerde ı27 7o'5 öğretmen bulunmakta
dır. Aşağı - yukarı müsavi durumdadır. Fakat 
okuma çağındaki çocukların miktarım nazarı 
itibara aldığımız takdirde öğretmenlerin köye 
sevkının bu tasarının hudutları üstünde daihi 
bir eihemımiyet keslbettiği cümlenin malûmu ol
mak lâzımıgclir. !Bu 'balkımdan öğretmleni köye 
götüren tedbirlerden ve tekliflerden katiyen 
fedakârlık edil m em esini rica ediyorum;. Teşek
kür ederim. 

BAŞKAıN — Yeterlik önergesi vardır. 
ıMİLLÎ "KttMM BAİKİA'NT ÎBRAHÎM 

ÖKTEM (Bursa) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Bakan konuştuktan sonra, bir 

arkadaşımıza- söz vereceğim, ondan sonra ye
terlik önergesini okutacağını. Buyurun Sayın 
Bakan. 

MİLLÎ H Ğ Î T M T BAlKANI İBRAHİM 
Ö'KTOM (Bursa) — Sayın Başkan", değerli ar
kadaşlarım, 

Tasvibinize sunulmiuş bulunan bu tasarı. m;û-
tat veçhile öğretmenleri ilgilendirdiği için ar
kadaş! artmazın geniş tasvibine maızlıar oldu. Öğ
retmenlerimiz için ifade edilen güzel sözlerden 
dolayı, bu topluluk adına kendilerine yürekten 
teşekkür ederim. Sayın iSaıvaıcı arkadaşımın 
özellikle belirttiği gibi. bu tasarı daha ziyade 
köy öğretmenliğini cazip hale getirmek için 
düş'ünülmıüş ve bilkassa. büyük maltıruımiyet 
içinde çalışan bu arkadaşlarımızın içinde bulun
dukları sıkıntıların giderilmesini birinci plân
da hedef tutmuştu. Yalnız köy öğretmen toplu
luğundan gelen bir düşününce kasaha ve şe
hirlerde çalışan ilkokul öğretmenleri arkadaş
lardan farklı bir nıjımnueleye tabi tutulmak iste
mediklerini, onların da kendilerine yakın ölçü
de sıkıntıda bulunduklarını düşünerek bizzat 
onların da kasaba ve şehirlerdeki ilkokul ho-
'calarının da düşünülmesini istediklerini göre
rek, biz de onların bu duygularına, katılmak 
-nnecburiyetinde kaldık. Yalnız 'köy mahrumiye
tini bir ölçüde karşılamak için getirdiğimiz ilk 
Hükümet tasarısı köy öğretmenlerine farklı bit 
ödenek getiriyordu. Tasamın Karma Komisyon-
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daki müzakeresi sırasında sayın üyelerin tek
lifleriyle Hükümetin teklifini aşan, yani Hükü
metin, şeJhir ve kasaba ilkokullarında çalışan 
öğretmenlere 80, köyde çalışanlara 1(20 olan 
bu miktarı, 100, 150 olmak suretiyle yükseltti. 
Bütçenin bugünkü durumu Muhterem Heyeti
nizce malûmdur. Hükümet tarafından hakika
ten büyük bir gayretle öğretmen topluluğunun, 
içinde bulunduğu sıkıntıyı bir ölçüde karşıla
mak ve bu arada köy öğretmenliğini cazip kıl
mak için son derece önemli olan bir ihtiyaca 
cevap vermek için üstün bir gayret sarf etmek
tedir. İtiraf edeyim ki, Maliye Bakanı arkada
şımızın endişesine cevap 'vermek için, Hükümet 
sorumlusu olan bir insan sıfatiyle, kaimi 'buyu
racağınız bu kanun tasarısının (henüz şu daki
kada bütçede karşılığı da mevcut değildir. Ama 
üımiidediyoruz ki, yıl içerisinde uyyıgtı'lanacak 
bu kanun bütçe tasarruflarından veyahut da 
gelir fazlasından ödenmek imkânı bulunacak
tır. O halde görüyoruz ki, öğretmenlerimizin 
ihtiyaçlarını karşılamak için getirmiş olduğu
muz tasarı daihi şu dakikada bütçeye başlı ba
şına ağır bir külfet teşkil etmektedir. Bundan 
dolayı ben bütün değerli milletvekili arkadaş-
1 arınılın bu tasarıyı desteklerken aksine bu ta
sarıyı yürümez bir hale (getirmek için artınm>a-
lara gitmeden ziyade tasarının Karma Bütçe Ko
misyonunda aldığı son şekli mahfuz tutmıaları-
nı ve bu şekli ile tasarıyı nrahfuz tutmalarını 
rica edeceğim. Birinci madde de zaten tadarının 
ru/hunıı teşkil etmektedir. 

(Arkadaşlarımız çeşitli tekliflerde bulundu
lar. ıBu tekliflerden birisi; Yetiştirme Yurdun
daki ilkokul hocalarının durumu, diğeri; ceza. 
eklerindeki! erin durumu, bir üçüncüsü de; kü-
tüpihanelerde .ilkokul hocalarının durumuı. 

RUHÎ SIOYER (Niğde) — Köy belediyelerin
de... 

(MÎLLÎ EfrİTÎM BAJKANT İBRAHİM 
ÖKTFJM (Devamla) — Aslında, köy belediyesi 
diye bir şey yok muhterem üstadımı. Kanunun 
son kısmını iyi tetkik buyurursanız göreceksi
niz. Bilâkis nüfusu ikinin civarındaki kasa
balar daihi köy olarak kalbul ediliyor, kazalar 
daki köy olarak kaimi ediliyor. 

Umulardan Yetiştirme Yurdundaki öğret
menlerle ceza evlerindeki öğretmenlerin sayısı 
600 civarında tutmaktadır. - Arkadaş!anımın 
bana verdiği rakama göre - Bunun yükliyeceği 
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yük f> milyon lira civarında il âl ve bir yük ol
maktadır. Kütüphanelerimizin durumu büsbü
tün başkadır. Savacı arkadaşımızın çok yerin
de işaret ettiği ve bendenizin de anlatmaya ça
lıştığım veçlhile bizim şıı andaki sıkıntımız köy 
öğretmenlerimizi köyde tutabilmek, re köy 
hizmetlerinin mahrumiyetine göğüs geren hiz
met erbabına 'bir yardımı yapahilnıektir. 

Şimdi kütüphanede vazife gören öğretmen
lerimizin büyük bir kısmı, aslında mekteplerin 
çektiği sıkıntıyı çekmemektedir. JCaldı ki, kü
tüphanelerimizin öğretmfenler tarafından görü
len hizmetleri de, diğer memiurlar tarafından 
görülebilecek hizmetlerdendir. Bakanlığımız bu 
konuda da bir ^çalışma, yapmaktadır. Bundan 
'böyle kütüphane v.s. gibi öğretmeni meslekten 
uzaklaştırıcı bütün kadroları öğretmenlerin 
yerine diğer memurları kullanmak suretiyle 
oraları öğretmenlerden temizlemek ve öğret
menlerimizi doğrudan doğruya mekteplere iade 
etmiektir. («Bravo» sesleri, alkışlar) Bu bakım
dan kütüphanelerde çalışan öğretmenlerimizin 
durumuna bir fayda sağlamıyaeak, lüzumsuz 
yere bütçeye yük getirecektir. Arkadaşlarımızın 
bu tekliflerini böylece mütalâa ederlerse, tah
min ediyorum ki, kendileri de tatmin edilmiş 
olacaklardır. 

Diğer iki teklif de Eğitim Bakanlığı olarak 
bizi de ilgilendirmektedir. Bufgün Yetiştirme 
Yurdunda çalışan öğretmenlerimizin çektikleri 
sıkıntılar da ilkokulda çekilen sıkıntıların ben
zeri sıkıntılardır. Oeza evlerindekiler de ben
zeri «ıkıntı!arıdır. Ancak bunların da bütçeye 
bir külfet getirdiğini göz önünde tutarak bir 
Hükümet sorumlusu sıfatiy'le doğrusu yürekten 
evet diyemiyorum. Ama takdiri Muhterem He
yetinize bırakıyorum. 

BAŞKAN — ıSaym Bakan lütfen bir dakika, 
sual soracaklar. 

RUHÎ SOYER (Niğde) — Muhterem Ha
kan köy belediyelerinin dâhilinde çalışan mü
dürlerin de 150 lira alacağı gibi bir mânayı 
ifade eder şekilde söyledi. Eğar böyle ise ben 
o zanran takririmi geri almak istiyorum. 

MİLLÎ UGÎTİM BAKANI İBRAHİM ÖK-
TEM (Devamla) — Nasıl köy belediyeleri 
efendim?. • ' 

RUHÎ SOYER (Niğde) — Efendim, iki bin 
nüfuslu köyler müracaat ed-erler, belediye ku
rarlar. 
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MİLLÎ EĞİTİM' BAKAN[ İBRAHİM ÖK-

TEM (Devamla) —• Efendim, biz ilçelerden bah
sediyoruz, İki bin nüfuslu ilçeler dahi köy sa
yılmaktadır. Sizin belediyeleriniz haydi haydi 
köy sayılır. Nüfusu beş bin dahi olsa köy 
ulanlar yine köy sayılacaklardır. 

BAŞKAN — Sayın Alicanoğlu. 
MAHMUT ALİCANOĞLU (Sinop) — Muh

terem .arkadaşlar, birinci maddvye dair verdi
ğimiz takrirde yetiştirme yurtiariyle feza evle
rinde çalışan, öğretmenleri yazmışız. Aceleye 
gelerek bir zühul olmuştur. Numanoğlu arka
daşımızın yaptığı teklifi;1 de müdür ve müdür 
muavinlerinin dâhil edilmesi yerinde ve haki
katen şarttır. Biz bu teklife aynen iltihak ve 
iştirak ediyoruz. Sayın Bakan hakikaten her ne 
k'adîir bunlara verilecek ödenekten mütevellit 
•bütçeye (> milyon liralık bir malî külfet tah
mil edileceğini ileri sürmüşler ise de, yetiştirme 
yurtlarına gittiğiniz zaman görürsünüz ki, ana
sız babasız çocuklara yegâne ana baba şefkati
ni göstervn, gece gündüz her türlü hususla-
riyle, ihtiyaçkariyle alâkadar olan bu camianın 
hu şahısların, biraz evvel arz ettiğim gibi, ilk
okul öğretmenlerinin yapmış oldukları vazi
feden daha ağır bir vazife görmüş oklukları 
bir gerçektir. Bu itibarla yaptığımız bu teklifi 
ki; yetiştirme yurtlarında, ve ceza evlerinde ça
lışan öğretmen, müdür ve müdür yardımcıla
rının. da, dâhil edilmek suretiyle, kabulünü tas
viplerinize arz ediyorum. Hürmetlerimle. 

önergesini okutup BAŞKAN" - , Yeterlik 
oylarınız;; ..sunacağını. 

Yüksek Başkanlığa 
1 nci madde üzerindeki, müzakerelerin ki

fayetini arz vo teklif ederim. 
Manistı 

Süleyman Çağlar 

BAŞKAN' —• Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil-
mistir. 

Birinci madde hakkında verilmiş önergeler 
va;* okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
(rörüşülmekte olan tasarının birinci mad

desindeki ilkokul öğretmenlerine verilen öde
neklerin köy öğretmenleri için 17."), şehir ve 
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kasaba öğretmenleri için 75 lira olarak tas
hihini arz ve teklif ederim. 

Samsun 
llyas Kılıç 

BAŞKAN — Köy öğretmenleri için 175, 
diğeri de 75 olsun diyorlar. 

Sayın Başkanlığa 
Geçici Komisyonca ka'bul edilen ve görüşül

mekte bulunan ilkokul öğretmenleri ödeneği 
kanunu tasarısının birinci maddesinin aşağıda 
yazılı olduğu şekilde tadilini arz ve teklif ede
rim. 

Nevşehir 
Ali Baran Numanoğlu 

Birinci maddenin değişik şekli : 
Madde 1 — Asil ilkokul öğretmenleri ile, as

kerliğini yapmakta olan asil ilkokul öğ
retmenleri ve köy eğitmenlerinden (ilk
öğretim ve ilkokul müdür ve yardım
cıları ile ceza evi okullarında ve yetiştirme 
yurtlarında çalışan asıl öğretmen, müdür ve 
yardımcıları dâhil) şehir ve kasaba okulların
da fiilen çalışanlara aylıklarına ek olarak ayda 
100, köy okullarında çalışanlara da ayda 150 
lira ilkokul öğretmeni Ödeneği verilir. Son nü
fus sayımına göre, nüfusu (2 000) den az olan 
ilçe merkezleri de bu maddenin uygulanmasın
da (köy) sayılır. 

Başkanlığa 
İlkokul öğretmenleri ödeneği kanun tasarı

sının birinci maddesine (çocuk kütüphanele
rinde çalışan ilkokul öğretmenleri) nin de dâ
hil edilmesini arz ve teklif ederim. 

Afyon Karahisar 
gevki Güler 

Başkanlığa 
İlkokul öğretmenleri ödeneği kanun tasa

rısının birinci maddesine; (5439 sayılı Kanu
nun 2 nci maddesi gereğince ceza evi okulla
rında fiilen çalışanların) da dâhil edilmesini 
ve teklif ederiz. 

Afyon KaraMsar 
Şevki Güler 

Yüksek Başkanlığa 
öğretmen ve eğitmenlere ödenek veril

mesi hakkındaki kanun tasarısının, aşağıda va
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zıh şekilde değiştirilerek kabul edilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Madde 1. — Asil ilkokul öğretmenleri ile 
askerliğini yapmakta dan asil ilkokul öğret
menleri ve köy eğitmenlerinden ('İlköğretim 
ve ilkokul müdür ve yardımcıları dâhil) şehir 
ve kasaba okullarında ve yetiştirme yurtların
da ve ceza evlerinde fiilen çalışanlara aylık
larına ek olarak ayda 100, köy okullarında ça
lışanlara da ayda 150 lira ilkokul öğretmen 
ödeneği verilil. (İkinci fıkra aynıdır.) 

Sinop Afyon 
Mahmut Alicanoğlu Asım Yılmaz 

Sakarya Kocaeli 
Yusuf Ulusoy Nihat Erim 

Yüksek Başkanlığa 
İlkokul öğretmenleri ödeneği kanun tasa

rısının 1 nci maddesinin aşağıda yazılı su
rette tadilini arz ve teklif ederim. 

îçel 
Mazhar Arıkan 

MADDE 1. — Asıl ilkokul öğretmenleriyle, 
askerliğini yapmakta olan asil ilkokul öğret
menleri ve köy öğretmenlerinden (İlköğretim 
ve ilkokul müdür ve yardımcıları dâhil) şehir, 
kasaba ve 5439 sayılı Kanunun 2 nci maddesi 
ıgereğdnce ceza evi okullarında fiilen çalışan
lara aylıklarına ek olarak ayda 100, köy okul
larında çalışanlara da ayda 150 lira ilkokul öğ
retmeni ödeneği verilir. 

Son nüfus sayımına göre, nüfusu (2 000) 
den az olan ilçe merkezleri de bu maddenin uy
gulanmasında «köy» sayılır. 

MAHMUT ALÎOANOĞLU (Sinop) — Sayın 
Başkan bir önergemiz daha var. Üç imzalı ola
rak birlikte vermiştik. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Eğitim ödeneği kanun 

tasarısının 1 nci maddesine 2 nci fıkra olarak 
aşağıda yazılı metnin ilâvesini arz ve teklif ede
riz. 

Sakarya Sinop 
Yusuf Ulusoy Mahmut Alicanoğlu 

Afyon K. 
Asım Yılmaz 

İkinci fıkra 
(Verilecek ödenekten hiçbir sebep ve suretle 

icra dairelerince kesinti yapılamaz.) 
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BAŞKAN — önergeleri okuttuk. Şimdi en j 

aykırı önergeden itibaren oylamaya bağlıyaca
ğız. 

(Samsun Milletvekili îlyas Kılıç'm önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — En aykırı önerge îlyas Kıllç ar
kadaşımızın önergesidir. Şehirlerde bulunan 
öğretmenlerin. 75, köy öğretmenlerinin ise 175 
lira almasını teklif etmektedir. Komisyon katı
lıyor mu ? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA ŞÜKRÜ 
KOÇ (Aydın) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. 
Nazara alınmasını oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

(Ali Baran Numanoğlu'nun önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Şevki Güler, Yusuf Ulusoy, Ali-
eanoğlu ve Mazhar Arıkan arkadaşlarımız Nu-
manoğlu arkadaşımızın önergelerine katılıyor 
lar mı? («Katılıyoruz» sesleri.) Ali Baran Nu-
manoğlu arkadaşımızın önergesine katılıyorlar. 
Komisyon da katılıyor mu efendim? 

KOMİSYON ADINA MUSTAFA ŞÜKRÜ 
KOÇ (Aydın) — Yüksek Meclisin takdirine 
bırakıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon Yüksek Meclisin tak
dirine bırakıyor, önergenin nazara alınmasını 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon filhal iştirak ediyor mu ? 
KOMİSYON ADINA MUSTAFA ŞÜKRÜ 

KOÇ (Aydın) — Filhal iştirak ediyoruz. 
BAŞKAN — Filhal iştirak ediyorlar. Madde

yi takrirde kabul edilen şekliyle oyunuza arz 
edeceğim. 

YUSUF ULUSOY (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, birinci maddenin ikinci fıkrası olarak bir ta
dil teklifimiz var. 

BAŞKAN — O halde müsaade buyurun Yu
suf Bey bunu oylıyalım ondan sonra. 

(Yusuf Ulusoy ve iki arkadaşının Önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA ŞÜKRÜ 

KOÇ (Aydın) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Nazara 

alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul eden- | 
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j ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. Şevki Gü-

ler arkadaşımızın önergesini okutuyorum. 
(Şevki Güler'in 1 nci önergesi tekrar okun

du.) 
BAŞKAN — Şevki Güler arkadaşımızın öner

gesine komisyon katılıyor mu? 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA ŞÜKRÜ 

KOÇ (Aydın) — Katılmıyoruz. 
I BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Nazara 

alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul eden-
I ler... Etmiyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Maddeyi kabul buyurduğunuz önerge şeklin-
I do oylarınıza sunacağım. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA ŞÜKRÜ 
KOÇ (Aydın) — Efendim, bir tavzih yapacağım. 

BAŞKAN — Ne söyliyecekseniz, hemen söy
leyiniz. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA ŞÜKRÜ 
KOÇ (Aydın) — Efendim, bir yanlışlığa ma
hal vermemek için bir hususu tavzih etmem lâ
zım. 

BAŞKAN — Komisyon bir yanlışlığa mahal 
vermemek için, bir hususu tavzih edecek. Buyu
run. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA ŞÜKRÜ 
KOÇ (Aydın) — Muhterem arkadaşlarım, Sayın 

I Millî Eğitim Bakanı Ruhi Soyer arkadaşımızın 
bir sualine cevap verirken, «nüfusu 5 000 de ol
sa, belediye teşkilâtı yoksa, orası köy olarak na-

I zara alınacak ve 150 lira ödenek alacak» şeklin
de beyanda bulundular zannaderim. Nüfusu 
2 000 c kadar olan yerler kanunen köydür ve an
cak oralarda çalışan arkadaşlarımız 150 lira öde
nek alacaklardır. Nüfusu 2 000 den fazla olup 
da belediye teşkilâtı bulunan yerlerdeki arkadaş
larımız kasabada çalışmaktadırlar ve 100 lira öde
nek alacaklardır. 

Bu durumu tavzihen arz ederim. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul buyurduğunuz 

önergeye göre oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 5 . 1 . 1961 tarihli ve 222 sa
yılı Kanunun 43 ve 45 nci, 31 . 3 . 1926 tarihli, 
788 sayılı Kanunun 78 ve 79 ncu maddeleri ile 
10 . 6 . 1949 tarihli ve 5442 sayılı Kanunun 
13 ncü maddesinin (e) fıkrası gereğince veri
len izinler dışında her ne sebeple olursa olsun gö
revleri başında bulunmıyanlara görevlerinden ay
rı bulundukları müddetçe birinci maddede zikre
dilen ödenek verilmez. 
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Hastalıkları sebebiyle işi başına gelmiyen-

loro, bu yüzden görevden ayrı geçen günlerin bir 
ders yıl ında toplamı 60 günü geçmemek üzere, 
eğitim ödeneği verilir. 

BAŞKAN — İkinci madde hakkında söz isti-
yen.\ Vok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Ktmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(İKOİOİ MA))DK — Birinci maddede sözü 
edilen eğitim ödeneğinin, lî>(>4 bütçe yılma 
mahsus olmak üzere, % 50 si ödenir. 

BAŞKAN — Oeçici madde hakkında söz isti-
yen?. Bir önerge daha var. Arkadaşımız Mustafa. 
Kaptaıfın bir önergesi vardır. Onu da okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakeresi yapılmakta olan kanun tasarısın

dan. geçici, maddenin çıkarılmasını ialebederim. 
Mustafa Kaptan 

Sinop 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kaplan. 
M U S T A F A K A P T A N (Sinop) — (>k muh

terem arkadaşlarım; kanunun tümü görüşülürken 
salahiyetli ve meslekin mensubu arkadaşlarım ka
nunun sosyal neticeleri ve meslekin ehemmiyeti 
üzerinde durdular . Şimdi, bir de kanunun rasyo
nel neticeleri var. İşte bu geçici madde, şahsi ka
naatime güre, kanunun getirdiği rasyonel netice
leri bertaraf etmeye matuf tur ; arz edeceğim. 

Şimdi, ilkokul öğretmenlerinde, birçok mes
leklerde olduğu gibi bizimle Hükümet, Parlamen
to, salahiyetli arkadaşlarımız meşgul olmuyor gi
bi fikirler var. 

Bizim, gibi küçük: tabakaya, mensubolanları, 
hic kimse nazarı itibara almıyor, bizim dert ler i - , 
mizi düşünmüyorlar , diyor. 

Şu kanım, bu düşüncenin aksini getirmek gi
bi bir yenilik, bir rasyonellikle getirilmiştir. De
mek ki, ilkokul öğretmenleri düşünülmüyor, 

Bunun ikinci neticesi de, öğretmenlere maddi 
bir imkân sağlamak. Şimdi maddi imkâna sahib-
olmıyan öğretmenin meslekine kendisini vermek 
imkânı olmadığı gibi, diğer mesleklerde1 de mad
deten tatmin edilmiyen insanların kendisini mes
lekine bihakkin vermek imkânı olmadığı malûm
dur. 

Şimdi yine objektif bir nokta : Türkiye'miz
de da.r gelirli vatandaşların istikbale muzaf ken
dilerine temin edilen menfaatleri şimdiyi1 kadar 
nazarı itibara, almadıkları da bir vakıadır. Bunun 
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en tipik misali tasarruf bonolarının, hattâ yük
sek memurlar arasında dahi satıldığıdır. 100 lira 
kıymetindcki bono 35 l iraya kadar satılıyor. Şu 
halde öğretmenlerde1 ve bu gibi küçük memurlar
la ilk nazarı itibara alınacak husus, şahsi kana
atime göre ona, atide bir yardım temin etmektir. 
Kanun bu yardımı bir eliyle veriyor, geçici mad
di» ile elinden alıyor. Vaııi temin etmiş olduğu 
menfaati bir sene müddetle ona, yarısını verme
mek suretiyle kanunun getirdiği rasyonel netice
ler, tamamen bertaraf edilmiş oluyor. 

Şimdi buna şöyle bir i t i raz vâki' olabil ir ; 
'bütçeye külfet yükler . Bakamın izahatı sıra
sında aslında şu kanuunun Baikanhkça düşü
nülmüş olmasına, ve Hükümetce gösterilmiş bu
lun masına, rağmen bütçede1 karşılığı konmamış
tır. Ama buna mukabil masraf artıklarında.n 
bu kaınnnun t alım il' edeceği külfetin ber ta raf 
edileceği düşünü lmüş ; güzel. 

Bunun ikinci bir e;aresini ben teklif ediyo
rum. Yine M re-lise1 geddiği, zaman bütçede1 ve 
sair masrafları- biraz a r t t ı rmak suretiyle1 öğret
menlere verilecek % 50 yi % 100 e çılcarma.'k, 
kanunun meriyete1 girdiği anda ta tb ik keyfi
yetine ulaş t ı rmak mümkündür . Bu bizini evli
mizde; yami mademki c/( 50 sini Bakanlık mas
ruf art ıld'a r i nd an k a rş 11 ıy a cağ uı ı ümid ed iy o r, 
'bir r/r 50 ile buraela muhtelif kısımlarda yapı
lacak ilâvelerle pekâlâ karş ı lamak •mümki'nı 
iken bunu bir sene müddet le şu kanumun men-
Fauif lerin.den mahrum etimde, bence kanunun 
getirmiş olduğu menfaati la.nranıcn or tadan 
ka ld ı r ı r a rl; ad aşları m. 

Onun. için bir önerge takdim ettim, bu ge
çici maddenin kanundan eıkarılmasi'in istirham 
ediyorum. Bu noktada; müttefik olmıyan arka-
daşlarrmiıZin edacağım da, zannetmiyeırum. 

ıBiraz evvel arz ettiğim t a sa r ru f bonolar: 
hakkındaki, misal bunun en bariz delilini ver
mişi iı\ 

Hürmetler imle. 
BAŞKAN - - B u y u r u n Aİİ Dizman. 
ABİ BARAN NPMANOOLU (Nevşehir) — 

Söz rica. etmiştim. 
BAŞKAN — Sayın, Numadioğ-1 u, sıranız gel

meyince1 olmuyor, malûmuâliniz. (Orııpu adına 
sesleri) 

AL t Dizman Bey, o halde buyu run eiVndiııı. 
.ÎT. ADİ DİZMAN (Tokat) — Muhterem ar

kadaşlar ım, T)ed\ kısa. bir m ü d d e t önce orta ve 
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yüksek tedrisat öğretmenlerine ek ders ücret
lerinin iki misli yükseltilmesi hakkında bir 
kanun tasarısını kabul etmiş, bulunmaktayız. 
öğretmen camiası bir küldür. Ye ilk (iğretim 
ödeneği ve esbabı mucibeleri değişik dahi olsa. 
netic'eleri itibariyle ek ders ücretlerinin arttı
rılmasının benzeri bir netice husule getirecek
tir. Onda kademeli bir tatbikat sistemi kabul 
•etmediğimiz halde, bunda 100 lira gibi cüzi bîr 
rakamda kademeli. bir sistem t at bile et
mek iki camia arasında bir tefrik' yaratmak 
zorunda olacağından, bu geçici maddenin, kal
dırılmasında büyük fayda olacağı kanaatinde
yim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın: Bakan. 
MÎLLÎ ECTÎTİM BAKANI ÎBRAIIİM ÖK-

TEM (Bursa) —• Muhterem arkadaşlarım; gerek 
Sayın Kaptan, gerekse Sayın f)iz>man arkadaşla
rım muvakkat maddenin kaldırılması teklifindo 
bulundular. Arkadaşlarımızdan. 1 ııei mucip se-
bobolarak tasvibinize iktiran etmek üzere bulu
nan bu kanunun rasyonel neticesi alınamıyacak-
tır. % 50 gibi tenzil yapılmaktadır. Muhterem 
Heyetinizin bütçe müzakeresi sırasında başka 
fasıllarda tasarruf yapılması sureliyle buradaki 
eksikliklerin kapatılabilmesi mütalâasında bulun
dular. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Hükümet bu 
muvakkat maddeyi getirirken aslında uzun za
mandan beri gerçekleştirilmesini arzu ettiği bir 
tasarıyı, bu yıl. bütün sıkıntılara rağmen, neye 
mal olursa olsun, kanun haline getirmek ve bu
nun da hiç değilse ("/< 50 sini ödemek suretiyle 
bu yıldan itibaren yürürlüğe koymak idi. 

Şimdi, bütçe Senatoda kabul edilmiş bulunu
yor, aslında bugün tetkik buyuracağınız bütçe 
geçen sene de olduğu gihi fazla, üzerinde oyna
maya müsait değildir, bu c/< 50 tazminatlar dahi 
bütçeye 55 milyon lira, civarında bir yük yük
lemektedir. Bunu c/( 100 o çıkardığımız takdirde 
aslında açık bulunan ve teklif edilen vergi ka
nunları ve saire ile muvazeneli bir hale getiril
mesine çalışılan bütçeye, karşılığı olmıyan bir 
açık yüklemek hüviyetindedir. Halbuki bu, 50 -
55 milyon lira civarında kalırsa, bütçe tatbik] sü
resi içinde elde edilecek olan. tasarruflardan bu
nu kurtarmak mümkündür. Ama yüzde yüz büt
çeyi açığa götürebilecek olan bir teklifi, muhte
rem heyetinizin bilhassa kabul etmemesini rica 

ederim. Kaldı ki, taraflar, bu konuyu Hükümet
le beraber münakaşa ettikleri zaman yetkili der
nek mümessilleri köy dernekleri mümessilleri 
bizzat kendileri de bu görüşe iltihak ettiler ve 
l)iı görüşü desteklediler. Bütçeyi yük altında taz
yik etmemek ve açıklığı genişletmemek, çünkü 
açık verecek olan bir bütçenin öğretmenlere ve
receğimiz tazminat, ne kadar fazla olursa olsun, 
yaratacağı enflâsyon ist tesirlerin verdiğimizden 
fazlasını elinden alma'k gibi bir yol açacağını 
bildiklerinden dolayı Hükümetin bu basiretli tu
tumunu tasvibetmişlerdir. Ali Dizman arkadaşı
mız bir başka yoldan ek maddenin yersiz oldu
ğu mütalâasını ileri sürdü. Dediler ki, biz ders 
ücretini kabul ederken iki misli artırdık. Yani 
yüzde yüz kabul ettik. 

Şimdi burada adaletsizlik oluyor. Yalnız ar
kadaşlarım unutuyorlar ki, ve ek ders tazminat
ları ders süresi içinde yürürlüktedir. Önümüz
de daha 2,5 ay gibi bir süre vardır, ondan son
ra tatile girileceği için bu tazminat ödenmiye-
cektir. Ancak, yeni ders yılında bu parayı ala
caklardır. Halbuki, bugün kabul buyuracağınız; 
ilkokul öğretmenlerine ilâve edilecek olan kay
nak bütün bir yıl için devam edecektir. Burada 
görülüyor ki; ilkokul öğretmenleri, ortaokul öğ
retmenlerine nazaran bugünkü halinde dahi da
lı;1, avantajlı durumdadır. 

Tekrar Muhterem Heyetinizden bu tatbika
tı güçleştinmemesini bütçeyi büsbütün, dengesiz: 
hale getirmek istidadını taşıyan bir ilâveye giriş.-
memesini ehemmiyetle rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bol ak. 
AHMET AYDTN BOLAK (Balıkesir) — Çok: 

Sayın Millî Eğitim Bakamın temsil ettiği cami
anın menfaatleri demiyeyim, kısa vadeli kazanç
ları istikametinde, ödenekleri istikametinde bir 
teklif yapıldığı zaman aleyhte konuşma duru
munda bırakmamak için ve Bütçe Komisyonu 
âzası olarak Yüksek Meclise niyabeten hizmet 
gördüğümüz esnada muttali olduğumuz zaruret
leri sizlere tekrar ifade edebilmek için söz al
mıştım. Ama usul, kendilerinin tekaddünmn gö
rüşme imkânı verdiği için kendileri Hükümet et
me mesuliyeti içinde bunun imkânsızlığını sizle-

! re arz ettiler. 
J Beyanları arasında Sayın Öktom, enflâsyonist 
| tazyikten de bahsettiler. Bütçe müzakereleri sı-
! rasında parlâmentoyu teşkil eden bütün siyasi 

heyetlerin üzerinde mutabık bulunduğu no'kta, 
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Türk ekonomisinin istikrarlı bir gidişten her an 
için enfİâsyonist bir sathı maile koymak ihtima
linin mevcudiyeti hususu idi. Hattâ bu gerçeği 
açıkça söyliyen Maliye Bakanını siyasi gruplar 
içinde halen iktidar mesuliyetini taşımıyan grup
lar çdk gerçekçi, çok açık sözlü olarak da tebrike 
şayan buldular. Tavzih etti Sayın Melen: Bu gi
diş düz bir yolda giden bir otomobilin birden
bire önünde uçurum açılıvermesi gibi bir felâ
ketle de karşılanması seldi ile de bitebilirdi. Söz 
budur. Bugün doğru gidiyoruz. Yine Bütçe Ko
misyonu müzakereleri sırasında muhtelif siyasi 
grupları teşkil eden arkadaşlarımız halen verim 
artmadığı halde ücret artışlarını Türk ekonomi
sini ciddî surette tehdidettiğini de ifade ettiler. 
Ve çok iyi hatırlıyorum ki; bendenizin âmme sek
törüne sosyal adalet anlayışı içinde rüçhanlı bir 
mevki hazırlıyamayız, vasat lıazırlamıyan sözünü 
diğer arkadaşlarım çok isabetli bir söz olarak ka
bul buyurdular. 

Bulgun % 80 sanayi işçisinin ücret artışı 
tazyiki altında âmme sektöründe herkesin aded 
aded kendisine verilenin yetmediği talebi ile 
karşı karşıya ve bir idari reformun eşiğinde 
her zaman Devlet personelinin, âmıme persone
linin fazlalığının tazyikinden şikâyetçi 'bulu
nan bir bütçenin tazyiki altındayız. 

Ne elerseniz deyiniz, nühayet elinizi uzattı
ğınız kişiler, zaman zaıman fakını zarurette ol
duğundan Ibahsettiğin iz insanlardır ve '.bu kişi-
lerii eğiten kişiler yarının 'mutlu 'Türkiye'sini' 
hazırlamak için biraz da!ha fazla para verelim, 
dediğiniz kişiler, bu fedakârlığı senelerce 'çek
mişlerdir. Bütün 'mesele bugün tesis .edilen bir 
'hükmün yarı nisbetinde menfaatini tahsil et
mek ve önümüzdeki senede Ibunun imkânını ha
zırlamaktır. Eğer Türkiye'de okur - yazar ki
şiler ive okur yazarları yetiştiren kişiler Türk 
ekonomisinin 've Türk toplumunun ilcinde (bu
lunduğu buhranları idrak etmez ve bugüne ka
dar çektiği sıkıntıların bir anda yok 'olmasıını 
'bir anda iyi neticelere ulaşmasını, arızu ederler1 

ve bu yüzden tazyik ederlerse bu bir' netiiceye 
ulaşmaz. Kanun ve 'müesseseler tesis edilmiş
tir. (Bütün mesele müessesenin tesis edilmiş ol
masındadır. Neyi alacaktır'? Bu sene yarısını 
alacaktır.. Yarısı ne kadardır? 55 milyon lira
dır. Tamamı 100 milyondur. Biraz evvel ar
kadaşlarımızın kabul buymadan talmrleriyle 
öyle.anlaşılıyor ki, 1116, 117 ımilyon liraya ba-

— 542 
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lüğ olacaktır. Hükümetin hesalbı 55 milyon li
radır. Parlâmentoda muhtelif siyasi 'heyetler 
de bulgun uzun uzadıya tartışması yapılan bir 
Emlâk Vergisi hasılatıdır. Ve 156 milyon lira 
'küçük köy ailelerinin yatması sebebiyle bütün 
Iheyetlerin üzerinde hassasiyetle durduğu,, pet
rol lâmbasının yakdığı gazın üzerine koyulacak 
14. kuruş ile yapılacak zammın tutanıdır1. Muh
telif imkânsızlıklar içinde olan Ibir parlâmen
tosunuz. Sbnsıız imkânsızlıklarınızla ve mah
dut imkânların uzla karşı karşı'y asınız. Hepi
miz hepimize, hepimiz birbirimize bu toplumu 
teşkil eden insanların sıkıntılarını anlatabiliriz 
ve bu anlatışımızda samimî oluruz, haklı olu
ruz, siz bana, ben size 'hak veririz, Ama bütün 
bu sonsuz sıkıntıların içinde mahdut imkânlar 
varken tbu imkânları da zorlayarak birtakım 
neticelere ulaşmak gayretinde iken Ibirbirİmizi 
'muayyen istikametlere doğru 'zorlarsak, ibu zlor-
layıışlarm sonunda kendi mesnetlerimizi talhrib-
etmiş oluruz, Hiçbir zaman Ihükümetler enfİâs
yonist politikayı kınınızı bal 'mumıı ile mühür.! 
lenmiş davetiye ile davet etmezler. !Ben, Hü
kümetin Iboyle ıbir teklifi gelse, Hükümet büyle 
bir tasam getirse, Yüce Meclisin milletin yük
sek menfaatlerini düşünerek, ekonomik istikra
rı düşünerek Hükümetin karşısında olması 'ge
rektiğine inanmaktayım. Ama 'Türk Parlâmen-
:tıosunda maalesef tatbikat; Hükümetlilerin dai
ma ımasraf artırmamak için direnmesi, meclis
lerin daima masraf artırmak istikametinde ıgay-
retli oluşu Hükümetlerin Ibir taraftan vergi ka
nunları 'getirmekte heyecanlı ve arzulu >oluşu, 
parlâmentoların da daima 'vergi kanunlarının 
karşısında mukavemet setleri kurması oldu. 
Halbuki hükümetlerle parlâmentolar arasındaki 
münasebetlerde parlamentolar tahsisat verici, 
Hükümetler de masraf isteyici uzuvlardır. Mas
raf isteyici uzuv «bana İbu sene vermediııiz», di
yor. Tahsisatın kaynaklarını vergilendirmeyi 
yapacak uzuv: «Hayır bu sene sana da verece
ğim» diyor. Henüz karşılığını da bulmamış. 
Kayın Mustafa Kaptan diyor ki, bütçede tasar
ruflarından yapınız veya bütçede bir tadilât 
yapalım. Burada mesuliyet Hükümetin değil; 
burada mesuliyet betaihsis •Meclislin kabul etti
ğimiz her fazla tahsisatın karşılığını bulmak 
zorunda olan Yüce Parlâmentodur. Yülce Par
lâmento Hükümeti talhsisat Ibulmaya mecbur 
ve bulduğu paraları 'harcamaya mec'bur telâkki 
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etmesin. Murakabesinde 've kendisine çok çok 
para verdiği ve ancak 'bu parayı verebildiği 
fakat verdiği parayı en 'hayırlı istikamette 
kullanmasını arzu ettiği 'bir ıımv telâkki bu
yururca zannediyorum ki vatandaş ile maliye
nin vatandaş ile Meclisin, idare edenler ile ida
re edilenlerin münasebetleri daha salim bir 
'mecrada yürüyecektir. Arkadaşlarımı'/ da Ihın 
zarureti ifade ettiklerine ve kabul buyurdukla
rına göre, lütfediniz bu yarı tahsisatla yürü
yen bir devreyi nıauyyen meslekî grupların, 
muayyen meslek sınıflarının, sizleri beğenme
mesi pahasına, lütfen geçilmeyiniz. Saygıla
rımla. 

BAŞKAN — Grup adına Sayın Şener. 
A. P. GKiUPU ADINA R M Z Ü ŞENER (De

nizli) — Muhterem arkadaşlar-, . birinci konuş
mamızda uzun uzadıya konuşmaktan ve btı ar
kadaşların dertlerini uzun uzadıya anlatmak
tan kaçınmış, getirilen kanunu memnuniyetle 
karşıladığımızı ve müspet rey kullanacağımızı 
belirtmiştik. Yalnız, Sayın Ayıtın Bolak arka
daşım ve Sayın Bakanın izahatından sonra mü
saadenizle şunları belirtmek, adalet terazisi
nin ikinci kefesindeki esasları da meydana koy
mak uygun olur zannederim, öğre tanen arka
daşların ne zaman bir hakları 'mevzuubahsolsa, 
arkadaşlar, bütçe imkânları btı arkadaşların 
karşısına dikilir. Sebebi de şudur muhteremi 
arkadaşşlarım; Yüce Meclisiniz bu arkadaşla
rın yanında daha pek çok memur ıgruplarma, 
meslek gruplarına çeşitli Ödenekler tanıdılar, 
bu hakkı verdiler. O zaman, (hiıç böyle yüzde 
ellisi bu sene verilsin, yüzde ellisi gelecek sene 
verilsin 'gibi bite itirazla karşılaşılmadı. Şimdi 
bu itirazlarla karşılaşmasının sebebi bu arka
daşların çoklıığundadır, çokluk olmasındadır. 
Çokluk 'olmak günah imidir? 40 bin köye birer 
Öğretmen olsa, 40 bin öğretmen olması lâzımıge-
lir. İkişer öğretmen olsa 80 bin öğreıtımen ol
ması lâzımgelecektir. Bunların adedi 80 bindir 
diye katlarının verilmesinden 'vaz mı geçeceğiz? 
Lûtifen şu hususları âdil olarak düşünmemiz; 
adalete çok uygun olacaktır. Kanun kabul et
tiğimiz önerge ile 150 lira ödenek veriyor. 
Yüzde ellisini bu yıl veriyor, yani yüz lira öde
nek vereceği öğretmene bu yıl ancak '50 lira ve
rebiliyor. Yani daha doğrusu arkadaşlar, bir 
öğretmene ıgünde bir ibiDçuk lira verebiliyoruz. 
Yengisini kesecek olursanız 120 kuruş veriyo-
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ruz. Allah rızası için bir otiobüs parası değil
dir. Çok bir şey vermiş olmuyoruz. Köydeki 
öğretmen arkadaşlara günde ikibuçuk lira ver
miş oluyoruz. Vergisini kesecek olursanız $25 
kuruş vermiş oluyoruz. Çok bir şey vermiyo
ruz. Eğer bu geçici madde kalbul edilecek olur
sa, esasen biraz önce Sayın Bakanın da ifade 
ettiği gibi. köylerdeki arkadaşların ıstırapları
nın dindirilmesin öğretmenlerin köye sevk edil
mesi, köyün cazip hale getirilmesi gibi mevzu
ların gayesi ortadan kalkmış olacaktır. 

Yine Sayın Bakanın ifade buyurdulğu der
nek toplantısında Ibendeniz de bulundum. Ora
da muhterem arkadaşlar, bir 'öğretmen arka
daş çıktı, Sayın Bakana şu hitapta bulundu, 
dedi ki, «Sayın Bakanım, bana göstereceğim 
bir memurun bir ayda aldığını bir yıllık maaş 
olarak ver, hiçbir şey, istemiyorum» dedi. Bu 
ifadeyi söylerken arkadaşın gözleri yaşarıy'or-
du. 

(SADBE'T^ÎN ÇANGA ('Bursa) — Böyle 
hissi şeylere tevessül etmeyiniz, rica ederim. 

'BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim, 
karşılıklı konuşmayınız. 

REMZİ ŞENER (Devamla) — Muhterem 
kardeşim, baştan biz böyle konuşmadık. Olum
lu -karşıladığımızı söyledik. Memnuniyetimizi 
belirttik. Fakat Yüce Mecliste hitabediyoruz ve 
size de hitabediyoruz. Hepimiz bir grubola-
rak, bir şahıs olarak değil, yekvücut olarak si
ze de hitabediyoruz; hepimiz Ibu arkadaşların 
derdiyle - ben, yahut siz değil - burada dolu
yuz. 'Burada istismar diye bir şey yok karde
şim. ıBir derdin dile 'getirilimıesi var, 'böyle de
di bir arkadaş: «Bir aylık maaşını bir yıllık 
maaşım olarak verin» dedi. Bu arkadaşları kö
ye gönderiyoruz, diyoruz k i ; şu şu vazifeleri' 
yapınız. Ben de ISaym 'Bakandan arkadaşıım' 
'gibi riica ediyorum. Yüce Meclisten istirham 
ediyoruz; bütçe imkânlarını 've durumlarını bi
liyoruz, fakat bu sıkışık vaziyette dahi bu <ge--
cici maddeyi kafbul etmenin kanunun getiriliş 
maksadına aykırı olacağı düşüncesindeyiz. îl-
<gili bakanlar bütçede bu imkânı hasırlasınlar. 
Lûtifen geçici maddeyi kabul etmeyin. Kanu
nu bu yıl uygulamak üzere kabul edin. Arka
daşlar; başdan arz ettiğimiz gibi bu Mecliste 
diğer ödeneklerin verilişinde hiç 'böyle bir şey 
olmamıştır. Arkadaşların çokluğu buna engel 
olmasın, hakkı teslim edin. Saygılarımla. 
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BAŞKAN — Ali .Baran Nuınanoğlu buyurun. 
A L İ HARAN NUMANOOLU (Nevşehir) 

— Muhterem a rkadaş l a r ; yıl larca değişmek ka
derler i ile bas başa 'bırakılan öğretmenlerimizi 
maddi yönden bir parça feraha .kavuşturmak 
maksadına matuf olarak' getirilen kanunun lâfzı 
benim kamına göre, öğretmenliğin maddi yön
den refaha kavuş tu rmak cazip hale getirmek
ten ibaret t i r . Binaenaleyh, bu uasıl h ikmeti Hü
kümet te lâkkis idir k i ; Hükümet tasarısında 
İSO - 120 lira. o la rak gelir, bir geçici ımadde ile 

'de 1904 yılında, bunun yarısı uygulanır. . . 'Böyle 
b i r şey olmaz arkadaşlar ın ı . Ben şahsan vergi 
t a ra f ta r ı olan bir insanım. Var olandan vergi 
nlınıuaJıdır. Ama, reform kanunudur diye şu 
ve bu nam alt ında gelen kanunlar ın yanında 
Millî Eği t im Vergisi Kanunu olarak gelseydi 
Hükümet i burada canii gönülden ben alkışlar
dım. Ama, teklifimi yapt ım, maalesef Hükümet 
karş is ıudadır . Komisyondan da geri çevrilmek. 
istendi. Binaenaleyh, iiııuhterem arkadaşlar ını , 
"bir eğitilin vergisinin mut laka zaruret ine inanan 
bir insanını. Hükümet bu eğitim vergisini almak' 
nıecburiyet indedir . Aksi t akdi rde 1904 yılında 
yüzde 50 si ta tb ik edilsin. Memurlardan kesilen 
hepimizden kesilen vergi mevzuunda 1905-1900, 
1906 - 1907 yani yatşımnz boyunca sayacağız 
biz bunu. Muhterem arkadaş lar ım, elektriğin 
kilovatında, bir kuruş eğitim vergisi aksak Hü
kümete sesleniyorum, 1 kuruş vergi alsak ki ben 
şahsan 20 - 'AO ki lovat yakıyorum ayda '•)() ku
ruş vereceğimi. Toplamı olarak 40. milyon lira 
eder a rkadaş lar . Bu Millî Eğit im Vergisi Kanu
nunda, nıündeımiçtir. Diğer yönden tuz ; bunu 
pol i t ikaya sokmıyalını. Ne işi var, poli t ikanın 
vergiyle? Ne işi var öğrelmenle? Biz öğretmenliği 
burada müdafaa için çıknuyoıuz; politika için ise 
hâşâ ! eğer politika, yapmış olsak, öğretmenle
rin formasyon kifayetsizliğinden bahsetmezdik. 
Eve t kifayetsizdir, a rkadaş lar . Bugünkü öğ
retmenliği yüksek '.seviyeye çıkarnıazısnk, ilk
okul, or taokul , lise öğretmenlerinin ayrı ayrı ye
t işt irme davranışında, bulunursak', bunları bir
leştir ip fakülte seviyesinde bir öğretmen yetiş
tirmezsek', â'kibetimiz ve istikbalimiz hakk ında 
•endişe çok olur, a rkadaş la r . Diğer yönden tuz
dan bir kuruş alsak (i milyon lira, para tu tuyor . 
Tuza beş ku ruş zanı yapsak toplanı .'30 milyon 
eder. Ama Komisyonda arkadaş lar ım köylüler 
v a r ; köylüler nasıl verecek, diyorlar . Arkadaş

lar, köyden, alamıyoruz, bunu. Bi r adanı yese 
bir ba tman tuz yer. Hesabını y a p t ı r ; 8 kilo tu
tuyor. Vereceği nedir ; senede 40 kuruş. 

Diğer yönden Spor - Totodan yüzde 25 aİdı-
ğiinız zaman muhterem arkadaşlarını, 05 milyon 
lira tutuyor. Öbür yalıdan, samimiyetle arz ede
yim ki, okullar parasız olmaz. Okulların mutla
ka paralı olması şart t ır , arkadaşlarım. Ama öğ
retmenlerin yüzde 50 istihkakı, kanunla verdiği
miz paradan kepilmez. Hükümet getirsin, ben ge
tireceğim bu kanunu muhterem arkadaşlarım. Sa
yın Vekile arz ettim. Okullar plânlamada da ka
bul edildiği gibi, önergede de verdiğim gibi Âli 
Mecliste de kabul edildiği gibi okullar mutlaka 

paral ı olmalıdır. Bu bakımdan... 

B A Ş K A N - - Sayın Nünıanoğlu lütfen geçici 
madde üzerinde konuşunuz. 

Al/ t BAKAN NLMANOf îLL (Devamla) — 
Binaenaleyh, geçici maddenin tayyı hakkında 

'bir önergemi Başkanlığa takdim etmiş bulunuyo
rum. Heyecanıma, bağışlayın arkadaşlarım. Bir 
Millî eğitim veya öğretim eğitim Vergisi Kanu
nunun zaruret i karşısındayız. Ancak vatandaş 
şunu istiyor, diyor ki, «Benden vergi al, ama ne
reye de sarf edeceğini söyle.» Buna tahsisi vari
dat deniliyor. Tahsisi varidat karşısında Maliye 
dikiliyor, «böyle bir şey olmaz» deniyor, vergi 
reformuna, vergi prensibine uymuyor diyor. 
Vatandaşa, vergi alacağım fakat, senin ilkokulu
nu, ortaokul seviyesine çıkaracağım, senin öğret
menlerini fakülte seviyesinde öğretime çıkaraca
ğını dediği gün... 

B A Ş K A N — Sadet dışına çıkmayınız, şu söz
lerinizi lütfen bağlayınız. 

ABİ BARAN NTMANOfiBL (Devamla) — 
Bnııun parasını mutlaka ve mutlaka vatandaşlar ın 
seve seve vereceğine kaaniim. Yaptığım tetkiıka-
tın sonucunu Âli Meclise arz ederken % 50 ke
sinti gibi bir geçici maddenin kabulü bu milleti 
bu memleketi ve bizleri dilhım eder. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Yeterlik önergeleri var, okutuyo
rum. 

Y üksek Başkanlığa 
Durum aydınlanmıştır , müzakerelerin kifaye

t ini arz ve teklif ederim. Saygılarımla. 
Kırklarel i 

H. Tahsin Uzun 
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Yüksek Başkanlığa 

Müzakerenin kifayetini arz ve teklif ederim. 
Amasya 

Nevzat Şener • 
Yüksek Başkanlığa 

Konu aydınlanmıştır. Müzakerenin kifayetinin 
karara bağlanmasını arz ve teklif ederim. 

Mardin 
Mehmet Ali Arıkan 

BAŞKAN — Yeterlik önergelerini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul 
«dilmiştir. 

önergeleri okutuyorum. İkisi de aynı mahi
yettedir. 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakeresi yapılmakta olan kanun tasarısın

dan geçiei maddenin çıkarılmasını talebederim. 
Sinop 

Mustafa Kaptan 
BAŞKAN —• Diğer önerge de aynı mahiyet

tedir, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan İlkokul öğretmenleri öde

neği kanun tasarısının geçici maddesinin tayyini 
arz ve teklif ederim. 

Nevşehir 
Ali Baran Numanoğlu 

BAŞKAN — Her iki arkadaşımızın teklifleri 
aynıdır. Gerek Mustafa Kaptan, gerek Numan
oğlu arkadaşımızın önergeleri geçici maddenin 
tayyını istemektedir. Komisyon katılıyor mu efen
dim, önergelere?. 

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU ADINA KE
MAL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Adana) — Katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon geçici maddenin tay-. 
yına katılmıyor. Nazara alınmasını oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Geçici 
maddenin tayyı hakkındaki önergeler kabul edil
memiştir. Geçici maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanun 1 Mart 1964 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı?. Yok. 

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

11 . 2 . 1964 0 : 1 
MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini Ma

liye ve Millî Eğitim Bakanları yürütür. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 

mi l Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul •edilmiştir. 

Tümü hakkında aleyhte, Saym Soyer. 
RUHİ SOYER (Niğde) — Çok muhterem 

arkadaşlarım, kısaca huzurlarınızı işgal edeceğim 
için özür dilerim. Gayet kısa olacak, saate baka
bilirsiniz. 

BAŞKAN — Lütfen ayrılmayın arkadaşlar, 
bir önerge daha var, bir teklif, onu da oylıyaca-
ğız. 

RUHİ SOYER (Devamla) — Kanunu Mecli
se getirmekle Hükümetin yapmış olduğu hareketi 
tebrik etmemenin, alkışlamamanın ve teşekkür et
memenin imkânı yoktur, öğretmen arkadaşları
mızın ıstırabını kısmen de olsa bu şekilde karşı
lamış olmanın faydasını saymak kâfi gelmez. 
Muhterem arkadaşlarım, yalnız kanunun ısdarın
da iki mühim adaletsizlik vardır. Birincisi; köy 
öğretmenleriyle şehir öğretmenleri arasındaki fark 
azdır. Köy öğretmenlerinin katlanmakta olduğu 
büyük fedakârlıkları ve yolsuzlukları gözleriyle, 
gezerek görmüş olan arkadaşlarım bilirler ki, ha
kikaten bu arkadaşlarımız memlekette en çok fe
dakârlık yapan insanların başındadır. 

Binaenaleyh, bunların şehir öğretmenleriyle 
aralarındaki elli liralık fark pek azdır. Bu iti
barla bu noktayı adaletsiz buluyorum. İkinci 
adaletsizliğin tashihi için bir önerge vermiştim. 
Sayın Millî Eğitim Bakanımızın kürsüden konu
şurken köy belediyelerinin de köy sayılacağı 
hususundaki ifadelerini teyidettirmek için soru 
olarak tekrar kendilerine hitabettim. Köy ka
sabalarında, köy belediyelerinde çalışan, köy 
belediyeleri hududu içinde çalışan öğretmenle
rin de köy öğretmeni sayılacağını sarahaten be
yan buyurduktan sonra muhterem Sözcü Şükrü 
Koç arkadaşım tasrih edeceği beyaniyle çıkmış 
ve Bakanın bu beyanını değiştirmişlerdir. Yani 
bu şekilde köy belediyeleri içerisinde çalışan 
öğretmenler yanında aynı köyden daha mükem
mel konfor içinde bulunan köylerde çalışan ar
kadaşlarından az ödenek alacaklardır. Bu ta
mamen adaletsizlik teşkil eder arkadaşlarım. 
Bu Maarif Vekâletinin başına yarın bu kasaba
lardan köylere veya şehirlere doğru gitmek için 
zorlamalar şeklinde güçlükler yaratacaktır. Ben 
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bu adaletsizliği de Meclis kürsüsünden tebarüz 
ettirmek istedim, hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, tasarının tümünü oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Tasarının tümü Meclisimizce kabul 
edilmiştir. Memleketimize, hocalarımıza hayırlı 
olmasını temenni ederiz. Buyurun Sayın Bakan. 

MÎLLÎ EĞİTÎM BAKANI ÎBRAHÎM ÖK-
TEM (Bursa) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım, Eğitim Bakanlığının en külfetli hiz
metini gören topluluğuma gösterdiğiniz bu ya
kın ilgiden dolayı yürekten teşekkür ederim. 

6. — Antalya eski Milletvekili Burhanettin 
Onat'm hükümlü bulunduğu cezanın kalan kıs
mının kaldırılması hakkında Dilekçe Karma Ko
misyonunca hazırlanan kanun tasarısı ve Adalet 
Komisyonu raporu (1/540) 

BAŞKAN — Efendim, Adalet Komisyonu 
Başkanlığının bir tezkeresi var, onu okutuyo
rum : 

Yüksek Başkanlığa 
556 sıra sayısında kayıtlı Antalya eski Mil

letvekili Burhanettin Onat'm hükümlü bulun
duğu cezanın kalan kısmının kaldırılması hak
kında Dilekçe Karma Komisyonunca hazırlanan 
ve Adalet Komisyonu raporu ile birlikte Yüksek 
Meclise sunulan kanun tasarısının, 

Kanunun Meclise geliş tarihi ve mahiyeti ve 
bütçe görüşmeleri sırasında ele alınmasının 
mümkün olamıyacağı ve normal gündemdeki 
sırasının beklenmesi halinde mevzuun ortadan 
kalkması ihtimalinin bahis konusu olması se
bebi ile, 

Gündemdeki bütün işlere takdimen ve rapo
runda yazılı olduğu gibi öncelik ve ivedilikle 
takdimen görüşül meşini arz ve teklif ederiz. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
İstanbul 

îsmail Hakkı Tekinel 

BAŞKAN — Adalet Komisyonu Başkanlığı
nın teklifini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etıniyenler... Teklif kabul edilmiştir. 

11 . 2 . 1964 O : 1 
RUHÎ SOYER (Niğde) — Sayın Başkan, 

«Söz istiyen var mıdır» diye bile sormadınız ki... 
BAŞKAN — Söz istiyen olmadı ki... Söz. is

tediniz de biz size söz vermedik mi? Ah; hep 
böyle yapıyorsunuz Sayın Soyer... 

Şimdi arkadaşlarım vakit gecikmiştir, gün
deme aldık. Bir tane daha teklif var, Sağlık Ba
kanlığının teklifi, onu da oylatayım, ondan son
ra rahat rahat gideriz. 

7. — Bağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı teş
kilâtında çalışan tabip, diş tabibi ve eczacılar
dan coğrafi, iktisadi ve içtimai sebeplerle hususi 
vaziyette olduğu Bakanlar Kurulunca kabul olu
nan mahallerde sürekli görev ile bulunanlarla, 
hıfzıssıhha enstitülerinde çalışmakta olan kimya 
mühendisleri, mikrobiyoloji ve biyokimya müte
hassıslarına ödenek verilmesine dair kanun tasa
rısı ile Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arikan'-
ın, hekimlere aylık hizmet karşılığı ödenek veril
mesine dair kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım ve Plân komisyonları raporları (1/531,. 
2/89) (S. Sayısı : 489) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı teşkilâ

tında çalışan tabip, diş tabibi ve eczacılara taz
minat verilmesine dair 489 sayılı kanun tasarı
sının gündeme alınmasının Heyeti Umumiyeye 
arzını saygılarımla arz ederim. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Dr. Kemal Demir 

BAŞKAN — Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nının önergesini oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Hangi gün
deme giriyor bunlar efendim? 

BAŞKAN — Yarınki gündeme. 
Vaktin gecikmiş olması dolayısiyle 12 Şubat 

Çarşamba günü saat 15,00 te toplanılmak üzere 
Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,10 



Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

ELLÎÎKÎNCt BİRLEŞİM 

11 . 2 . 1964 Salı 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - ÎKÎNOÎ DEFA OYA KONULACAK ÎŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN ÎŞLER 

1. — Mihalıççık ilçesi Dümrek köyü nüfu
sunun hane 34, cilt 24 ve sayfa 144 sayısında 
kayıtlı Mehmetoğlu, Fatma (Sıdıka) dan doğ
ma 10 . 3 . 1938 doğumlu Cafer Güler ile aynı 
köy nüfusunun hane 24, cilt 9 ve sayfa 48 sayı
sında kayıtlı Hüseyinoğlu, Hatice'den doğma 
1.1.1940 doğumlu Zeki Özalp'in ölüm cezasına 
çarptırılmaları hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/778) (S. Sa
yısı : 571) [Dağıtma tarihi : 29 . 1 . 1964] 
(Birinci görüşme tarihi : 4 . 2 . 1964) 

2. — Türk vatandaşlığı kanunu tasarısına 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişik
likler hakkında Millet Meclisi Geçici Komisyon 
raporu (M. Meclisi 1/202; C. Senatosu 1/283) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 267 ye 1 nci ek; C. Sena
tosu S. Sayısı : 309) [Dağıtma tarihi : 7.2.1964] 

3. — İktisadi Devlet Teşekkülleri ve iştirak
leri hakkında kanun tasarısına dair C. Senato
su Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca ya
pılan değişiklikler hakkında M. Meclisi, Maliye, 
Sanayi, Ticaret, Adalet ve Plân komisyonla
rından seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu (M. Meclisi 1/317; C. Senatosu 
1/282) (M .Meclisi S. Sayısı : 303 e 1 nci ek; 
C. Senatosu S. Sayısı : 303) [Dağıtma tarihi : 
7 . 2 . 1964] 

4. — Devlet Yatırım Bankası hakkında ka
nun tasansına dair C. Senatosu Başkanlığı tez
keresi T$e C. Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında M. Meclisi, Maliye, Sanayi, Ticaret, 
Adalet ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (M. 
Meclisi 1/308, C. Senatosu 1/284) (M. Meclisi 
S Saysı: 304 e 1 nci ek, C. Senatosu S. Sayısı: 
321) [Dağıtma tarihi: 7 . 2 . 1964] 

5. — Bina kiraları hakkında kanun tasarısı 
ve Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'nın^ 
6570 sayılı Kira Kanununun Anayasa Mahkeme
since iptal edilen 2 ve 3 ncü maddelerinin ye
niden tedvini ile 4 ncü maddesinin değiştirilme
si hakkında kanun teklifi ve Geçici Komsyon 
raporu (1/513, 2/526) (S. Sayısı : 458 ve 458 e 
I nci ek) [Dağıtma tarihi : 1 . 10 . 1963] 

6. — İstanbul Milletvekili Naci öktem ve 
8 arkadaşının, 28 Nisan 1304 tarihli Alâmeti Fa
rika Nizamnamesine ek kanun teklifi ile Manisa 
Milletvekili Muammer Erten'in, Markalar ve 
menşe işaretleri hakkında kanun teklifi ve Sa
nayi ve Adalet komisyonları raporları (2/160, 
2/297) (S. Sayısı : 526) [Dağıtma tarihi : 
II . 11 . 1963] 

7. — istanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas 
Milletvekili Cevad Odyakmaz ve Erzincan Mil
letvekili Sadık Perinçek'in, Yasama meclisle
rinin aralarındaki münasebetlerin düzenlenme
si hakkında kanun teklifine dair C. Senatosu 
Başkanlığının ret tezkeresi hakkında Millet 
Meclisi Anayasa Komisyonu raporu (2/271) 
(S. Sayısı : 48 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
27 . 12 . 1963] 

8. — istanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Mil
letvekili Cevad Odyakmaz ve Erzincan Millet-



vekili Sadık Perinçek'in, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Bütçe Karma Komisyonunun seçil
mesi ve çalışma usullerinin düzenlenmesi hak
kında kanun teklifine dair Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı ret tezkeresi hakkında Millet 
Meclisi Geçici Komisyon raporu (2/269) (S. Sa
yısı : 233 e 2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
27 . 12 . 1963] 

9. — İstanbul Milletvekili Hüsamettin Ti-
yanşan'm, 232 sayılı Kanunla değiştirilen 6085 
sayılı Karayolları Trafik Kanununa bir madde 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve O. Sena
tosu Başkanlığının ret tezkeresine dair Millet 
Meclisi içişleri Komisyonu raporu (M. Meclisi 
2/350; C. Senatosu 2/83) (S. Sayısı : 37 ye 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 8 . 1 . 1964] 



Toplantı : 3 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 304 e | nci ek 

Devlet Yatırım Bankası hakkında kanun tasarısına dair C. Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan değişiklikler hakkın
da M. Meclisi Maliye' Sanayi, Ticaret, Adalet ve Plân komisyonların
dan seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 

1/308; C. Senatosu 1/284) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 321) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 19 . 12 . 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Rayı ; 2668 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 28 . 8 . 1963 tarih ve 3358 - 16330 sayılı yazınıza kargılıktır. 
Devlet Yatının Bankası Kamın tasarısı Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 18 . 12 . 1963 

tarihli 17 nci Birleşiminde değiştirilerek kaibul edilmiş ve dosya ilişikte sunulmuştur. 
Arz ederim. 

Enver Aka 
Cumhuriyet Senatosu 

Başkanı 

Not : 

Açık oya arz edilen i, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, ir>, 18, 27, geçici madde 3 ve tümüne ait açık 
oy pusluları ilişiktir, 

Geçici Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Esas No. : 1/308 
Karar No. : 3 3 . 2 . 1964 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuzu havale buyurulan, Devlet Vatıma Bankası hakkındaki kanım tasarısı
nın Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen metni Meclisimizce kabul edilen metinle kaışılaştıl-
mak suretiyle incelenmiş ve aşağıda arz olunan sonuçlara varılmıştır. 

Tasarının, Cumhuriyet Senatosunca değiştirilen 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 18, ve 27. nci maddele
rinin değişik şekilleriyle kabul edilmelerinin uygun olacağı mütalâa olunmuştur. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 304 e 1 nei ek) 
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Tasarının 1 nei maddesindeki «Kasa işlemleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası vasi t a-

siyle yürütülür» ibaresi metinden çıkarılmıştır. Bankanın kasa işlemlerinin Türkiye Cumhu
riyet Merkez Bankası vasıtasiyle yürütülmesi faydalı görüldüğünden Senatoca yapılan de
ğişikliğin kabul edilmemesi gerektiği sonucuna varılmıştır. 

Senatoca, Meclisimizce kabul edilen 9 ucu maddenin tamamı tasarıdan çıkarılmış, 5 nei mad
denin (b) bendinin 2 nei fıkrasındaki Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ve İşçi Sigorta
ları Kurumu kaynaklarından İktisadi Devlet Teşekküllerinin, kredi ihtiyacına tahsis edilecek 
meblâğların Devlet Yatırım Bankası tahvillerine yatırılacağı hakkındaki hüküm değiştiri
lerek ve kurumların hu paralara ihtiyaçları olduğu takdirde bankanın tahvilleri nominal de
ğer üzerinden satınalaeağı hükmünü vaz'eden bir fıkra 9 ucu madde olarak kabul edilmiştir. 

İktisadi Devlet Teşekküllerine, devamlılık arz etlen finansman fazlalarını Devlet Yatırım 
Bankası tahvillerine yatırma mecburiyetini vaz'eden hükmün tasandan çıkarılması yerinde gö
rülmemiştir. Bu sektörde, finansman imkânlarının rasyonel olarak kullanılması gereği böyle 
bir hükmün bulunmasını zaruri kılmaktadır. 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ve işçi Sigortaları Kuramunun banka tahvillerine ya
tırdıkları paralara, bunların ihtiyaçları olduğu takdirde tahvillerin bankaca saıtmalınmasını 
hükme bağlıyan fıkra da işin icabına uygun bulunmamıştır. Burada tahvil satınalan kurumlar 
için uzun vadeli bir yatırım bahis konusudur. Banka da, bu kaynaktan sağladığı paraları uzun 
vadeli olarak yatıracaktır. Bu tahviller itfa plînına göre ödenecekler ve kurumlar İni alana ya
tıracakları paraları hu suretle geri alacaklardır. 

Ayrıca, bankaya, tahvilleri geri alına mecıburiyeti yüklendiği takdirde, satınalmanm nominal 
değer üzerinden yapılması doğru değildir. Ya borsa fiyatının ya da nominal değere geçmiş gün
ler faizinin eklenmesi suretiyle bulunacak değerin mubayaaya esas olmasa gerekir. 

Arz edilen sebeplerle değişikliğin kabul edilmemesi gerektiği düşünülmektedir. 

11 nei maddeye Cumhuriyet Senatosu tarafından aşağıda gösterilen fıkra eklenmiştir. «Bakan
lar Kurulu, memleketin geri kalmış bölgelerinin ekonomik zorunlukları gerektirdiğinde bu nite
likte olmıyan projelerin bankanın kredilerinden faydalanmasına karar verdbilir. Bu takdirde 
kredi taksitlerinin zamanında ödenmesi Hazinece garanti edilir.» 

Bankaca finanse edilecek bütün projelerin maddenin 3 ncü fıkrasındaki nitelikte olması hak
kında istisna kabul edilmesi yerinde görülmemiştir. Kredi ile finanse edilecek projenin kredi 
taksitlerini ödiyecek rantabilitede olmasına zaruret vardır. Böyle bir esasın ka'bulünc, İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin kârlı ve verimli 'olarak çalışalbilmeleri için de lüzum vardır. Esasen 3 ncü 
fıkradaki nitelikte olan projelerin finansmanı teşekkülün kendi kaynağından, bütçeden veya baş
ka kaynaklardan sağlanacaktır. 

Arz edilen sebeplerle, maddeye Senato tarafından eklenen tiıkrauın kalbul edilmemesi gerekliği 
mütalâa olunmaktadır. 

Senatoca, tasarının 15 nei maddesinin yönetim kurulunun teşekkül tarzını düzeniiyen birinci 
fıkrası değiştirilmiş ve yönetim kurulu üyeleri ide aranacak nitelikler hakkında bir fıkra ma••'-
deye eklenmiştir. 

iktisadi Devlet Teşekkülleriyle müesseseleri ve iştirakler hakkındaki kanım tasarısının yönetim 
kurullian hakkımıdıa hükümler ihıtilva eden 8 nei maddesinde Cumhuriyet Senatosunca yapılan 
değişikliğin kabul edilmemesi gerektiği adı geçen tasarı hakkında düzenlenen raporda belirtilmiş
tir. Bahis konusu 8 nei madde ile bu madde arasında parelellik bulunması gerektiğinden, madde
nin Senatoca değiştirilen şekliyle kabul edilmesinin yerinde olmıyacağı sonucuna varılmıştır. 

Senatoca geçici 3 ncü maddede yapılan değişiklikle, Devlet Yatırım Bankasının 1.3.1964 tari
hinde çalışmaya baflıyaeağı hükme bağlanmıştır. Sözü edilen tarihe kadar bu tasarının kanun
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laşacağı kesin olarak belli değildir. Bu bakımdan değişikliğin kabul edilmesi mümkün görülme
miştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Başkanlığa sunulur. 

Başkan Y. ve Sözcü 
Burdur Ankara Artvin Balıkesir 

N. Ymmzkan M. Mthçıoğlu S. O. Avcı A. A. Böldk 

Balıkesir Bursa Çankırı Gaziantep 
C. KanpuUt A. Türkel R. İnceler M. San 

istanbul Muş Siirt 
N. öktem »Sf. Muthı H. özgen 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 304 e l aci nk) 
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MÎLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Devlet Yatırım Bankası hakkında kanun tasarısı 

BÖLÜM : I 

Genel Hükümler 

Kuruluş ve hukukî bünye 

MADDE 1. — Maliye Bakanlığına bağlı olarak, özel hukuk hükümlerine tabi ve tüzel kişi
liğe sahip muhtar bir «Devlet Yatırım Bankası» kurulmuştur. 

Banka bir İktisadi Devlet Teşekkülü olup bu kanun ve «İktisadi Devlet Teşekkülleri, Müesse
seleri ve İştirakleri Hakkındaki Kanun» hükümlerine göre yönetilir ve denetlenir. 

Bankanın merkezi Ankara'dır, şube açamaz. Kasa işlemleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kası vasıtasiyle yürütülür. 

Görev 

MADDE 2. — Bankanın görevi İktisadi Devlet Teşekküllerinin yatırımları için gerekli kredi
leri sağlamak, gerektiğinde bu maksatla garanti vermek, bu kanun ve diğer kanunlarla kendisine 
verilen görevleri yapmaktır. 

Banka, hisse senedi satınalmak veya sermayeye iştirak etmek suretiyle ve başka yollarla kamu 
sektörüne ve özel sektöre dâhil teşebbüs, kurum ve kişilerle ortaklık kuramaz ve kurulmuş olanlara 
katılamaz. 

Banka, teşkülâtı için gerekli olanlar dışında gayrimenkul edinemez. 
Alacakların tahsilini sağlamak maksadiyle ve diğer sebeplerle tesahubedilen hisse senetleri ve 

gayrimenkuller en kısa zamanda elden çıkarılır. 

İktisadi Devlet Teşekkülü 

MADDE 8. — Bu kanunun uygulanması bakımından İktisadi Devlet Teşekkülü, deyimi, «İk
tisadi Devlet Teşekkülleri, Müesseseleri ve İştirakleri hakkındaki Kanunun şümulüne giren te
şekkülleri» ifade eder. 

Yahrnıı anlamı. 

MADDE 4. — Bu kanunun uygulanması bakımından «yatırım» deyimi, teşekkülün faaliyeti ile 
ilgili maddi ve maddi olmıyan sermaye mallarına yapılan ilâveyi ifade eder. 

Sermaye mallarının iktisadi değerlerini artıracak nitelikte olan esaslı onarım ve yenilemeler de 
yatırım sayılabilir. 

Kaynaklar 

MADDE 5. — Bankanın kaynakları aşağıda gösterilmiştir: 
a) öz kaynaklar: 
1. Sermaye, 
2. İhtiyatlar, 
3. Provizyonlar ve karşılıklar, 
b) Yabancı kaynaklar : 
1. Bankalar Kanununun değişik 33 ncü maddesine göre tesis edilen mevduat munzam kar-
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GUMHIJRİYLT KH.YATOSir.YdA KABUL UDİLLN METİN 

Devlet Yatırım Bankası hakkında kanun tasarısı 

BÖLÜM : I 

Genci hükümler 

Kuruluş re hukukî bünye 

MADDE 1. — Özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe ve özerkliğe sahip bir «Devlet Yatı
rım Bankası» kurulmuştur. 

Banka bir iktisadi Devlet Teşekkülü olup bu kanun ve «iktisadi Devlet Teşekkülleriyle mües
seseleri ve iştirakler hakkındaki Kanun» hükümlerine göre yönetilir ve denetlenir. 

Bankanın merkezi Ankara'dadır, ilgili olduğu Bakanlık Maliye Bakanlığıdır. 

(förer re yetki 
MADDE 2. — Bankanın görevi; İktisadi Devlet Teşekküllerinin yatırımları için gerekli kredi

leri sağlama, gerektiğinde bu maksatla garanti vermek, bu kanun ve diğer kanunlarla kendisine 
verilen işleri yapmaktır. 

Banka, hisse senedi satınalmak veya sermayeye iştirak etmek suretiyle ve başka yollarla kamu 
sektörüne ve özel sektöre dâhil teşebbüs kurum ve kişilerle ortaklık kuramaz ve kurulmuş olanlara 
katılamaz. 

Banka, şube açamaz ve teşkilâtı için gerekli olanlar dışında gayrimenkul edinemez. 
Alacakların tahsilini sağlamak maksadiyle ve diğer sebeplerle tesahubedilen hisse senet ve gay-

rimenkuller en kısa zamanda elden çıkarılır. 

İktisadi Deri el Tvşekkülü deyimi 

MADDE 3. — Bu kanunun uygulanması bakımından «iktisadi Devlet Teşekkülü» deyimi, ikti
sadi Devlet Teşekkülleriyle müesseseleri ve iştirakler hakkındaki Kanunun şümulüne giren teşekkül
leri ifade eder. 

Yatırım deyimi 

MADDE 4. — Bu kanunun uygulanması bakımından «yatınm» deyimi, teşekkülün faaliyeti ile 
ilgili maddi olan veya olmıyan sabit kıymetlere yapılan ilâveyi ifade eder. 

Sabit kıymetlerin iktisadi değerlerini artıracak nitelikte olan esaslı onarım ve yenilemeler de ya
tırım sayılır. 

Kaynaklar 

MADDE 5. — Bankanın kaynakları aşağıda gösterilmiştir. 
a) özel kaynaklar : 
1. Sermaye, 
2. ihtiyatlar, ' 
3. Provizyonlar ve karşılıklar, 
b) Yabancı kaynaklar : 
1. Bankalar Kanununun değişik 33 ncü maddesine göre tesis edilen mevduat munzam karşılık-

M. Meclisi ( S. Sayısı : 304 o 1 iıri ek ) 



Millet Meclisinin Kalbul Ettiği Metin 

şılıklarmdan 301 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi ile Amortisman ve Kredi Sandığına bırakılan 
meblâğlar, 

2. Çıkarılacak tahviller hâsılatı (T. G. Emekli Sandığı ve tşçi Sigortaları Kurumu kaynakla
rından İktisadi Devlet Teşekküllerinin kredi ihtiyacına tahsis edilebilecek meblâğlar Banka tah
villerine yatırılır.) 

3. Hazinece Bankaya açılacak krediler ve verilecek avanslar, 
4. Bankanın, gerektiğinde Hazine kefaleti ile, yerli ve yabancı malî müesseselerden sağlıyacağı 

krediler, 
5. İktisadi Devlet Teşekküllerinin Bankaya yapacakları tevdiat ve Banka nezdinde açacakla

rı alacaklı cari hesaplar, 
6. Kanun ve kararlarla Bankaya sağlanan diğer kaynaklar. 

Tahvilât çıkarmak suretiyle borçlanma 

MADDE 8. — Banka, Maliye Bakanlığının kefaleti ile sermayesiyle sınırlı olmaksızın 
tahvilât çıkarmak suretiyle borçlanmaya yetkilidir. 

Banka tarafından çıkarılacak tahvillerin her tertibinin tutan, itfa süresi, ihraç fiyatı ve faiz 
oranı Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca, diğer şartları Yönetim Kurulu ta
rafından belirtilir. 

Tahvillerin kupon ve *ikramiyeleri, ödenmesi gerektiği tarihten itibaren beş yıl, itfa bedelleri 
ise ödenmesi gerektiği tarihten itibaren on yıl sonra Banka lehine zamanaşımına uğrar. 

İkramiyeli tahviller kur'a çekmek suretiyle itfa olunur. Diğer tahviller, fiyatları başabaştan 
aşağı olduğu sürece Bankanın portföyünden veya borsadan satmalma yoliyle, bu yollarla gerekli 
miktarda tahvil sağlamanın mümkün olmaması veya tahvillerin fiyatlannm başabaşı bulmuş veya 
aşmış olması halinde kur'a çekmek suretiyle itfa edilirler. 

Bankanın tahvilleri, Devlet tahvillerinin sahip bulunduğu her türlü hak, imtiyaz ve muafiyet
lerden faydalanır. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin tahvil alma mecburiyeti 

MADDE 9. — İktisadi Devflet Teşekkülleri, devamlılık gösteren finansman fazlalarını Banka 
tahvilâtına yatınrlar. 

Adı geçen paralara teşekküllerin ihtiyacı olduğu takdirde Banka bu tahvilleri derhal satına-
lır. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin yıllık finansman ihtiyaçlarının tesbiti için yapılan incelemelerde 
bu mecburiyetin yerine getirilmiş olup olmadığı araştınlır ve ertesi yıl için Banka tahvilâtına 
yatınlması gereken miktarlarla teşekküllerden satınalmacak tahvil tutarları tesbit olunur. 

BÖLÜM : İT 

Kin ansın a ıı işlemleri 

Finansman plânı 

MADDE 10. — İktisadi Devlet Teşekküllerinin karara bağlanmış yatırımları için gerekli para
lardan kendi imkânlariyle ve diğer şekillerde karşılanamıyan kısım bu bölümdeki esaslara göre 
Devlet Yatınm Bankası kredileri ile karşılanır. 

Plânlanan yatınm kredisi ihtiyacından Banka imkânlan ile karşılanamıyan kısım bu kanunun 
5 ve 6 ncı maddesindeki hükümler uyarınca Maliye Bakanlığınca sağlanarak banka emrine veri
lir. 

M. Meclisi' (S/Sayısı : 304 e 1 nci ek) 
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Cumhuriyet Senatosunca Kabul Edilen Metin 

larından 301 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi ile Amortisman ve Kredi Sandığına bırakılan meb
lâğlar. 

2. Çıkarılacak tahviller hasılatı, 
3. Hazinece Bankaya açılabilecek krediler ve verilebilecek avanslar, 
4. Bankanın, gerektiğinde Hazine kefaleti ile, yerdi ve yabanoı malî müesseselerden Bağlıyaca

ğı krediler, 
5. İktisadi Devlet Teşekküllerinin bankaya yapabilecekleri tevdiat ve banka, nezdinde açabile

cekleri alacaklı cari hesaplar, 
6. Kanun ve kararlarla Bankaya sağlanan diğer kaynaklar. 

Tahviller çıkarmak suretiyle borçlanma 

MADDE 8. — Banka, Maliye Bakanlığının kefaleti altında sermayesiyle sınırlı olmaksızın 
tahvilât çıkarmak suretiyle borçlanmaya yetkilidir. 

Banka tarafından çıkarılacak tahvillerin her tertibinin tutan, itfa süresi, ihraç fiyatı ve faiz 
oranı Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca, diğer şartları Yönetim Kurulu ta
rafından belirtilir. 

Tahvillerin kupon ve ikramiyeleri, ödenmesi gerektiği tarihten itibaren beş yıl, itfa bedelleri 
ise ödenmesi gerektiği-tarihten itibaren on yıl sonra Banka lehine zamanaşımına uğrar. 

îkramiyeli tahviller kur'a çekmek suretiyle itfa olunur. Diğer tahviller, fiyatları başabaştan 
aşağı olduğu sürece Bankanın portföyünden veya borsadan satmalma voliyle, bu yollarla gerekli 
miktarda tahvil sağlamanın mümkün olmaması veya tahvilerin fiyatlannın başabaşı bulmuş veya 
aşmış olması halinde kur'a çekmek suretiyle itfa edilirler. 

Bankanın tahvilleri, Devlet tahvillerinin sahip bulunduğu her türlü hak, imtiyaz ve muafiyet
lerden faydalanır. 

T. C. Emekli Sandığı ve işçi Sigortalan Kurumu 

MADDE 9. — T. C. Emekli Sandığı ve İşçi Sigortalan Kurumu kaynaklarından, yıllık çalışma 
ve finansman programlarında İktisadi Devlet Teşekküllerinin kredi ihtiyaçlanna tahsis edilen meb
lağlar Devlet Yatırım Bankası tahvillerine yatırılır. 

Adı geçen sandık ve kurumun yatırılan paralara ihtiyaçlan olduğu takdirde banka bu tah
villeri derhal nominal değeri üzerinden satınalır. 

BÖLÜM : II 

Finansman işlemleri 

Finansman plânı 

MADDE 10. — İktisadi Devlet Teşekküllerinin karara bağlanmış yatırımları için gerekli para
lardan kendi imkânları ile ve diğer şekillerde karşılanamıyan kısım bu bölümdeki esaslara göre 
Devlet Yatınm Bankası kredileri ile karşılanır. 

Plânlanan yatınm kredisi ihtiyacından banka imkânlan ile karşılanamıyan kısım bu kanunun 
5 nci maddesinin (b) bendi hükümlerine göre Maliye Bakanlığınca sağlanarak banka emrine veri
lir. 

M. MBCM ( S. Sayısı : 304 e 1 nci ek) 



— 8 — 
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Banka tarafından finanse edilecek projeler 

MADDE 11. — Bankadan yatırım kredisi is!: inebilmesi için finanse edilecek projenin teknik 
ve ekonomik bakımlardan uygun olduğunu a ve kredi ile finansman ihtiyacı miktarının yetkili 
merciler tarafından kararlaştırılmış olması rjıi.-mv, 

Bankaya verilecek borç isteme belgesine proje ye bunun dayandığı teknik, iktisadi ve malî etüt
lerin birer örneği eklenir. 

Banka kredileri için yönetim kurulunca tâyin edilen en uzun süreye göre hesaplanacak tak
sitlerin ödenmesine rantabilite durumlan elverişli olmıyan projeüer Bankanın kredilerinden 
faydalanamazlar, 

MADDE 12. — Bankaca finanse edilmesi istenen projeler, kredinin şekil ve şartlarının tesbiti 
için Banka tarafından incelenir. 

Banka elemanları tarafından yapılan incelemelerde bir noksanlığa rastlanırsa proje yeniden in
celenmek üzere kredi istiyen teşekküle geri çevrilebilir. 

Banka tarafından itiraz edilen husus üzerinde taraflarca uyuşulamaz veya projenin aranan nite
likte olmadığı ileri sürülerek kredi isteği geri çevrilen teşekkül Banka kararma itirazda bulunursa, 
konu Maliye Bakanlığı, kredi istiyen teşekkülle ilgili Bakanlık, Devlet Plânlama Teşkilâtı, Banka 
ve kredi istiyen teşekkülün birer temsilcisinin katıüacağı bir hakem kuruluna getirilir. Taraflar bu 
kurulun çoğunlukla vereceği karara uymak zorundadırlar. 

Kredinin şekil ve şartları, proje üzerinde yapılan inceleme sonuçları ve finansmanda kullanılacak 
kaynaklar göz önünde bulundurularak Yönetim Kurulunca tesbit olunur. 

Kredilerin tabi tutulacağı faiz oranı, ödünç Para Verme işleri Kanunu gereğince tesbit edilen 
faiz oranını aşmamak üzere Maliye Bakanlığınca belli edilecek sınırlar arasında olarak finanse 
edilecek projenin mahiyeti göz önünde bulundurularak tâyin olunur. 

Belli projelerin finansmanı için sağlanan yabancı kaynaklardan elde edilen paralardan açılan 
kredilerde faiz oranı, bu kaynağın Bankaya olan maliyetine Maliye Bakanlığının onayı ile belli 
edilecek oranın eklenmesi suretiyle tesbit olunur. 

Yönetim Kurulu 
MADDE 15. — Bankanın Yönetim Kurulu, Genel Müdür ve Genel Müdür yardımcıları ile Mali

ye Bakanının inhası üzerine Bakanlar Kurulunca atanacak iki üyeden kurulur. 
Genel Müdür aynı zamanda Yönetim Kurulunun Başkanıdır. 

Kadro ve personel rejimi 

MADDE 18. — Bankanın personel kadrosu, yönetim kurulunun teklifi ve Maliye Bakanının 
onayı ile belli edilir. 

M. Meclisi ( S, Sayısı : 304 o, 1 nci ek) 



— 9 — 
Cumhuriyet Senatosunca Kabul Edilen Metin 

Banka tarafından finanse edilecek projeler 

MADDE 11. — Bankadan yatırım kredisi isteniJlebilmesi için finanse edilecek projenin teknik 
ve ekonomik bakımlardan uygun olduğunun ve kredi ile finansman ihtiyacı miktarının yetkili mer
ciler tarafından kararlaştırılmış olması şarttır. 

Bankaya verilecek borç isteme belgesine proje ve bunun dayandığı teknik, iktisadi ve malî 
etütlerin birer örneği eklenir. 

Banka kredileri için yönetim kurulunca tâyin edilen en uzun süreye göre hesaplanacak tak
sitlerin ödenmesine rantabilite durumları elverişli olmıyan projeler bankanın kredilerinden fay
dalanamazlar. 

Bakanlar Kurulu, memleketin geri kalmış bölgelerinin ekonomik zorunlukları gerektirdiğin
de bu nitelikte olmıyan projelerin bankanın kredilerinden faydalanmasına karar verebilir. Bu 
takdirde kredi taksitlerinin zamanında ödenmesi Hazinece garanti edilir. 

Projelerin incelenmesi 

MADDE 12. — Bankaca finanse edilmesi istenilen projeler ve bunlann dayandığı teknik, ik
tisadi ve malî etütler, kredinin şekil ve şartlarının tesbiti için bankanın yetkili uzmanları tarafın
dan üç ay içinde esas itibariyle malî yönden incelenerek bu konuda bir rapor düzenlenir. 

İnceleme sonunda bir noksanlık görülmemişse dosya yönetim kuruluna sevk edilir. 
İnceleme sonunda bir hata veya noksana raslanırsa bunun düzeltilmesi veya tamamlanması 

için proje, kredi istiyen teşekküle geri çevrilir. 
Banka tarafından, itiraz edilen husus üzerinde taraflarca uyuşulamazsa veya projenin aranan 

nitelikte olmadığı ileri sürülerek kredi isteği reddedilirse, ilgili teşekkül, banka kararına itirazda 
bulunabilir. 

Bu takdirde konu, Maliye Bakanlığı, kredi istiyen teşekkül ile ilgili bakanlık, Devlet Plânla
ma Teşkilâtı, banka ve kredi istiyen teşekkül temsilcilerinin katılacağı hakem kuruluna getirilir. 

Taraflar, bu kurulun 15 gün içinde çoğunlukla vereceği karara uymak zorundadırlar. 
Kredinin şekil ve şartları, proje üzerinde yapılan inceleme sonuçları ve finansmanda kullanı

lacak kaynaklar göz önünde bulundurularak yönetim kurulunca tesbit olunur. 
Kredinin tabi tutulacağı faiz oranı, ödünç para verme işleri kanunu ile tesbit edilen faiz ora

nını aşmamak üzere Maliye Bakanlığınca belli edilecek sınırlar arasında olmak ve finanse edile
cek projenin mahiyeti göz önünde bulundurulmak suretiyle tâyin olunur. 

Belli projelerin finansmanı için sağlanan yabancı kaynaklardan elde edilen paralardan açılan 
kredilerde faiz oranı, bu kaynağın bankaya olan maliyetine Maliye Bakanlığının onayı ile belli 
edilecek oranın eklenmesi suretiyle tesbit olunur. 

Yönetim Kurulu 

MADDE 15. — Bankanın Yönetim Kurulu, Genel Müdür ve bir Genel Müdür Yardımcısı 
ile biri Maliye, diğeri Sanayi ve üçüncüsü de Ticaret Bakanının inhası üzerine Bakanlar Kurulun
ca atanacak üç üyeden kurulur. 

Genel Müdür aynı zamanda Yönetim Kurulunun başkanıdır. 
Yönetim Kuruluna atanacak üyelerin, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının aranan 

niteliklerde olmaları şarttır. 

Kadro ve personel rejimi 

MADDE 18. — Bankanın personel kadrosu, Yönetim Kurulunca hazırlanır ve Maliye Bakanı
nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile tesbit olunur. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 304 e 1 nıci ek) 
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Millet Meclisinin Kaimi Ettiği Metin 

Bankanın hizmetlileri İktisadi Devlet Teşekkülleri hizmetlilerinin tabi bulunduğu personel reji
minden faydalanır. 

Banka Malliye Bakanının teklifi ve Bakaniar Kurulu karan ile mukavele ile aylıklı veya yevmi
yeli personel çalıştırabilir. 

1.54 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin değiştirilmesi 

MADDE 27. — 154 sayılı Kanunun 7 nci maddesi aşaıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
Amortisman ve Kredi Sandığının bu kanuna bağlı cetvelde yazılı daire, teşekkül, Banka ve Ku

rumlara kendi kanununa göre yaptığı ikrazların bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Öden
memiş taksitleriyle işlemiş faizleri ve 28 . 2 . 1963 tarihine kadar vâdesi gelecek taksitlerine dâhil 
resülmal miktarları ve vâdesi bu tarihten sonra gedecek taksit resülmallerinin konsolidasyon şümu
lüne giren faizleri 9 ncu madde hükmü dairesinde tahkim ve itfa olunur. 28 . 2. 1966 tarihin
den sonra vâdesi gelen taksitlerin resülmale tekabül eden kısımlarının konsolidasyon şümulüne 
giren faizleri üzerinden 9 ncu madde gereğince çıkarılacak tahvillerin veriliş tarihi ile taksitle
rin vâde tarihleri arasındaki süreler için % 6 nisbeti ile hesaplanan faizler Hazinece borçlanılacak 
miktardan indirilir. 

GEÇÎCÎ MADDE 3. — Devlet Yatırım Bankası, bu kanunun yürürlüğe girdiği günden başlıyan 
iki aylık sürenin sonunda çalışmaya başlar. Bu dönemde Banka için yapılacak giderler, Amortisman 
ve Kredi Sandığınca karşılanır. Amortisman ve Kredi Sandığının tasfiyesine, Bankanın çalış
maya başladığı günden bir gün öncesi itibariyle başlanır. 

M. Meclisi1 ( S. Sayısı : 304 e 1 nci ek) 
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Cumhuriyet Senatosunca Kabul Edilen Metin 

Bankanın personeli iktisadi Devlet Teşekkülleri personelinin tabi bulunduğu personel rejimin
den faydalanır. 

Banka, Maliye Bakanının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile projelerin incelenmesi ve taki
bi ile görevli personeli sözleşme ile aylıklı veya yevmiyeli olarak çalıştırabilir. 

154 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin değiştirilmesi 

MADDE 27. — 13.12.1960 tarih ve 154 sayılı Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Amortisman ve Kredi Sandığının bu kanuna bağlı cetvelde yazılı daire, teşekkül, banka ve 
kurumlara kendi kanununa göre yaptığı ikrazların bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte öden
memiş taksitleriyle işlenmiş faizleri ve 28 .2 .1966 tarihine kadar vâdesi gelecek taksitlerine dâhil 
resülmal miktarları ve vâdesi bu tarihten sonra gelecek taksit resülmallerinin konsolidasyon şü
mulüne giren faizleri 9 ncu madde hükmü daire sinda tahkim ve itfa olunur. 28.2.1966 tarihin
den sonra vâdesi gelen taksitlerin resülmale tekabül eden kısımlarının konsolidasyon şümulüne 
giren faizleri üzerinden 9 ncu madde gereğince çıkarılacak tahvillerin veriliş tarihi ile taksitle
rin vâde tarihleri arasındaki süreler için % 6 nisbeti ile hesaplanan faizler Hazinece borçlanıla
cak miktardan indirilir. 

GEÇÎCÎ MADDE 3. — Devlet Yatırım Bankası 1.3.1964 tarihinde çalışmaya başlar. 
Bu tarihe kadar banka için yapılacak giderler, Amortisman ve Kredi Sandığınca karşılanır. 
Amortisman ve Kredi Sandığının tasfiyesine, 28.2 .1964 tarihi itibariyle başlanır. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 304 e 1 nci ek) 
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Geçici Komisyonun tavsiyeleri 

Madde 1. — Geçici Komisyon Cum'huniyet Senatosu metninim henimısenmemesirii tavsiye etmek
tedir. 

Madde 2, — Geçici Komisyon. Cumhuriyet Senatosu metninin (benimsenmesini tavsiye etmekte
dir. 

Madde 3. — Geçici Komisyon Cumhuriyet Senatosu metninim benimsenmesini tavsiye etmekte
dir. 

Madde 4. — Geçici Komisyon Cumhuriyet Senatosu metninin benimsenmesini tavsiye etmekte
dir. 

Madde 5. — Geçici Komisyon Cumhuriyet Senatosu metnimin 'benimsenmesini tavsiye etmekte
dir. 

Madde 6. —' Bu madde kesinleşmiştir. 

Madde 7. — Bu madde kesinleşmiştir. 

Madde 8. — Geçici Komiisyon Cumhuriyet Senatosu .metninin benimsenmesini tavsiye etmekte-
tir. 

Madde 9. — Geçici Komisyon Cumhuriyet Senatosu ımetninin benimsenmemesini 'tavsiye etmek
tedir. 

Madde 10. — Geçici 'Komisyon Cumhuriyet. Senatosu metninin 'benimsenmesini 'tavsiye etmekte
dir. 

.Madde 11. — Geçici Komisyon Cumhuriyet Senatosu metninin Ibenimsenmemes'ini tavsiye etmek
tedir. 

Madde 12. — Geçici Komisyon Cumhuriyet Senatosu metninim (benimsenmesini tavsiye etmekte
dir. 

Madde 13. — Bu madde kesinleşmiştir. 

Madde 14. — Bu madde kesinleşmiştir. 

Madde 15. — Geçici Komiisyon Cumhuriyet Senatosu metninin ıbenimsenmemesini tavsiye etmek
tedir. 

Madde 16. — Bu madde kesinleşmiştir. 

Madde 17. — Bu madde kesinleşmiştir. 

Madde 18. — Geçici Komisyon 'Cumhuriyet Senatosu metninin benimsenmesini tavsiye etmekte
dir. 

Madde 19. — Bu madde kesinleşmiştir. 

Madde 20. — Bu mıaıdide kelsMelşm'iıştiir. 

iMadde 21. — Bu madde kelsmleş'miiştir. 

Madde 22. —• Bu madde kelsinlegmügltir. 

Madde 23. — Bu madde IkelsiMeşımilşftftr. 

Madde 24. —• Bu madde feelsinlieişmiişltiir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 304 e 1 nci ek) 
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Madde 25. —• Bu »madde kesMeişmiışltiir. 

Madde 26. — Bu madde kesinleşmiştir. 

Madde 27. — Geçici Eamilyton Cumihuıriyıet Senatosu metninin beninılsennıeıs&ni tajvsdiye eftme'k-
tedhv 

iGeçieiı ımadde 1. — Bu madde kesinleşmiştir. 

Geçici madde 2. —• Bu ımaıdlde feesinleşm%ttiır. 

Geçici madde 3. — Geçici Komlisıyıon Cuimflıuriyıett Senatosu metnimin. benîmsenmıemesİTii tavsi
ye letbmeifctedir. 

Geçici madde 4. — Bu madde kesinleşmiştir. 

Madde 28. — Bu madde kestoeşmişitir. 

Madde 29. — Bu madde kesıinleşnıiş'tiir. 

Madde 30. — Bu madde kesinleşmiştir. 

Madde 31. — Bu madde fcesiinleşlm%tir. 

•••> m'isn>-m< 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 304 e 1 noi ek) 
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Toplantı : 3 

MİLLET MECLİSİ S. Sayısı e | nci ek 
İktisadi Devlet Teşekkülleri ve iştirakleri hakkında kanun tasarısına 
dair C. Senatosu Başkanlığı teskeresi ve C. Senatosunca yapılan deği
şiklikler hakkında M. Meclisi Maliye, Sanayi, Ticaret, Adalet ve 
Plân komisyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 

raporu (M.Meclisi 1/317; C. Senatosu 1/282) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 303) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 13 . 12 . 1963 

Kanunlar Alüdürlüğü 
Sayı : 2623 

MİLLET MECLLSt BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 2 . 8 . 1963 gün ve 3549-17380 sayılı yasınıza karşılıktır : 
iktisadi Devlet Teşekkülleriyle müesseseleri ve iştirakleri hakkındaki kanun tasarısı, Cumhu

riyet Senatosu Genel Kurulunun 12 . 12 . 1963 tarihli 15 nci Birleşiminde değiştirilerek kabul 
edilmiş, dosya ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Enver Aka 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Açık oya arz edilen maddeler : 

Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 

J 
2 
o o 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Madde 10 
Madde 12 
Madde 13 

Madde 18 
Madde 19 
Madde 20 
Madde 21 
Madde 23 
Madde 24 
Madde 26 
Madde 27 
Madde 29 
Madde 30 
Madde 31 
Madde 32 

Madde 33 
Madde 37 
Geçici madde 1 
Geçici madde 2 
Geçici madde 3 
Geçici madde 4 
Geçici madde 5 
Geçici madde 6 
Geçici madde 7 
Geçici madde 8 
Geçici madde 9 
Tümü 
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Geçici Komisyonu raporu 

o . 2 . İMi i. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuza havale buyurulan, İktisadi Devlet Teşekkülleriyle müesseseleri ve iştirakleri 
hakkındaki kanun tasarısının Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen metni Meclisimizce kabul 
edilen metinle karşılaştırılmak suretiyle incelenmiş ve aşağıda arz olunan sonuçlara varılmıştır. 

Madde 1. — C. Senatosu metninde 1 uei madde olarak kabul edilen Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesine Senato tarafından eklenen son fıkranın kanun metninde yer alması uygun görülmemiştir. 
Bir kanuna istisna hükmünün konulması için, istisna, edilen şeyin veya müessesenin kanunun 
şümulüne girmiş bulunması gerekir. Vakıflar Bankası maddenin 1 nci fıkrasında yapılan İktisadi 
Devlet Teşekkülü tarifine girmemektedir. Çünkü, bankanın, sermayesinin % 55 nin sağlandığı maz
but vakıflar Devletin mülkiyetinde bulunmamaktadır. Bu sebeple bir istisna hükmü konulma'sına 
mahal yoktur. Kaldı ki, böyle bir hükmün konulması mazbut vakıflardan sağlanan para ve aynı
larla tesis edilecek diğer teşekküllerin, bu kanuna, tabi olması sonucunu doğurabilecektir. 

Madde 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci maddesi C. Senatosu metninde 1 nci maddesi, Millet 
Meclisi metninin 1 nci maddesi O. Senatosu metninin 2 nci maddesi olarak Senatoca değiştirilmiş 
ve bu değişiklik Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 

Madde 3. -— Cumhuriyet Senatosunun değişikliği benimsenmiştir. 
İVIadde 4. — Maddenin İnci fıkrasına Senatoca eklenen «doğrudan doğruya.» ibaresi tereddüt

lere sebebiyet verecek mahiyette görüldüğünden ve ayrıca konulmasıyla güdülen amaca ulaşmayı sağ-
hyamıyacağından değişikliğin benimsenmemesi sonucuna varılmıştır. 

Madde 5. — İştiraklerin yapılması ve devir ve tasfiyeleri hakkında teklifte bulunmak yetkisinin 
teşekküllerin yönetim kurullarına verilmesi işin gereğine uygun bulunmadığından Senatoca 
yapılan değişikliğin benimsenmemesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Yönetim Kurulları, başında 
bulundukları teşekküllerin iştiraklerinin tasfiye ve devirlerine genel olarak teşebbüs etmiyeeekler-
dir. 

Madde (i. — Cumhuriyet Senatosunun değişikliği benimsenmiştir. 
Madde 7. —Cumhuriyet Senatosunun değişikliği benimsenmiştir. 
Madde 8. — Yönetim Kurulunun teşekkül tarzında ve yönetim kurullarında işçi üye 

bulunacak teşekküllerin belli edilmesi esasında yapılan, değişiklikler için gereğine uygun gö
rülmediğinden maddenin Cumhuriyet Senatosunca, değiştirilen şekliyle kabul edilmemesi gerektiği 
sonucuna Ayrılmıştır. 

Madde 9. — Maddenin 2 nci fıkrasında, ilgili bakanlığın teşekküller üzerindeki tetfiş ve tah
kik yetkisinin genişletilmesini t azamimin eden değişiklik, bakanlığın teşekkül üzerinde müdaha
lesini artıracak mahiyette bulunmuştur, tlgili bakanlığın teşekküller üzerindeki tetfiş ve tah
kik yetkisinin mûtat bir muamele olmayıp lüzumlu hallere inhisar ettirilmesi gerektiği müta
lâa olunmuştur. Bu sebeple değişikliğin kabul edilmemesi gerektiği sonucuna varılmıştır. 

Madde .10. — Maddeye eklenen son fıkraya olan lüzum kabul edilmekle beraber bu hükmün 
devamlı maddelerde değil, geçici maddelerde yer almasının uygun olacağı mütalâa olunduğun
dan değişikliğin kabul edilmesi uygun görülme mistir. 

Madde 12. — Yönetim Komitesinde bulunacak işçi ü y c i n seçim şeklinin tüzükte belirtilmesi 
şeklindeki Meclisimiz metninin işçi üyen'in işçiler tarafından seçilmesi şeklinde değiştirilmesi işin 
icabına aykırı bulunduğundan yapılan değişikliğin kahul edilmemesinin yerinde olacağı sonucu
na varılmıştır. 

Madde 13. <-- Cumjıuriyet Senatosunun değişikliği benimsenmiştir. 

M. Meclisi (S . Sayısı : 303 e 1 nci ek) 
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Madde 18. — Cumhuriyet Senatosunun değişikliği benimsenmiştir. 
Madde lî). — Cumhuriyet Senatosunun değişikliği 'benimsenmiştir. 
Madde 20. Yüksek Denetleme Kurulunun teşekkülleri denetlemesinin, bu kurulun özel kanu

nunda gösterilen esaslar dâhilinde olacağı hakkındaki ibare Senatoca maddeden çıkarılmıştır. 
Bu çıkarma maddenin anlamında bir noksanlık meydana getirmemektedir Ancak, Senato metninde 
kurulun adı Yüksek Denetim Kurulu şeklinde yazılmıştır. Halbuki tasarının diğer yerlerinde 
«Yüksek lXmetleme Kuralın» olarak kullanılmıştır. Bu bakımdan değişikliğin kabul edilmesi 
mün ı k ü n gö r ü I m e m işti v. 

Madde 2.1. — Cumhuriyet Senatosunun değişikliği benimsenmiştir. 
Madde 23. — Cumhuriyet Senatosunun değişikliği benimsenmiştir. 
Madde 24. — Cumhuriyet Senatosunun değişikliği benimsenmiştir. 
Madde 25. — Cumhuriyet Senatosunun değişikliği benimsenmiştir. 
Madde 26 ve 27. — Maddeler, Senatoca yapılan değişikliğin kabul edilmesi uygun görülmi-

yen 5 ııci madde ile ilgili bulunduklarından, bunların 5 nci maddeye verilecek şekle göre for
müle edilmeleri yerinde görülmektedir. Bu bakımdan bu maddelerin değişik şekillerinin reddi 
gerekir. 

Madde 29. — Sözleşme ile çalıştırma hududunun genişletilmesi uygun bulunmamıştır. Sözleşme 
ile çalıştırma, bir ücret rejimi olmaktan çok bir garanti rejimi olarak derpiş olunmakta ve en 
yüksek kademedeki sevk ve idare kadrolarında çalışanlara hasredilmeleri lâzımgelmektedir. Bu ka
deme altındaki personelin terfih ve tatmininin umumi personel rejimi düzenlenirken nazara alın
ması yerinde olur. Ayrıca, Senatoca kabul edilen metinde, Meclisimizce kabul buyurulan madde 
metnindeki 2, 3 ve 4 ncü fıkralar yer almamıştır. 

Bu bakımdan Senatoca kabul edilen metnin kabul edilmesi uygun bulunmamıştır. 
Madde 30. — Faaliyetleri bizatihi zararlı olan teşekküllerin personeline ikramiye verilmemesi 

şeklindeki değişiklik esas itibariyle uygun bulunmuştur. Ürettikleri mal ve hizmet fiyatları Ba
kanlar Kurulunca tesbit edilen teşekküllerin zararlı olmaları halinde, ikramiyenin, ancak zararın bu 
ameliyeden doğması şartiyle verilmesinin de metinde belirtilmesine zaruret görülmüştür. 

Maddenin son fıkrasına eklenen bir fıkra ile kabul edilen teşvik primi müessesesinin genel per
sonel rejimi içinde hallolunması gerektiği, bu kanunda yer almasının yerinde olmıyacağı mütalâa 
olunmaktadır. Ayrıca, teşvik primi sisteminin uygulama güçlüğünün de göz önünde tutulması ve 
bunun tatbikatının bir genelleştirme şeklinde olacağının nazara alınması lâzımdır. Nihayet teşvik 
primi sistemi kabul edildiğinde maddenin 3 ncü fıkrasındaki olağanüstü gayret ikramiyesi ile bu
nun birbiri üzerine inzimam etmemesi gereklidir. 

Arz edilen sebeplerle, maddenin Senatoca değiştirilen şekliyle kabul edilmemesi gerektiği sonu
cuna varılmıştır. 

Madde 31 — Cumhuriyet Senatosunun değişikliği benimsenmiştir 
Madde 32. — Senato, maddenin Meclisimizce kabul edilen metnin 2 nci fıkrasını, 8 nci mad

denin son fıkrası muvacehesinde lüzumsuz bularak metinden çıkarmıştır. 8 nci madde son fıkrası 
rakip kuruluşlarda menfaati olanların yönetim kurullarına gelemiyeceğini âmirdir. 32 nci madde 2 
nci fıkrası, istihsal ve ticaret de yapamıyacağını belirtiyor. Farklı bir görüştür. Çıkarılmaması lâ
zımdır. Maddeye 2 nci fıkra olarak eklenen hüküm faydalı bulunmuştur. 

Maddenin 4 ncü fıkrasındaki «her türlü memurlar» ibaresi yerine «her çeşit idari ve teknik 
personeli» ibaresi konulmak suretiyle iştiraklerin yönetim kurullarında, murakıpliMerinde ve tas
fiye memurluklarında çalışabileceklerin hududu genişletilmiştir. Bu hükme göre bir telefon me
muru da bu görevlere atanabilecektir. Bu işler belli bir bilgi seviyesini gerektirdiğinden bu deği
şiklik işin icabına uygun bulunamamıştır. 

Arz edilen sebeplerle değişikliğin kabul edilmemesi gerektiği sonucuna varılmıştır. 

M. Meclisi (S . Sayısı : 303 e 1 nci ek) 
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Madde 33. — Cumhuriyet, Senatosunun değişikliği benimsmmiştir. 
Madde 37. — Bu madde tasarıya Senatoca eklenmiştir. Aşırı bir tahdidi ifade eden ve teşekkül 

mensupların.] uzun müddet serbest çalışmadan önliyecek maddenin kabul edilmesi uygun bulunma
mıştır. 

Geçici Madde 1. — Meclisimiz metninde geçici 5 nci madde olaaı bu ımadde geçici 1 nci madde 
olarak alınmıştır. Bu değişikliğin yapılmasında bir sakınca •görülmemektedir. Maddenin tertibinde 
yapılan değiştirme de yerindedir. 

Ancak, Komisyonun devamlı olarak Ankara'da vazife göreceği hakkındaki kayıt yurt içinde tet
kik gereği ile bağdaşır nitelikte değildir. 

Ayrıca, son bend olarak maddeye Senatoca eklenen «Geçici 4 ncü madde uyarınca Bakanlıklar
dan gelen teşekküllerin kuruluş kanunlarını inceliyerek bunları koordone etmek ve 3 ay içinde Ba
kanlıklara iade etmek» lı/üfcmü geçici 4 ncü madde ile ahenkli değildir. Ayrıca, Bakanlıklara veri
len 6 aylık sürenin 3 ayının komisyondan geçmesi Bakanlıkların hazırlık sürelerini çok daralt
maktadır. iki madde arasında bir paralellik sağlanımasma da ihtiyaç vardır. 

Arz edilen sebeplerle maddenin kabul edilmemesi gerekli görülmüştür. 
Geçici Madde 2. — Cumhuriyet Senatosunun değişikliği benimsenmiştir. 
'Geçici Madde 3. — Cumhuriyet- Senatosunun değişikliği 'benimsenmiştir. 
Geçici Madde 4. —- Maddeye eklenen 2 ve 3 neü fıkralar yerinde görülmüştür. Aneak, madde

nin geçici 1 nci madde ile paralel olarak hazırlanması gerekmektedir. Bu,sebeple Cumhuriyet Sena
tosunca kabul .edilen metnin kabul edilmemesi gereklidir. 

Geçici Madde 5. — Madde, 8 nci madde ile yakından ilgilidir. Ve o madde kesin şeklini alma
dan bu maddeye şekil verilmesi mümkün değildir. Bu sebeple, yapılan değişikliğin kabul edilmeme
si lâzımdır. 

Geçici Madde 6. — Maddeye, Senatoca eklenen son fıkra hükmü aynen şöyledir: «23 sayılı 
Kanunun (A) ve (B) bendLeri şümulüne girip de bu kanunun bümuiüne girmiyen teşekküllerin 
murakıp veya muraikabe kurulları 23 sayılı Kan ınun yürürlüğe girmesinden önceki hülkümlere göre 
atanır veya seçilirler. «IKamu İktisadi Teşekküllerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlen
mesi hakkındaki kanun teklifinin 8 nci maddesi, kanunun şümulüne giren bütün teşekküllerin mu
rakabe organlarını kaldırdığından» tasarıya böyle bir hüküm 'konulması yerinde değildir. Bu sebep
le yapılan .eklemenin kabul edilmemesinin lâzımgeildiği sonucuna varılmıştır. 

Geçici Madde 7. — Cumhuriyet Senatosunun değişikliği benimsenmiştir. 
'Geçici Madde 8. — Bu madde Senatoca tasarıya eklenmiştir. Bâzı (Bakanlıkların çalışmalarını 

yürütebilmelem için, kuruluş kanunlar] çıkıncaya kadar böyle bir hükümden faydalanmalarına za
ruret vardır. Ancak, maddenin birinci satırındaki «Hizmet verilecek olan» ibaresinin «hizmet veril
miş ve verilecek dlan» şeklinde değiştirilmesi yerinde görülmektedir. Bu sebeple maddenin kabul 
edilmemesi gerektiği sonucuna varılmıştır. 

'Geçici Madde 9. — Cumhuriyet Senatosunun değişikliği 'benimsenmiştir. 
Genel Kurulun 'tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Vekili ve Sözcü 
Burdur Ankara Artvin Balıkesir 

Af. Yavuzhan M. Mıhçıoğlu S. O. Avcı A. A. Bolak 

Bursa Balıkesir- ıÇankırı Gaziantep 
A. Türkel ' C. Kanpulat R. İnceler M. San 

istanbul Muş Siirt 
N. ÖJttem S. Mutlu H. Özgen 
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İktisadi Devlet Teşekkülleriyle müesseseleri ve iştirakler hakkında kanun tasarısı 

BÖLÜM : I. 

Genel hükümler 

Amaç ve konu 

MADDE 1. — 
A) Amaç : 
Bu kanunun amacı : İktisadi Devlet Teşekkülü müesseseleri ve iştiraklerinin ulusal ekono

mimize faydalı olabilmeleri için muhtar bir tarzda, karma ekonominin kurallarına ve ekonomik 
gereklere uygun olarak yönetilmelerini, kârlılık ve verimlilik anlayışı içinde çalışmak suretiyle 
daha fazla yatırım kaynağı yaratmalarını ve bu amaca ulaşmak için denetlenmelerini sağlamaktır. 

B) Konu : 
İktisadi Devlet Teşekkülleriyle müesseselerinin kuruluş, yönetim ve denetimi ve iştiraklerin 

yapılması ve yönetimi bu kanuna göre düzenlenir ve yürütülür. 

Tarifler 

MADDE 2. — İktisadi Devlet Teşekkülleri sermayelerinin yarısından fazlası ayrı ayrı veya 
birlikte, Devlete, (genel ve katma bütçeli idarelere), İktisadi Devlet Teşekküllerine aidolup, 
iktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet göstermek üzere kurulan ve kuruluş kanunlarında 
bu kanuna tabi olacağı belirtilen teşekküllerdir. 

Devlet ve teşekkül iştirakleri, Devlet ve İktisadi Devlet Teşekküllerinin sermayelerinin ya
rısından azına sahip bulundukları, özel hukuk hükümlerine göre kurulan ortaklıklardaki ka
mu hisseleridir. 

Bu kanunda geçen «Teşekkül» deyimi İktisadi Devlet Teşekküllerini, «İştirak» deyimi Dev
let ve İktisadi Devlet Teşekkülü iştiraklerini, «Müessese» deyimi sermayesinin tamamı Devlete 
aidolan teşekküllere bağlı ve tüzel kişiliği haiz işletme ve işletmeler grupunu, «Bakanlık» deyimi 
teşekküllerin kanuna göre ilgili bulundukları bakanlıkları, «Tüzük» deyimi, bu kanunun uygulan
masını gösteren tüzüğü ifade eder. 

Teşekkülle rin kuruluşu 

MADDE 3. —- Teşekküller tüzel kişiliğe sahip ve faaliyetlerinde muhtardırlar. 
Teşekküller özel kanunla kurulurlar ve kanunların saklı tuttukları hususlar dışında özel hu

kuk hükümlerine tabidirler. Sorumlulukları sermayeleri ile sınırlıdır. 
Teşekküller Genel Muhasebe Kanununa, Devlet alım, satım ve ihaleleri hakkındaki Kanuna 

ve Devlet inşaatının tabi bulunduğu kanun hükümlerine tabi değildir. 
Durumları 1 nci maddenin 1 nci fıkrasında belli edilen amaçları başarmaya devamlı olarak 

elverişli bulunmıyan teşebbüsler, İktisadi Devlet Teşekkülü olarak kurulamazlar. 
Teşekküllerin ilgili oldukları Bakanlıklar kanunla belli edilir. 

M. Meclisi ( S. »ayısı : 303 e 1 nci e*k) 



— 1 — 
(JlJMH.iri-UYEf SLNATOSUNUN KABUL JSTTİ01 METİN 

İktisadi Devlet Teşekkülleriyle, müesseseleri ve iştirakler hakkında kanun tasarısı 

BÖLÜM : 1. 

(lenel hükümler 

Amaç, ve konu 

Tarifler 

MADDE 1. — İktisadi Devlet Teşekkülleri; sermayelerinin yarısından fazlası tek başına veya 
birlikte Devlete (genel ve katma bütçeli idarelere) ve İktisadi Devlet Teşekküllerine aidolup, ikti
sadi alanda ticari esaslara göre faaliyet göstermek üzere kurulan ve kuruluş kanunlarında bu ka
nuna tabi olacakları belirtilen teşebbüslerdir. 

Devlet ve teşekkül iştirakleri, Devlet ve İktisadi Devlet Teşekküllerinin sermayelerinin yarısı
na veya daha azma sahip bulundukları, özel hukuk hükümlerine göre kurulan ortaklıklardaki his
selerdir. 

Bu kanunda geçen «Teşekkül» deyimi İktisadi Devlet Teşekküllerini, «iştirak» deyimi Devlet 
ve İktisadi Devlet Teşekkülü iştiraklerini, «Müessese» deyimi sermayesinin tamamı Devlete aidolan 
teşekküllere bağlı ve tüzel kişiliği haiz işletme ve işletmeler grupunu, «Başkanlık» deyimi teşekkül
lerin kanuna göre ilgili bulundukları bakanlıkları, «Tüzük» deyimi, bu kanunun uygulanmasını gös
teren tüzüğü ifade eder. 

Bu kanun hükümleri Türkiye Vakıflar Bankam Türk Anonim Ortaklığı hakkında uygulanmaz. 

MADDE 2. — 
A) Amaç : 
Bu kanunun amacı, İktisadi Devlet Teşekkülleriyle müesseseleri ve iştiraklerin ulusal ekonomi

mize faydalı olabilmesi için özerk bir tarzda, karma ekonominin kurallarına ve ekonomik gereklere 
uygun olarak yönetilmelerini, kârlılık ve verimlilik anlayışı içinde çalışmak ve sermaye birikimine 
yardım etmek suretiyle daha fazla yatırım kaynağı yaratmalarını ve bu amaca ulaşmak için denet
lenmelerini sağlamaktır. 

B) Konu : 
İktisadi Devlet Teşekkülleriyle müesseselerinin kuruluş, yönetim ve denetimi ve iştiraklerin ya

pılması ve yönetimi bu kanuna göre düzenlenir ve yürütülür. 

Teşekküllerin kuruluşu 

MADDE 3. — Teşekküller tüzel kişiliğe sahip ve faaliyetlerinde özerktirler. 
Teşekküller özel kanunla kurulurlar ve bu kanun ile kuruluş kanunlarının saklı tuttukları hu

suslar dışında özel hukuk hükümlerine tabidirler. Sorumlulukları sermayeleri ile sınırlıdır. 
Teşekküller ve müesseseleri Genel Muhasebe, Devlet alım - satım ve ihaleleriyle Devlet inşaatı

nın tabi bulunduğu mevzuat hükümlerine ve Sayıştayın denetimine tabi değildir. 
Durumları 2 nci maddenin 1 nci fıkrasında belli edilen amaçları başarmaya devamlı olarak elve

rişli bulunmıyan teşebbüsler, İktisadi Devlet Teşekkülü olarak kurulamazlar. 
Teşekküllerin ilgili oldukları bakanlıklar kanunla belli edilir. 

M. M'eclim ( S. Sayısı : 303 e 1 nci ek) 
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iştirakler 

MADDE 4. — Devlet iştirakleri kanunla, teşekkül iştirakleri Bakanlar Kurulu kararı ile 
olur. 

Teşekküller, kuruluş kanunlarında belli edilen maksat ve gayeleriyle ilgili olmıyan ortaklık
lara katılamazlar. 

Kanunla yapılmış Devlet iştiraklerinin devir veya tasfiyesi kanunla, veraset ve sair yollarla 
meydana gelmiş Devlet iştirakleriyle teşekkül iştiraklerinin devir veya tasfiyesi Bakanlar Ku
rulu karariyle yapılır. 

MADDE 5. — Devlet iştiraklerinin mülkiyet ve intifaı Hazineye, teşekkül iştiraklerinin mül
kiyet ve intifaı teşekküle aittir. Ancak, diğer gerçek ve tüzel kişilerin sermaye hisseleri üzerin
deki haklan saklıdır. Devlet Yatırım Bankası iştiraklerin yapılması, devir veya tasfiyesi hu
susunda Bakanlar Kuruluna teklif veya tavsiyeler yapmakla görevlidir. Bakanlar Kurulunca 
Devlet Yatırım Bankasına kanun çıkarılması gerekmiyen Devlet iştirakleriyle teşekkül iştirakle
rinin devir ve tasfiye için yetki verilebilir. 

MADDE 6. — Devlet veya teşekküllerin iştirak ettiği ortaklıklardaki kamu hissesinin % 50 
nin üstüne çıkması halinde şirket, bu durumun hâsıl olduğu takvim yılını takibeden üç yıl için 
eski statüsü ile yönetilebilir. Kamu hissesi bu müddetin sonunda % 50 nin altına düşmediği 
takdirde ortaklık İktisadi Devlet Teşekkülü haline getirilir. 

BÖLÜM : II. 

Teşekkül ve müesseseler 

A) Teşekküller 

Yönetim konusunda yetkili organlar 

MADDE 7. — Teşekküller kanun, tüzük hükümleri ve yönetim kurullarının kararlan dâhi
linde Genel Müdür tarafından yönetilir. 

Yönetim Kurulu ve Genel Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları kuruluş kanunlannda ve 
tüzükte belirtilir. 

Yönetim Kurulu 

MADDE 8. — Yönetim Kurulu teşekküllerin karar organı olup teşekkülün en yüksek sevi
yede yönetme ve karar alma yetki ve sorumluluğunu taşır. 

Teşekkül bünyesinden Yönetim Kuruluna katılacak görevliler her teşekkülün kuruluş kanu
nunda gösterilir ve sayılan Genel Müdür dâhil üçten fazla olamaz. 

Yönetim kurullarına ilgili Bakanlığın inhası ile Bakanlar Kurulunca tâyin edilen bir üye ve 
Maliye Bakanlığının inhası ile Bakanlar Kurulunca tâyin edilecek bir üye katılır. 

Yönetim kurullarına Bakanlar Kurulunca atanacak üyelerin, Genel Müdür ve Genel Mü
dür Yardımcılarında aranan niteliklerde olmaları şarttır. 

Sanayi, tarım ve ulaştırma alanlannda çalışan teşekküllerden geniş ölçüde işçi çalıştırdığı 
Bakanlar Kurulunca belli edilenlerin Yönetim Kurullarında bir işçi üye bulunur. îşçi üye bu 
görevi devam ettiği sürece ücretsiz izinli sayılır. îşçi üyenin seçim şekli tüzükte gösterilir. 

Bu üyeler üç yıl için atanır veya seçilirler. Bu sürenin sonunda tekrar atanmaları veya se
çilmeleri caizdir 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 803 o 1 nei ek) 
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İştirakler 

MADDE 4. — Devlet iştirakleri kanunla, teşekkül iştirakleri Bakanlar Kurulu karan ile olur. 
Teşekküller, kuruluş kanunlarında belli edilen maksat ve gayeleriyle doğrudan doğruya ilgili 

olmıyan ortaklıklara katılamazlar. 
Kanunla yapılmış Devlet iştiraklerinin devir veya tasfiyesi kanunla, veraset ve sair yollarla 

meydana gelmiş Devlet iştirakleriyle teşekkül iştiraklerinin devir veya tasfiyesi Bakanlar Kurulu 
karariyle yapılır. 

MADDE 5. — Devlet iştiraklerinin mülkiyet ve intifaı Hazineye, teşekkül iştiraklerinin mülki
yet ve intifaı teşekküle aittir. Ancak, diğer gerçek ve tüzel kişilerin sermaye hisseleri üzerindeki 
haklan saklıdır. Teşekküllerin yönetim kurullan kendi iştiraklerinin yapılması, devir veya tasfi
yesi hususunda Bakanlar Kuruluna teklif yapmakla görevlidir. Devlet iştirakleri için teklifte bu
lunmak yetkisi Maliye Bakanlığına aittir. Bakanlar Kurulu bu konuda Devlet Yatınm Bankasının 
görüşünü alır. Kanun çıkarılması gerekmiyen Devlet iştirakleriyle teşekkül iştiraklerinin devir ve 
tasfiyesi için Bakanlar Kurulunca Devlet Yatmm Bankası görevlendirilebilir. 

MADDE 6. — Devlet veya teşekküllerin iştirak ettiği ortaklıklardaki kamu hissesinin % 50 
nin üstüne çıkması halinde şirket, bu durumun hâsıl olduğu takvim yılını takibeden üç yıl için 
eski statüsü ile yönetilir. Kamu hissesi bu müddetin sonunda % 50 nin altına düşürülemediği tak
dirde ortaklık İktisadi Devlet Teşekkülü haline getirilir. 

BÖLÜM : II. 

Teşekkül ve müesseseler 

A) Teşekküller 

Yönetim konusunda yetkili organlar 

MADDE 7. — Teşekküller kanun ve tüzük hükümleri ile yönetim kurullannm kararları dâhi
linde Genel Müdür tarafından yönetilir. 

Yönetim Kurulu ve Genel Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları kuruluş kanunlannda ve tü
zükte belirtilir. 

Yönetim Kurulu 

MADDE 8. — Yönetim Kurulu teşekküllerin karar organı olup, teşekkülün en yüksek seviyede 
yönetme ve karar alma yetki ve sorumluluğunu taşır. 

Teşekkül bünyesinden Yönetim Kuruluna katılacak görevliler her teşekkülün kuruluş kanunun
da gösterilir ve sayıları genel müdür dâhil ikiden fazla olamaz. 

Yönetim kurullarına birisi Maliye Bakanlığı birisi ilgili bakanlık ve diğer teşekkülün özel ka
nununda tesbit edilecek bakanlığın inhası üzerine Bakanlar Kurulunca atanacak üç üye katılır. 

Yönetim kurullarınca Bakanlar Kurulunca atanacak üyelerin, Genel Müdür ve Genel Müdür 
yardımcılıklarında aranan niteliklerde olmaları Karttır. 

Sanayi, Tarım ve Ulaştırma alanlarında çalış ?JO. teşekküllerden geniş ölçüde işçi çalıştıranların 
yönetim kurullannda bir işçi üye bulunur. Yöne'im Kurulunda işçi üye bulunacak teşekkül, teşek
külün özel kanununda belirtilir, işçi üye, bu görevi devam ettiği sürece ücretsiz izinli sayılır. îşçi 
üyenin seçim şekli tüzükte gösterilir. 

M. Meclisi (S . Sayısı : ÎÎ03 e 1 nei ek) 
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Üyelik için bu kanunda aranan nitelikleri yitirenler, atanmaları ve seçilmelerindeki usule 
göre süre dolmadan da değiştirilebilirler. 

Bakanlar Kurulunca atanacak üyeler, Bakanlıklar teşkilâtından veya dışardan seçilebilirler. 
Genel, katma ve özel bütçeli idarelerin ve kamu iktisadi teşebbüslerinin barem içi ve barem dışı 

kadrolarından Yönetim Kuruluna getirilenlerin görevleri ile ilgileri kesilir. Görev süreleri terfi-
lerine sayılır. Görevli tarafından ödenmesi gerekli katılma paylarını ödemeleri kaydiyle emek
lilik ve diğer sosyal hakları devam eder. 

T. C. Ziraat Bankası Yönetim Kuruluna, tarım kredi kooperatiflerince seçilecek bir üye bu 
maddedeki şartlarla katılır. 

özel sermaye teşekküllerindeki hissesi % 15 i aştığı takdirde Yönetim Kurullarında bir üye 
bulundurabilir. 

Özel sermaye hissesi sahipleri tarafından seçilecek Yönetim Kurulu üyesi dışındaki Yöne
tim Kurulu üyeleri birden fazla teşekkül veya diğer kamu iktisadi teşebbüsünün Yönetim Ku
rulunda üye olarak çalışamazlar. Yönetim Kurulu üyeleri çalışmalarını devamlı olarak teşekküle 
hasrederler, başka hiçbir işle meşgul olamazlar. 

Rakip kuruluşlarda menfaat bağları bulunanlar Yönetim Kurulu üyesi olamazlar. 

İlgili Bakanlıklar 

MADDE 9. — Teşekküllerin ilgili oldukları Bakanlıkların bunların, yönetimindeki, görevleri, 
teşekkül çalışmalarının kanun ve tüzük hükümlerine uygun olarak yürütülmesini gözetmektir. 

Bu maksatla ilgili Bakanlıklar, gerekli hallerde teşekküllerin hesaplarını ve işlemlerini teftişe 
icabında tahkike tabi tutmaya ve bunlar nezdinde iktisadi ve malî durum tesbitleri yaptırmaya 
yetkilidirler. 

(lencl müdürler ve yardımcüa/n 

MADDE 10. — Teşekküllerin genel müdürleri ve sayısı özel kanunlarda belli edilen genel 
müdür yardımcıları ilgili Bakanın inhası üzerine Bakanlar Kurulunca atanırlar. Bunlar tayinle
rindeki usule göre değiştirilebilirler. 

Genel müdür Yönetim Kurulunun başkanlığını yapar. İdare ve kaza mercilerinde ve üçüncü şa
hıslara karşı teşekkülü temsil eder. Temsil yetkisini gerektiğinde, genel hükümlere göre devre
debilir. 

Genel müdür ve genel müdür yardımıcısı olabilmek için : 
a) İktisadi veya meslekî alanda yüksek öğrenim yapmış olmak, 
b) Genel müdürlük ve yardımcılık görevlerini yerine getirebilecek ehliyet, bilgi ve tecrübe 

sahibi olmak, 
c) Memurin Kanununun 4 ncü maddesinin (B), (C), (H), (V) fıkralarındaki niteliklere sahip 

bulunmak gereklidir. 

Müesseselerin yönetimi 

MADDE 12. — Müesseseler, teşekkül yönetim kurulunca atanacak bir müdür ve yönetim ko
mitesi tarafından idare edilir. 

Müdür yönetim komitesinin başkanı olup müesseseyi temsil eder. 
Yönetim komitesi, müessesenin en yüksek seviyedeki idarecileri arasından seçilen üç görevli 

ile kuruluş maksat ve gayesine göre geniş ölçüde işçi çalıştırdığı Bakanlar Kurulunca belli edi
len müesseselerde bir işçi üyeden kuruludur. İşçi üyenin seçim şekli tüzükle gösterilir. 

M. Meclisti ( S. Sayısı : 303 c 1 nci ek ) 
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Bu üyeler üç yıl için atanır veya seçilirler. Busürenin sonunda tekrar atanmaları veya seçilmeleri 
mümkündür. 

Üyelik için bu kanunda aranan nitelikleri yitirenler, atanmaları ve seçilmelerindeki usule göre 
süre dolmadan da değiştirilebilirler. 

Bakanlar Kurulunca atanacak üyeler, Bakanlıklar teşkilâtından veya dışardan seçilebilirler. 
Genel, katma ve özel bütçeli idarelerin ve kamu iktisadi teşebbüslerinin barem içi ve barem dışı 
kadrolarından Yönetim Kuruluna getirilenlerin görevleri ile ilgileri kesilir. Görev süreleri terfile-
rine sayılır, görevli tarafından ödenmesi gerekli katılma paylarını ödemeleri kaydiyle emeklilik ve 
diğer sosyal hakları devam eder. 

özel sermaye, teşekküllerdeki hisseei % 15 i aştığı takdirde Yönetim Kurullarında bir üye 
bulundurulabilir. 

Özel sermaye hissesi sahipleri tarafından seçilenler dışında kalan Yönetim Kurulu üyeleri bir
den fazla teşekkül veya diğer Kamu iktisadi Teşebbüsünün Yönetim Kurulunda üye olarak çalı
şamazlar, çalışmalarını devamlı olarak teşekküle hasrederler, başka hiçbir işle meşgul olamazlar. 

Rakip kuruluşlarda menfaat bağları bulunanlar Yönetim Kurulu üyesi olamazlar. 

İlgili Bakanlıklar 

MADDE 9. — Teşekkülün ilgili olduğu bakanlık; teşekkül çalışmalarının kanun ve tüzük hü
kümlerine uygun olarak yürütülmesini gözetmekle görevlidir. Bu maksatla teşekkülün hesaplarını 
ve işlemlerini teftişe veya tahkike tabi tutmaya ve bunlar nezdinde iktisadi ve malî durum tesbit-
leri yaptırmaya yetkilidir. 

(le-ne.l müdürler ve yardımcıları 

MADDE 10. — Teşekküllerin genel müdürleri ve sayısı özel kanunlarla belli edilen genel mü
dür yardımcıları ilgili Bakanın inhası üzerine Bakanlar Kurulunca atanırlar. Bunlar tayinle
rindeki usule göre değiştirebilirler. 

Genel müdür Yönetim Kurulunun başkanlığını yapar. İdare ve kaza mercilerinde ve üçüncü 
şahıslara karşı teşekkülü temsil eder. Temsil yetkisini gerektiğinde, genel hükümlere göre dev
redebilir. 

Genel müdür ve genel müdür yardımcısı olabilmek için : 
a) iktisadi veya meslekî alanda yüksek öğlenim yapmış olmak, 
b) Genel müdürlük ve yardımcılık görevleri ü yerine getirebilecek ehliyet, bilgi ve tecrübe 

sahibi olmak, 
c) Memurin Kanununun 4 ncü maddesinir (B), (C), (,H), (V) 'fıkralarındaki niteliklere 

sahip bulunmak gereklidir. 
Ancak bankacılık meslekinde yetişerek yeterlikleri görülmüş olanların genel müdür yardım-

cılığındaki müktesep hakları saklıdır. 

Afücsseselcrin yönetimi 

MADDE 12. — Müesseseler, teşekkül yönetim kurulunca atanacak bir müdür ve yönetim ko
mitesi tarafından yönetilir. 

Müdür yönetim komitesinin başkanı olup mii asseseyi temsil eder. 
Yönetim komitesi, müessesenin en yüksek seviyedeki idarecileri arasından seçilen üç görevli 

ile kuruluş maksat ve gayesine göre geniş ölçüde işçi çalıştırdığı Bakanlar Kurulunca belli edilen, 
müesseselerde işçiler tarafından seçilecek bir işçi üyeden kurulur. 

M. Meclisi ( S. Sayıs> : 303 e 1 nci ok ) 
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Yönetim komitesi kararları, karar gününü lıovalıyan günden itibaren on gün içinde teşekküle 
gönderilir. 

C) Programlar, bütçeler - hesaplar 

' _ ' •.) Kısa ve uzun vîdeli programlar 

MADDE 13. — a) Teşekküller kalkınma planına ve yıllık programlara uygun olarak uzun 
vadeli ve yıllık yatırım ve finasman programlan ile her yıl için işletme bütçesi hazırlarlar. 

Yatırım ve finansman programlarının ne şekilde hazırlanacağı Maliye Bakanlığı tarafından 
Devlet Plânlama Teşkilâtının ve Yüksek Denetbme Kurulunun mütalâaları da alınarak tesbit 
olunur. 

İşletme bütçeleri her hesap dönemi için yıllık programdaki hedefler esas alınarak hazırlanır. 
Gerekli hallerde ilgili Bakanlık daha uzun devreler için işletme bütçesi hazırlanmasını istiye-
bilir. 

b) Teşeküllerin yıllık yatırım ve finansmaı programları bu husustaki Bakanlar Kurulu 
kararının Bakanlıklarca kendilerine tebliği ila kesinleşir. Devlet Yatırım Bankası Kanunundaki 
hükümler saklıdır. 

Teşekküllere ve müesseselerine ait işletme bütçeleri teşekkül yönetim kurulunun kararı ile 
kesinleşir. 

İsletme koordinasyonu 

MADDE 18. — Teşekküllere bağlı müesseselerin ve teşekküllerin birbirleriyle ilgili faaliyetle
rinde ahenkli çalışmaları esastır. 

Bir teşekkülün müesseseleri arasındaki çalınma koordinasyonu teşekkülce, bir Bakanlıkla il
gili teşekküller arasındaki koordinasyon ilgili Bakan tarafından sağlanır. 

Ayrı bakanlıklarla ilgili teşekküller arasında koordinasyonu sağlamak üzere Başbakan Yar
dımcılarından birinin başkanlığında, Maliye Bakanı ve ilgili bakanlar ve ilgili teşekkül genel 
müdürlerinin iştirakiyle toplantılar tertiplenir. Bu toplantılar gerekli hallerde ilgililer ve her 
halde altı ayda bir bütün teşekldiUerin iştirakiyle yapılır. Bu toplantılarla ilgili sekreterya 
işleri Sanayi Bakanlığınca yürütülür. 

Bilançolar ve netice hesc-pları ve faaliyet raporları 

MADDE 19. — Bilançolar ve netice hesaplın ilgili Bakanlık tarafından Maliye ve Ticaret 
Bakanlıkları ile Yüksek Denetleme Kurulumu mütalâaları alınmak suretiyle hazırlanan tip 
örneklere uygun olarak aidoldukları yılı kovalıyan dördüncü ayın sonuna kadar hazırlanır ve 
Yüksek Denetleme Kuruluna gönderilir. 

Teşekkül ve müesseselerce, konuların gere! Girdiği her türlü ihtiyat, karşılık ve provizyonla-
nn aynlması mecburidir. İhtiyat ve provizyon ve karşılıkların nisbetlerinin ve hesap usullerinin 
özel kanunlarında belîi edilmemesi halinde genel hükümler uygulanır. 

Faaliyet raporları yönetim kurulunca yıllık V3 uzun vadeli çalışma programlarına uygun ola
rak düzenlenir. Bu raporlarda, dönem çalışma sarnıçları, program ve bütçelerle bunların muka
yesesi, bütçe ve programlarda bulunduğu halde gerçekleştirilemiyen işler gerekçeleriyle gösteri
lir ve bunlara ait malî analizler yapılır. 

M. M'ecliai ( S: Sayısı : ÎİOIÎ e I ııci ek ) 
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Yönetim komitesi kararlan, karar gününü Iıovalıyan günden itibaren on gün içinde teşekküle 
gönderilir. 

(J) Programlar, bütçeler - hesaplar 

Kisa ve uzun vadeli programlar 

MADDE 13. — a) Teşekküller kalkınma plânına ve yıllık programlara uygun olarak uzun 
vadeli ve yıllık yatırım ve finansman programları ile her yıl için işletme bütçesi hazırlarlar. 

Yatırım ve finansman programlarının ne şekilde hazırlanacağı Maliye Bakanlığı tarafından 
Devlet Plânlama Teşkilâtının, teşekküllerin ve Yüksek Denetleme Kurulunun mütalâaları da 
alınarak tesbit olunur. . •*• 

îşletme bütçeleri her hesap dönemi için yıllık programdaki hedefler esas alınarak hazırlanır. 
Gerekli hallerde ilgili Bakanlık daha uzun devreler için işletme bütçesi hazırlanmasını istiye-
bilir. 

b) Teşekküllerin yıllık yatırım ve finansman programları bu husustaki Bakanlar Kurulu 
kararının Bakanlıklarca kendilerine tebliği ile kesinleşir. Devlet Yatırım Bankası Kanununda
ki hükümler saklıdır. 

Teşekküllere ve müesseselerine ait işletme bütçeleri teşekkül yönetim kurulunun karan ile 
kesinleşir. 

îşletme koordinasyonu 

MADDE 18. — Teşekküllere bağlı müesseselerin ve teşekküllerin birbirleriyle ilgili faaliyetle
rinde ahenkli çalışmaları esastır. 

Bir teşekkülün müesseseleri arasındaki çalışma koordinasyonu teşekkülce, bir Bakanlıkla 
ilgili teşekküller arasındaki koordinasyon ilgili Bakan tarafından sağlanır. 

Ayn bakanlıklarla ilgili teşekküller arasında koordinasyonu sağlamak üzere Başbakan Yardım-
cüanndan birinin başkanlığında, Maliye Bakanı ve ilgili Bakanlar ve ilgili teşekkül genel müdür
lerinin iştirakiyle toplantılar tertiplenir. Bu toplantılar gerekli hallerde ilgililer ve her halde altı 
ayda bir bütün teşekküllerin iştirakiyle yapılır. Bu toplantılarla ilgili sekreterlik işleri Sanayi 
Bakanlığınca yürütülür. 

Bilançolar ve netice hesapları ve faaliyet raporla ı 

MADDE 19. — Bilançolar ve netice hesaplan ilgili Bakanlık tarafından Maliye ve Ticaret Ba
kanlıkları ile Yüksek Denetleme Kurulunun mütalâaları alınmak suretiyle hazırlanan tip örnek
lere uygun olarak aidolduklan yılı kovalıyan dördüncü ayın sonuna kadar hazırlanır ve faaliyet 
raporlariyle birlikte Yüksek Denetleme Kuruluna gönderilir. 

Teşekkül ve müesseselerce, tanunlann gerektirdiği her türlü ihtiyat, karşılık ve provizyonla
ra! aynlması mecburidir, ihtiyat ve provizyon ve karşılıkların nisbetlerinin ve hesap usullerinin 
teşekküllerin özel kanunlarında belli edilmemesi halinde genel hükümler uygulanır. 

Faaliyet raporlan yönetim kurulunca yıllık ve uzun vadeli çalışma programlanna uygun ola
rak düzenlenir. Bu raporlarda, dönem çalışma sonuçlan, program ve bütçelerle bunların mukaye
sesi, bütçe ve programlarda bulunduğu halde gerçekleştirilemiyen işler gerekçeleriyle gösterilir ve 
bunlara ait malî analizler yapılır. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 303 e 1 nci ek) 
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D) Denetlen 10 

Denetleme 

MADDE 20. — Teşekküller ve müesseseler Yüksek Denetleme Kurulunun özel kanununda gös
terilen esaslar dâhilinde, bu kurulun, malî, idari ve teknik denetimine tabidir. 

Denetledim son nci arının sunulması 

MADDE 21. — Yüksek Denetleme Kurulu, teşekküllerin bir yıla ait hesap ve muameleleri üze
rindeki incelemelerini en geç ertesi yılın Eylül ayı sonuna kadar tamamlıyarak bunlar hakkında 
düzenlenen raporlan Başbakanlığa verir. 

Faaliyet Hinin ve gaye. 

MADDE 23. — Teşekküller kuruluş gayeleri dışında faaliyette bulunamazlar. 
îşletme ve idarede prensip kârlılık ve verimliliktir. Her teşekkül kendisine verilen sermayeyi 

ve sağlanan diğer kaynakları bu esasa göre kullanmaya ve değerlendirmeye mecburdur. 
Teşekküllerin her türlü personeli bu prensibe uygun olarak gereken gayret ve basireti gös

termekten sorumludurlar. 

Fiyat ve tarifeler 

MADDE 24. — Teşekküller mal ve hizmet fiyatlarını tesbitte serbesttirler. 
Bu mal ve hizmetlerden temel mal ve hizmet mahiyetinde olanların fiyatları Bakanlar Ku

rulunca tesbit edilebilir. Tesbit olunan fiyatlar maliyetin altında bulunduğu takdirde zarar, en 
geç aidolduğu yılı kovalıyan yılın genel bütçesine konulacak ödenekle kapatılır. 

Zararın miktarı ilgili Bakanlık ve Maliye Bakanlığınca müştereken tesbit olunur. 
Teşekküllere, kalkınma plânı ve yıllık programa aykırı olmamak kaydı ile Bakanlar Kuru

lunca verilecek görevlerden doğacak zararlar 2 nci fıkradaki esaslar dâhilinde bütçeden karşılanır. 
Bu görevler teşekküllerin çalışma alanları dışında olamaz. 

MADDE 25. — Teşekküllerin personeli yönetim kurulları tarafından atanır. Yönetim kurulla
rının bu yetkilerini alt kademelere kısmen vermeleri caizdir. 

Yönetim kurulu üyesi olan teşekkül personelinin atanması ilgili Bakanın inhası ile Bakanlar 
Kurulunca yapılır. 

Her teşekkül için, kadro sınıflandırılması, idari ve teknik personelde aranacak nitelikler, işe 
alma, nakil, terfi, işe son verme ve disiplin cezaları gibi konuları düzenlemek üzere bir yönetme
lik hazırlanır. Yönetmelik ilgili Bakanlığın tasvibi ile yürürlüğe girer. 

ı;üî/ü:r - m. 
İştirakler 

Devlet iştiraklerinin yönetimi 

MADDE 26. — Devlet hissesinin % 15 den fazla olduğu ortaklıkların yönetim kurullarında Ma
liye Bakanlığını temsilen en az bir üye bulunur. 

Maliye Bakanlığı Türk Ticaret Kanunu gereğince ortakların haiz oldukları bütün haklara 
sahiptir; bunlar temsilcinin varlığı ileri sürülerek kayıtlanamaz. 

M. Meclisd ( S. Sayısı : 303 e 1 nci ek) 



— 15 — 
Cumhuriyet Senatosunun Kabul Ettiği Metin 

D) Denetleme 

Denetleme 

MADDE 20. — Teşekküller ve müesseseler; Yüksek Denetim Kurulunun malî, idari ve teknik 
denetimine tabidir. 

Denetleme so?ıuçlarının sunulması 

MADDE 21. — Yüksek Denetleme Kurulu, teşekküllerin bir yıla ait hesap ve muameleleri 
üzerindeki incelemelerini en geç ertesi yılın Eylül ayı sonuna kadar tamamlıyarak bunlar hakkın
da düzenlenen raporları kendi kanununda gösterilen mercilere verir. 

Faaliyet sının ve gaye 

MADDE 23. — Teşekküller kuruluş gayeleri dışında faaliyette bulunamazlar. 
işletme ve idarede prensip kârlılık ve verimliliktir. Her teşekkül kendisine verilen sermayeyi 

ve sağlanan diğer kaynakları bu esasa göre kullanmaya ve değerlendirmeye mecburdur. 
Teşekküllerin her türlü personeli bu prensibe uygun olarak gereken gayret ve basireti göster

mekle yükümlüdür. * 

Fiyat ve tarifeler 

MADDE 24. — Teşekküller mal ve hizmet fiyatlarını tesbitte serbesttirler. 
Bu mal ve hizmetlerden temel mal ve hizmet mahiyetinde olanların fiyatları gerektiğinde Ba 

kanlar Kurulunca tesbit edilebilir. Tesbit olunan fiyatlar maliyetin altında bulunduğu takdirde 
zarar, en geç aidolduğu yılı kovalıyan yılın genel bütçesine konulacak ödenekle kapatılır. 

Zararın miktarı ilgili Bakanlık ve Maliye Bakanlığınca müştereken tesbit olunur. 
Teşekküllere, Kalkınma Plânı ve yıllık programa aykırı olmamak kaydı ile Bakanlar Kurulun

ca verilecek görevlerden doğacak zararlar 2 nci fıkradaki esaslar dâhilinde bütçeden karşılanır 
Bu görevler teşekküllerin çalışma alanları dışında olamaz. 

Atama ve işe alma 

MADDE 25. — Teşekküllerin personeli yönetim kurulları tarafından atanır. Yönetim kurul
larının bu yetkilerini alt kademelere kısmen vermeleri mümkündür. 

Yönetim kurulu üyesi olan teşekkül personelinin atanması ilgili Bakanın inhası ile Bakanlar 
Kurulunca yapılır. 

Her teşekkül için, kadro sınıflandırılması, idari ve teknik personelde aranacak nitelikler, 
işe alma, nakil, terfi, işe son verme ve disiplin cezaları gibi konuları düzenlemek üzere bir yö
netmelik hazırlanır. Yönetmelik ilgili Bakanlığın tasvibi ile yürürlüğe girer. 

HOLÜM : III. 

İştirakler 

MADDE 26. — Devlet hissesinin % 15 den fazla olduğu ortaklıkların yönetim kurullarında Ma
liye Bakanlığını temsilen bir üye bulundurulabilir. Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mev
cut ortaklıkların kanun ve ana sözleşmelerindeki hükümler saklıdır. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 303 e 1 nci ek) 
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Maliye Bakanlığı temsilcileri, bulundukları ortaklıkların faaliyetleri ve malî durumları hak
kında, belirtilecek esaslara göre, Maliye Bakanlığına ve Devlet Yatırım Bankasına bilgi vermekle 
yükümlüdürler. 

Maliye Bakanlığı temsilcileri bu Bakanlık veya ilgili Bakanlık mensupları arasından veya 
dışardan atanırlar. 

Devletin iştiraki bulunan ortaklıkların en son yıla ait bilanço ve netice hesaplan cetvelleri, 
genel bütçe gerekçesinde eklenerek Büyük Millet Meclisine sunulur. 

, Teşekkül iştira!derinin yönetimi 

MADDE 27. — Teşekkül hissesinin % 15 deıi fazla olduğu ortaklıkların yönetim kurullarında 
en az bir teşekkül temsilcisi bulunur. 

Teşekkül, T. Ticaret Kanunu gereğince ortakların haiz oldukları bilcümle haklara sahiptir, 
bunlar temsilcinin varlığı ileri sürülerek kayıthnamaz. 

Teşekkül temsilcileri, bulundukları ortaklığın faaliyetleri ve malî durumları hakkında, belir
tilecek esaslara göre, Devlet Yatırım Bankasına ve teşekküle bilgi vermekle mükeleftirler. 

Her teşekküle ait iştiraklerin bulunduğu ortaklıkların bilanço ve netice hesaplan cetvelleri 
dördüncü ayın sonuna kadar hazırlanıp teşekküllerin yıllık bilanço ve netice hesaplan cetvellerine 
bağlanır. 

Sözleşme ile çalıştırma ve tazminat 

MADDE 29. — Teşekküllerin genel müdürlîri, genel müdür yardımcıları, yönetim kurulu 
üyeleri ve müessese müdürlerinin mukavele ile çalıştırılmaları caizdir. Bu kimselere verilecek ücret 
Bakanlar Kurulunca tesbit edilir. 

Bu şekilde çalıştırılanlardan memurluktan galenlerin mukaveleli hizmet süresi terfilerine sa
yılır ve ödenmesi gereken katılma paylarının tamamını ödemeleri kaydıyla emeklilik ve sair hak
ları devam eder. 

Özel sermaye tarafından seçilen yönetim kurulu üyesine toplantı başına verilecek huzur hak
kı miktarı yönetim kurulunca belli edilir. Bu konudaki karara bahis konusu üye katılamaz. 

Birinci fıkrada sayılan kimselerden mukavels ile çalıştırılamayanlara 7244 sayılı Kanun hü
kümlerine tabi olmaksızın Bakanlar Kurulunca tesbit edilecek miktarda tazminat verilir. 

İkramiyeler 

MADDE 30. — Teşekküllerin yönetim kurulu Başkan ve üyeleri dâhil olmak üzere her çeşit 
personeline (işçiler dâhil), geniş ölçüde işçi çalıştıran teşekküllerden Bakanlar Kurulunca belli 
edilenlerde kârın % 10 unu, bunlar dışında kala ılarda kânn % 5 ini geçmemek ve bir aylık üc
ret tutarını aşmamak üzere yönetim kurulunun teklifi ve ilgili Bakanın onayı ile ikramiye veri
lebilir. 

Kârlanndan, yukarıki fıkra gereğince, ikrarıiye olarak ayrılacak meblâğlar bir aylık maaş 
veya ücret tutarında ikramiye verilmesine yetmiyen teşekküller, fiyatları Bakanlar Kurulunca 
belli edilen mal ve hizmetlerin üretimi veya satışı ile uğraşan teşekküllerle bilançoları zararla 
kapanmış olan teşekküller memur ve hizmetlilerine ne suretle ikramiye verileceği hususu tüzük
te gösterilir. Bu teşekküller memur ve hizmetlilerine verilecek ikramiye bir aylık maaş veya 
ücret tutannı aşamaz. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 303 e 1 nci ek) 
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Maliye Bakanlığı Türk Ticaret Kanunu gereğince ortakların haiz oldukları bütün haklara sa
hiptir; bunlar temsilcinin varlığı ileri sürülerek kayıtlanamaz. 

Maliye Bakanlığı temsilcileri, bulundukları ortaklıkların faaliyetleri ve malî durumları hakkın-
da, belirtilecek esaslara göre, Maliye Bakanlığına bilgi vermekle* yükümlüdürler. 

Maliye Bakanlığı temsilcileri bu Bakanlık veya ilgili Bakanlık mensupları arasından veya dı
şardan atanırlar. 

Devletin iştiraki bulunan ortaklıkların en son yıla ait bilanço ve netice hesapları cetvelleri, ge
nel bütçe gerekçesine eklenerek Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. 

Teşekkül iştiraklerinin yönetimi 

MADDE 27. — Teşekkül hissesinin % 15 den fazla olduğu ortaklıkların yönetim kurullarında 
bir teşekkül temsilcisi bulundurulabilir. 

Teşekkül, Türk Ticaret Kanunu gereğince ortakların haiz oldukları bütün haklara sahiptir,-
bunlar temsilcinin varlığı ileri sürülerek kayıtlanamaz. 

Teşekkül temsilcileri, bulundukları, ortaklığın faaliyetleri ve malî durumları hakkında, belirti
lecek esaslara göre, Maliye Bakanlığına ve teşekküle bilgi vermekle yükümlüdürler. 

Her teşekküle ait iştiraklerin bulunduğu ortaklıkların bilanço ve netice hesapları cetvelleri 
dördüncü ayın sonuna kadar hazırlanıp teşekküllerin yıllık bilanço ve netice hesapları cetvellerine 
bağlanır. 

Sözleşme ile çalıştırma ve tazminat 

MADDE 29. — Teşekkül genel müdürleri, genel müdür yardımcıları, yönetim kurulu üyeleri ve 
müessese müdürleriyle teşekkül ve müessesenin kârlılık ve verimliliğine müessir görevlerin sorum
luluğunu taşıyanlar için, teşekkülün talebi ve ilgili Bakanlığın teklifi üzerine Yüksek Denet
leme Kurulu, Başbakanlık Personel Dairesi ve Maliye Bakanlığının müspet mütalâalar alınmak 
şartiyle Bakanlar Kurulunca tesbit edilen kadrolara atanan personelin sözleşme ile çalıştırılma
ları mümkündür. 

İkramiyeler 

MADDE 30. — Teşekküllerin yönetim kurulu başkan ve üyeleri dâhil olmak üzere her çeşit 
personeline (işçiler dâhil), geniş ölçüde işçi çalıştıran teşekküllerden Bakanlar Kurulunca belli 
edilenlerde kârın % 10 unu, bunlar dışında kalanlarda kârın % 5 ini geçmemek ve bir aylık üc
ret tutarını aşmamak üzere yönetim kurulunun teklifi ve ilgili Bakanın onayı ile ikramiye veri
lebilir. 

Kârlarından, yukanki fıkra gereğince, ikramiye olaralc ayrılacak meblâğlar bir aylık maaş ve
ya ücret tutannda ikramiye verilmesine yetmiyen teşekküllerle fiyatları Bakanlar Kurulunca belli 
edilen mal ve hizmetlerin üretimi veya satışı ile uğraşan teşekküllerin her çeşit personeline ne su
retle ikramiye verileceği hususu tüzükte gösterilir. Bu teşekküllerin her çeşit personeline verile
cek ikramiye bir aylık maaş veya ücret tutarını aşamaz. 

M. Meclisi ( S. Sayısı ; 303 e 1 nci ek) 
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Görevlerinde olağanüstü gayret göstermek suretiyle kârlılık ve verimliliği artıranlara veya 
işletme faaliyetlerine yararlı buluş getirenlere yönetim kurulunun teklifi ve ilgili Bakanlığın 
onayı ile üç aylık ücret tutarına kadar ikramiye verilebilir. Bu sınırın üstünde ikramiyeye lâ
yık görülenler Bakanlar Kurulu karan ile altı aylık ücret tutarını aşmamak üzere ikramiye ve 
Bakanlar Kurulu takdirnamesi ile taltif olunabilirler. Bu ikramiye ve takdirnamenin verilmesi
ne ait esaslar tüzükte belirtilir. 

Vekâlet ücretlerinin dağıtımı 
MADDE 31. — Bu kanun hükümlerine tabi teşekkül ve müesseselerin hukuk işleri müdürlü

ğünde ve hukuk müşavirliklerinde çalışan müdür, müdür yardımcısı, hukuk müşaviri ve yardımcıla-
n ile müşavir avukat, avukat, raportör avukatlara ve dâva ve takip işlerinde çalışan ücretli persone
le ; mahkeme ve icralarca teşekkül veya müessese lehine hükmolunup borçlusundan teşekkül veya 
müessese tarafından tahsil olunan vekâlet ücretlerinden teşekkül veya müesseseye kalan kısmı, 
1389 sayılı Kanun hükümleri uyarınca ve 7244 sayılı Kanunda tâyin edilen hadler dâhilinde tevzi 
ve tediye olunur. 

Başka iş ve hizmet yasağı 

MADDE 32. — Teşekküllerin yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle kadroya dâhil her çeşit idari 
ve teknik personeli başka hiçbir işle meşgul olamazlar, ücretsiz de olsa sürekli veya geçici hiçbir 
hizmet kabul edemezler. 

Yönetim kurulları başkan ve üyeleri yukardaki yasaklardan başka çalıştıkları teşekküllerin 
faaliyet konusuna giren mal ve hizmetlerin istihsal ve ticareti işlerini şahıslan adına veya ortak 
olarak yapamazlar. 

Üniversite ve yüksek okullarda profesörlük ve öğretmenlik, orta dereceli okullarda ve bu 
okullara bağlı birlik ve kurumlar tarafından açılacak kurslarda öğretmenlik, esas görevlerine 
halel gelmemesi ve yönetim kurulu ve yönetim komitesince uygun görülmesi şartiyle, bu madde
de yazılı yasak hükmünün dışındadır. 

Bu kanuna tabi teşekküllerle bunlara bağlı müesseselerin, yönetim kurulu ve yönetim komi
tesi üyeleri, genel müdürler ve müessese müdürleri dışında kalan her türlü memurları iştirakin 
bulunduğu şehirde teşekkülün kifayetli memuru bulunmazsa bir başka yerdeki kifayetli personeli 
yönetim kurullannın muvaffakatiyle, bu teşekküllerin iştiraklerinden yalnız birinin idare mecli
sinde, murakıpliğinde veya tasfiye memurluğunda bulunabilirler. Bunlara bu görevleri için iştirak
çe verilecek ücret miktan, yürürlükteki kanunların belirttiği sınırı aşıyorsa fazlası ana teşekküle 
irat kaydedilir. 

İktisadi Devlet Teşekkülleri genel müdürleri ile müessese müdürlerinin veya görevlendirecek
leri kimselerin işçi Sigortalan Yönetim Kurulunda bulunmaları bu maddede yazılı hizmet yasa
ğından sayılmaz. 

Bu madde hükümlerine aykırı hareket edenlerin işlerine son verilir ve aykırı hareketin devam 
süresince teşekkülce ödenen her türlü özlük hakları iki kat olarak geri alınır, 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 303 o 1 nei ek) 
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Görevlerinde olağanüstü gayret göstermek suretiyle kârlılık veya verimliliği artıranlara veya 
işletme faaliyetlerine yararlı buluş getirenlere yönetim kurulunun teklifi ve ilgili Bakanlığın ona
yı ile üç aylık ücret tutarına kadar ikramiye verilebilir. Bu sınırın üstünde ikramiyeye (lâyık gö
rülenler Bakanlar Kurulu kararı ile altı aylık ücret tutarını aşmamak üzere 7244 sayılı Kanuna 
tabi olmaksızın ikramiye ve Bakanlar Kurulu takdirnamesi ile taltif olunabilir. Bu ikramiye ve 
takdirnamenin verilmesine ait esaslar tüzükte belirtilir. 

Kârlılık veya verimliliğin artırılmasına fiilen müessir olan personele, kârlılık veya verimliliğin 
artışiyle oranlı olarak, 7244 sayılı Kanuna tabi ol naksızm, Bakanlar Kurulunca tesbit edilecek 
esaslar dâhilinde teşvik primi verilebilir. 

Vekâlet ii e retle rinin dağı Unu 

MADDE 31. — Bu kanun hükümlerine tabi teşekkül ve müeseselerin hukuk işleri müdürlü
ğünde ve hukuk müşavirliklerinde çalışan müdlir, müdür yardımcısı, hukuk müşaviri ve yardım
cıları ile müşavir avukat, avukat, raportör avukatlara ve dâva ve takip işlerinde çalışan ücretli 
personele; mahkeme ve icralarca teşekkül veya müessese lehine hükmedilip borçlusundan teşek
kül veya müessese tarafından tahsil olunan vekâlet ücretlerinden teşekkül veya müesseseye kalan 
kısmı, 1389 sayılı Kanun hükümleri uyarınca ve 7244 sayılı Kanunda tâyin edilen hadler dâhi
linde tevzi ve tediye olunur. 

Başka is ve hizmet yasağı 

MADDE 32. — Teşekküllerin yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle müesseselerin yönetim ko
mitesi başkan ve üyeleri ve kadroya dâhil her çeşit idari ve teknik personeli başka hiçbir işle 
meşgul olamazlar, ücretsiz de olsa sürekli veya geçici hiçbir hizmet kabul edemezler. 

Bunların eşleriyle reşit olmıyan füruları bu teşekküllerin faaliyet konusuna giren mal ve hiz
metlerin istihsal ve ticareti işlerini şahısları adına veya ortak olarak yapamazlar. 

Üniversite ve yüksek okullarda profesörlük ve öğretmenlik, orta dereceli okullarda ve bu 
okullara bağlı birlik ve kurumlar tarafından açılacak kurslarda öğretmenlik esas görevlerine ha
lel gelmemesi ve yönetim kurulu ve yönetim komitesince uygun görülmesi şartiyle, bu maddede 
yazılı yasak hükmünün dışındadır. 

Teşekküllerle müesseselerin, yönetim kurulu ve yönetim komitesi üyeleri, genel müdürler ve 
müessese müdürleri dışında kalan her çeşit idari ve teknik personeli yönetim kurullarının muva
fakatiyle, esas görevlerinin bulunduğu şehirdeki tevekkül iştiraklerinden yalnız birinin idare mec
lisinde, murakıpliğinde veya tasfiye memurluğunda bulunabilirler. Bunlara bu görevleri için işti
rakçe verilecek ücret miktarı, yürürlükteki kanunların belirttiği sınırı aşıyorsa fazlası teşekküle 
gelir kaydedilir. 

îşçi Sigortalan Kurumu Yönetim Kurulunda veya teşekkülün faaliyetiyle ilgili sosyal, mesle
kî ve benzeri kuruluşların yönetim ve denetim organlarında alınacak görevler bu maddede ya
zılı hizmet yasalı kapsamına girmez, 

Bu madde hükümlerine aykırı hareket edenlerin işlerine son verilir ve aykırı hareketin de
vam süresince teşekkülce ödenen her türlü özlük hakları iki kat olarak geri alınır. 

AT. Meclisıi ( S. Sayısı : :503 e İ nci ek ) 
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fırları muhafaza mecburiyeti ve memurların suçları 

MADDE 33. — Teşekküllerle müesseselerin paralarına ve para hükmündeki evrak ve senetle
rine ve diğer mevcutlarına karşı ve bilanço, tutanak, rapor ve benzeri her türlü belge ve defter
leri üzerinde suç işliyen genel müdür, genel müdür yardımcıları, müessese müdürleri, yönetim 
kurulu ve yönetim komitesi üyeleri ve her türlü teşekkül personeli, Devlet memurlan hakkında 
uygulanan cezayı görürler. 

Bunlar görevlerini yaptıkları sırada öğrendikleri sırlardan açıklanmasında zarar bulunanları 
mâkul bir sebebe dayanmaksızın açıklarlarsa bir aydan bir yıla kadar hapis ve bin liradan beş bin 
liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. Haklarında bu kanuna tabi teşekkül ve müesse
selerde ve Devlet hizmetinde çalışmaktan mahrumiyet cezası verilebilir. 

BÖLÜM : V 

Geçici hükümler 

Yeniden değerlendirme 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — İktisadi Devlet Teşekküllerinin bütün aktif ve pasifleri geçici 5 nci 
madde gereğince kurulan komisyon tarafından belli edilecek esaslara göre yeniden değerlendirilir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : :.i()tf o 1 nci ek) 
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fırlan muhafaza mecburiyeti ve memurların suçlan 

MADDE 33. — Teşekküllerle müesseselerin paralarına ve para hükmündeki evrak ve senetleri
ne ve diğer mevcutlarına karşı ve bilanço, tutanak rapor ve benzeri her türlü belge ve defterleri 
üzerinde suç işliyen yönetim kurulu ve yönetim komitesi başkan ve üyeleriyle diğer her çeşit 
personeli, Devlet memurları hakkında uygulanan cezayı görürler. 

Bunlar görevlerini yaptıkları sırada öğrendikleri sırlardan açıklanmasında zarar bulunanları 
mâkul bir sebebe dayanmaksızın açıklarsa bir aydan bir yıla kadar hapis ve bin liradan beş bin 
liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. Haklarında bu kanuna tabi teşekkül ve müessese
lerde ve Devlet hizmetinde çalışmaktan mahrumiyet cezası verilebilir. 

Madde 37. — 29 ncu maddede belirtile» kadrolarda vazife görenler teşekkül ve müesseselerle 
ilgilerini kestikleri tarihten itibaren üç yıl müddetle o teşekkül ve müessese ile doğrudan doğruya 
veya dolayısiyle ticari münasebette bulunamazlar. 

Bu yasağa aykırı hareket eden teşekkül ve müessese ilgilileri hakkında Türk Ceza Kanununun 
240 ncı maddesindeki ceza uygulanır. 

BÖLÜM : V. 

(leeici hükümler 

İktisadi Devlet Teşekküllerini y/niden düzenleme Komisyonu 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanun hükümlerine intibakı sağlamak için yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren bir ay içinde Maliye Bakanlığına bağlı olarak «İktisadi Devlet Teşekküllerini yeniden 
düzenleme komisyonu» kurulur. 

Bu komisyon Maliye, Sanayi ve Ticaret Bakanlıklariyle Devlet Plânlama Teşkilâtını ve Yüksek 
Denetleme Kurulunu ve Devlet Personel Dairesini temsil eden 6 üyeden kurulur. Teşekküllere ait 
hususlarda ilgili bakanlık temsilcisi komisyona üye olarak katılır. Komisyona Maliye Bakanlığı tem
silcisi Başkanlık eder. Bu komisyonda dairelerini temsil eden memurların daireleri ile bağı devam 
eder. özlük hakları dairesince ödenir. 

Komisyon geçici olup kuruluşundan itibaren en fazla iki yıl içinde çalışmalarını bitirerek dağılır. 
Komisyon devamlı olarak Ankara'da vazife görür. 

Komisyon, İktisadi Devlet Teşekkülleri hakkında her türlü incelemeyi yapabileceği gibi bu 
teşekküllerin memur ve müstahdemlerini özlük hakları teşekküllerince karşılanmak üzere geçici 
olarak çalıştırabilir, veya dışardan mütehassıs veya yardımcı personel kullanabilir. 

Komisyonun giderleri 154 sayıb Kanuna göre Maliye Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten 
karşılanır. 

Komisyon üyelerine, uzmanlara ve diğer personele verilecek ücret ve diğer 02lük haklan Ba
kanlar Kurulunca tâyin olunur. Bu ödemeler 7244 sayılı Kanuna tabi değildir. Komisyonun çalış
ma şekli Maliye Bakanlığınca kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren bir ay içinde bir yönetme
likle belli edilir. Komisyonca hazırlanacak rapor, teklif ve tavsiyeler Maliye Bakanlığına verilir. 

Komisyonun görevleri şunlardır : 
a) Teşekkülleri Kuruluş Kanununa intibak ettirmek için yapılacak çalışmakvı koordone et

mek, 
b) Mevcut teşekkül, kurum, müessese ve ortaklıkları ayrı ayrı inceliyerek bunlara verilmesi 

gereken hukukî bünye hakkında teklifte bulunmak, 
c) Teşekküllerin faaliyet sahalarını tesbit, mevcut müessese ve işletmelerin diçer teşekküllere 

devri veya bir teşekkülde toplanması hususunu in elemek ve bu konularda teklifte bulunmak. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 303 e 1 nci ek ) 
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Geçiş döneminde yönetim 

GEÇİCÎ MADDE 2. — Bu kanuna uygun olarak hazırlanacak kuruluş kanunları yürürlüğe gi
rinceye kadar teşekküllerin yönetim organları bu kanuna göre kurulur. Teşekkül bünyesinden Yö
netim Kuruluna katılacak üyeler ilgili Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belli edilir. 
Yönetim organlarının bu şekilde kurulması bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren iki ay 
içinde yapılır. 

3460 ve 23 sayılı kanunlara tabi olup da bu kanunun şümulüne girmiyen Kamu İktisadi Teşeb
büsleri ve kurumlar, kuruluş ve işleyişlerini düzsnliyecek kanunlar yürürlüğe girinceye kadar 23 
sayılı Kanuna göre kurulan organlar tarafından yönetilirler, özel kanunlarında, çalışmaları hak
kında hüküm bulunmıyan hususlarda bu kanun hükümleri uygulanır. 

Devlet ve teşekkül iştiraklerinin tasfiyesi 

GEÇİCİ MADDE 3. — Teşekkül iştiraklerinden teşekküllerin faaliyet konuları dışında olan
ların tasfiyesi bu kanunun yayımı tarihinden başlıyarak 3 yıl içinde bitirilir. Bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihte mevcut Devlet iştiraklerinden 3 yıl içinde devir ve tasfiyesine Bakanlar Kuru
lunca lüzum görülenler için Bakanlar Kuruluna devir ve tasfiyesi yetkisi verilmiştir. Bunlardan 
bu süre içinde devir ve tasfiye işlemine başlanılmamış olanların devir ve tasfiyeleri bu kanunun 
5 nci maddesi hükmüne tabidir. 

Teşekküllerin özel kanunları 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanun şümulüne giren teşekküllerin ilgili oldukları bakanlıklar 
kanunen kendileriyle ilgili teşekküllerin kurulu] kanunlarını en geç bu kanunim yürürlüğe giri
şinden itibaren 6 ay içinde geçici 5 nci maddeye göre kurulan komisyonun da mütalâasını ala
rak hazırlar ve Hükümete tevdi ederler. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 303 e 1 nci ek) 
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d) Teşekküllerin malî bünyelerini incelemek ve bu konuda alınması gereken tedbirleri tesbit 
etmek, 

e) Devlet ve teşekkül iştiraklerini incelemek, bunların tasfiyesi veya devri hususunda teklifte 
bulunmak, 

f) Teşekküllerin aktif ve pasif kıymetlerinin yeniden değerlendirilmesine ait esasları tesbit et
mek, 

g) Muhasebe usullerinin ıslahı ve yeknesaklaştırılması için esaslar tesbit etmek, 
h) Teşekküllerin bünyesinde yapılması gerekli teknik ve idari ıslahata ait incelemeleri yaptır

mak ve bu inceleme sonuçlarını toplıyarak alınması gereken tedbirler hakkında tavsiyelerde bulun
mak, 

i) Bu hususlarla ilgili olmak üzere lüzum görülecek diğer işleri yapmak, 
j) Geçici 4 ncü madde uyarınca Bakanlıklardan gelen teşekküllerin kuruluş kanunlarını ince-

liyerek bunları koordone etmek va 3 ay içinde Bakanlıklara iade etmek. 

Yeniden değerlendirme 

GEÇİCİ MADDE 2. — İktisadi Devlet Teşekküllerinin bütün aktif ve pasifleri geçici 1 nci 
madde gereğince kurulan komisyon tarafından belli edilecek esaslara göre yeniden değerlendirilir. 

Sabit kıymetlerle ilgili aktif ve pasif unsurların yeniden değerlendirilmesinde ve bunlara ait 
amortismanların ayrılmasında Vergi Usul Kanunu hükümleri uygulanır. 

Devlet ve teşekkül iştiraklerinin tasfiyesi 

GEÇÎCİ MADDE 3. — Teşekkül iştiraklerinden teşekküllerin faaliyet konuları dışında olanların 
tasfiyesi bu kanunun" yayımı tarihinden başlıyarak 3 yıl içinde bitirilir. Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte mevcut Devlet iştiraklerinden devir ve tasfiyesine Bakanlar Kurulunca lüzum gö
rülenler için Bakanlar Kuruluna üç yıl içinde devir ve tasfiyesi yetkisi verilmiştir. Bunlardan bu 
süre içinde devir ve tasfiye işlemine başlanılmamış olanların devir ve tasfiyeleri bu kanunun 5 
nci maddesi hükümlerine tabidir. 

Teşekküllerin özel kanunları 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanun şümulüne giren teşekküllerin ilgili oldukları Bakanlıklar 
kanunen kendileriyle ilgili teşekküllerin kuruluş kanunlarını en geç bu kanunun yürürlüğe gi-
rişiden itibaren 6 ay içinde geçici 1 nci maddeye göre kurulan komisyonun da mütalâasını alarak 
hazırlar ve Hükümete tevdi ederler. 

Komisyonca incelenerek Bakanlıklara iade edibn tasarılar Bakanlıklarca derhal Hükümete su
nulur. 

Hükümet bunları üç ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk eder. 

M. Meclisi (S. Sayısı': 303 e 1 nci ek) 
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Millet Meclisinin Kabul Ettiği Metin 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri li e organizasyon Komisyonu 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu kanun hükümlerine intibakı sağlamak için aşağıdaki görevleri ifa 
etmek üzere Maliye Bakanlığına bağlı olarak «İktisadi Devlet Teşekkülleri Reorganizasyon Komis
yonu» kurulur. 

a) Teşekkülleri kuruluş kanununa intibak ettirmek için yapılacak çalışmaları koordine et
mek, 

b) Mevcut teşekkülleri ayrı ayrı inceliyerek bunlara verilmesi gereken hukukî bünye hak
kında teklifte bulunmak, 

c) Teşekküllerin faaliyet sahalarını tesbit, mevcut müessese ve işletmelerin diğer teşekkül
lere devri veya bir teşekkülde toplanması hususunu incelemek ve bu konularda teklifte bulunmak, 

d) Teşekküllerin malî bünyelerini incelemek ve bu konuda alınması gereken tedbirleri tesbit 
etmek, 

e) Devlet teşekkül ve iştiraklerini incelemek, bunların tasfiyesi veya devri hususunda teklif
te bulunmak, 

f) Teşekküllerin aktif ve pasif kıymetlerinin yeniden değerlendirilmesine ait esasları tesbit 
etmek, 

g) Muhasebe usullerinin ıslahı ve yeknesaklaştırılması için esaslar tesbit etmek, 
h) Teşekküllerin bünyesinde yapılması gerekli teknik ve idari ıslahata ait incelemeleri yaptır

mak ve bu inceleme sonuçlarını toplıyarak ele alınması gereken tedbirler hakkında tavsiyelerde 
bulunmak, 

i) Bu hususlarla ilgili olmak üzere lüzum görülecek diğer işleri yapmak. 
Komisyon Maliye, Sanayi ve Ticaret bakanlıklariyle Devlet Plânlama Teşkilâtını ve Yüksek 

Murakabe Kurulunu ve Devlet Personel Dairesini temsil eden 6 üyeden kurulur. Teşekküllere ait 
hususlarda ilgili Bakanlık temsilcisi komisyona üye olarak katılır. Komisyona Maliye Bakanlığı 
temsilcisi Başkanlık eder. Bu komisyonda dairelerini temsil eden memurların daireleri ile bağı de
vam eder. Özlük hakları dairelerince ödenir. 

Komisyon geçici olup kuruluşundan itibaren en fazla iki yıl içinde çalışmalarını bitirerek 
dağılır. 

Komisyon, İktisadi Devlet Teşekkülleri hakkında her türlü incelemeyi yapabileceği gibi bu te
şekküllerin memur ve müstahdemlerini, özlük hakları teşekküllerince karşılanmak üzere geçici 
olarak çalıştırabilir, veya dışardan mütehassıs veya yardımcı personel kullanabilir. 

Komisyonun giderleri 154 sayılı Kanuna göre Maliye Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten 
karşılanır. 

Komisyon üyelerine, uzmanlara ve diğer personele verilecek ücret ve diğer özlük haklar Bakan
lar Kurulunca tâyin olunur. Bu ödemeler 7244 sayılı Kanuna tabi değildir. Komisyonun çalışma 
şekli Maliye Bakanlığınca bir yönetmelikle belli edilir. Komisyonca hazırlanacak rapor, teklif ve 
tavsiyeler Maliye Bakanlığına verilir. 

GEÇlCl MADDE 6. — Kamu İktisadi Teşebbüslerinin denetlenmesi ile ilgili Yüksek Denetle
me Kurulu hakkındaki Kanun yürürlüğe girinceye kadar 3460 ve 23 sayılı kanunların Yüksek 
Murakabe Heyeti ile ilgili hükümleri uygulanır. 

21 nci madde hükümleri saklıdır. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 303 e 1 nci ek) 
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GEÇİCİ MADDE 5. — Bu kanuna uygun olarak hazırlanacak kuruluş kanunları yürürlüğe 
girinceye kadar teşekküllerin yönetim organları bu kanuna göre kurulur. Teşekkül bünyesinden 
yönetim kuruluna katılacak üyeler ilgili Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belli edilir. 

8 nci maddede Teşkilât Kanununda gösterileceği yazılı üye Teşkilât Kanunu yürürlüğe girin-
ceye kadar, Bakanlar Kurulunca teşekkülün çalışma konulariyle en yakın ilgisi bulunduğu tesbit 
edilen Bakanlığın inhası ve Bakanlar Kurulu karariyle atanır. 

Sanayi, tarım ve ulaştırma alanında çalışan teşekküllerden hangilerinin yönetim kurullarında 
işçi üyenin bulunacağı Bakanlar Kurulunca belli edilir. Yönetim organlarının bu şekilde kurul
ması bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren iki ay içinde yapılır. 

3400 ve 23 sayılı kanunlara tabi olup da bu kanunun şümulüne girmiyen Kamu İktisadi Te
şebbüsleri ve kurumlar, kuruluş ve işleyişlerini düzenliyecek kanunlar yürürlüğe girinceye kadar 
23 sayılı Kanuna göre kurulan organlar tarafL~"ian yönetilirler, özel kanunlarında, çalışmaları 
hakkında hüküm bulunmıyan hususlarda bu kanun hükümleri uygulanır. 

Bu teşebbüs ve kurumların genel müdür ve yardımcılariyle yönetim organları üyeleri ve mü
essese müdürleri de 29 ncu madde hükmünden yararlanırlar, 

GEÇİCİ MADDE 6. — Kamu İktisadi Teşebbüslerinin denetlenmesi ile ilgili Yüksek Denetle
me Kurulu hakkındaki Kanun yürürlüğe girinceye kadar 3460 ve 23 sayılı kanunların Yüksek 
Denetim Kurulu ile ilgili hükümleri uygulanır. 

21 nci madde hükümleri saklıdır. 
23 sayılı Kanunun (A) ve (B) bendleri şümulüne girip de bu kanunun şümulüne girmiyen te

şekküllerin murakıp veya murakebe kurulları 23 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önceki 
hükümlere göre atanır veya seçilirler. 

M. Meclisi ( S. Sayısı ; 303 c 1 nci ek ) 
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GEÇİCİ MADDE 7. — İktisadi Devlet Teşekküllerine ait personel rejimi yeniden düzenlenin
ceye kadar, bu kanunun 30 ncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına göre verilecek ikramiye 
yerine, 7244 sayılı Kanunun esasları dâhilinde 8659 sayılı Kanunun 4621 sayılı Kanunla değiştiril
miş bulunan 13 ncü maddesinin (C), (E) ve (G) fıkralarında verimesi hükme bağlanmış bulunan 
ikramiye, prim ve temettü verilir. 

Yürürlük hükmü 
MADDE 37. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme hükmü 
MADDE 38. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür, 

M. Meclisi (S. Sayısı : 303 e 1 nci.efc) 
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Cumhuriyet Senatosunun Kabul Ettiği Metin 

GEÇİCİ MADDE 7. — İktisadi Devlet Teşekküllerine ait personel rejimi yeniden düzenlenin
ceye kadar, bu kanunun 30 ncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına göre verileöelk ikramiye 
yerine, 7244 sayılı Kanunun esasları dâhilinde 3659 sayılı Kanunun 4621 sayılı Kanunla değişti
rilmiş bulunan 13 ncü maddesinin (C), (E) ve (G) fıkralarında verilmesi hükme bağlanmış bu
lunan ikramiye, prim ve temettü verilir. 

3659 sayılı Kanuna tabi olup da bu kanunun şümulüne girmiyen teşebbüs ve kurumların per
soneline, yeniden düzenlenecek personel rejimleri yürürlüğe girinciye kadar, 7244 sayılı Kanunun 
esasları dâhilinde 3659 sayılı Kanunun 4621 sayılı Kanunla değiştirilen 13 ncü maddesinin (C), 
(E) ve (G) fıkralarında gösterilen ikramiye, prim ve temettü ödenmesine devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 8. — İlgili bakanlıklar teşkilâtında kendilerine bir hizmet verilecek olan 
teşekküller mensuplarına yönetim kurulu başkan ve üyeleri hariç, münhasıran bu hizmetlerin 
ifasının temini için 32 nci maddenin 1 nci fıkrası hükmü, Bakanlar Kurulu karariyle bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yılı geçmemek üzere uygulanmayabilir. 

GEÇİCİ MADDE 9. — 23 sayılı Kanun hükümlerine göre seçim yolu ile müdürler kuruluna 
girmiş olanlar eski kadrolarına veya muadili bir göreve atanırlar. 

Yürürlük hükmü 

MADDE 38. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme hükmü 

MADDE 39. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür, 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 303 e 1 nci ek) 
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Geçici Komisyonun tavsiyeleri 

Madde 1. — Cieeiei Komisyon (hımhuriyet Senatosu metninin benimsenmemesini tavsiye et
in ektedir . 

Madde1 2. — (ieeiei Komisyon. Cumhuriyet Senatosu metninin benimsenmesini tavsiye ef inek
tedir. 

Madde '•). — (ieeiei Komisyon Cumhuriyet Senatosu metninin benimsenmesini tavsiye etmek
tedir . 

Madde 4. — Cieeiei Komisyon (hunimriyet Senatosu metninin benimsenmemesini tavsiye et
mektedir . 

Madde 5. — (ieeiei Komisyon Cumhur iye t Senatosu melninin benimsenmemesini tavsiye et
mektedir . 

Madde (i. • (ieeiei Komisyon Cumhur iye t Senatosu metninin benimsenmesini tavsiye etmek
tedir . 

Madde 7. —• (ieeiei Komisyon Cumhuriyet Senatosu metninin benimsenmesini tavsiye e1 inek
tedir . 

Madde 8. — (İeeiei Komisyon Cumhuriyet Senatosu metninin benimsenmemesini. tavsiye et
mektedir . 

Madde 9. —• (ieeiei Komisyon Cumhuriyet; Senatosu metninin benimsenmemesini lavsiye et
mektedir . 

Madde 10. — (ieeiei Komisyon Cumhur iye t Senatosu metninin benimsenmemesini tavsiye; et
mektedir . 

Madde 11. — Hu madde kesinleşmiştir. 
Madde 12. — (ieeiei Komisyon Cumhur iye t Senatosu metninin benimsenmemesini tavsiye et

mektedir . 
Madde b'>. — (ieeiei Komisyon Cumhur iye t Senatosu metninin benimsenmesini tavsiye etmek

tedir . 
Madde, 14. —• Bu madde kesinleşmiştir . 
Madde .15. —• Bu madde kesinleşmiştir. 
M'adde 10. — Bu madde kesinleşmiştir . 
Madde .17. — Bu madde kesinleşmiştir. 
Madde 18. — Cieeiei Komisyon Cumhur iye t Senatosu metninin benimsenmesini t ay siye etmek

tedir . 
Madde 19. — (ieeiei Komisyon Cumhur iye t Senatosu metninin benimsenmesini tavsiye etmek

tedir . 
Madde 20. — (ieeiei Komisyon Cumhur iye t Senatosu metninin benimsenmemesini tavsiye1 et

mektedir . 
Madde 21. •— (ieeiei Komisyon Cumhuriyet Senatosu metninin benimsenmesini tavsiye etmek

tedir . 
Madde 22. — Bu madde .kesinleşmiştir. 
Madde 2->. — (ie<;iei Komisyon Cumhur iye t Senatosu metninin beMiinıseMimesini tavsiye ekmek

tedir . 
Madde 24. — Cieeiei Komisyon Cumhuriyet Senatosu metninin benimsenmesini tavsiye etnmk-

tedir . 
Madde 25. — (Jee.ici Kemıisyenı Cumhuriyet Seuıatosu metninin benimsenmesini tavsiye ekmek

tedir . 
Madde 20. — Cee.iei Komisyon Cumhur iye t Senatosu metninin benimsenme-mesini tavsiye et

mektedir , 

M. Meclis»! ( S. Sayısı : 303 c 1 nci ok ) 



Madde 27. — Geçici Komisyon Cumhuriyet Senatosu metninin benimsenmemesini tavsiye et
mektedir. 

Madde 28. — Bu madde kesinleşmiştir. 
Madde 29: — Geçici Komisyon Cumhuriyet Senatosu metninin benimsenmemesini tavsiye et

mektedir. 
Madde 30. — Geçici Komisyon Cumhuriyet Senatosu metninin benimsenmemesini tavsiye et

mektedir. 
Madde 31. — Geçici Komisyon Cumhuriyet Senatosu metninin benimsenmesini tavsiye etmek

tedir. 
Madde 32. — Geçici Komisyon Cumhuriyet Senatosu metninin benimsenmemesini tavsiye et

mektedir. 
Madde 33. — Geçici Komisyon Cumhuriyet Senatosu metninin benimsenmesini tavsiye etmek

tedir. 
Madde -34. — Bu madde kesinleşmiştir. 
Madde 35. — Bu madde kesinleşmiştir. 
Madde 36. — Bu madde kesinleşmiştir. 
Madde 37. — Geçici Komisyon Cumhuriyet Senatosu metninin benimsenmemesini tavsiye et

mektedir. 
Geçici madde 1. — Geçici Komisyon Cumhuriyet Senatosu metninin benimsenmemesini tavsiye 

etmektedir. 
Geçici madde 2. — Geçici Komisyon Cumhuriyet Senatosu metninin benimsenmesini tavsiye et

mektedir. 
Geçici madde 3. — Geçici Komisyon Cumhuriyet Senatosu metninin benimsenmesini tavsiye et

mektedir. 
Geçici madde 4. — Geçici Komisyon Cumhuriyet Senatosu metninin benimsenmemesini tavsiye 

etmektedir. 
Geçici madde 5. — Geçici Komisyon Cumhuriyet Senatosu metninin benimsenmemesini tavsiye 

etmektedir. 
Geçici madde 6. — Geçici Komisyon Cumhuriyet Senatosu metninin benimsenmemesini tavsiye 

etmektedir. 
Geçici madde 7, — Geçici Komisyon Cumhuriyet Senatosu metninin benimsenmesini tavsiye et

mektedir, 
Geçici madde 8, — Geçici Komisyon Cumhuriyet Senatosu metninin benimsenmemesini tavsiye 

etmektedir. 
Geçici madde 9. — Geçici Komisyon Cumhuriyet Senatosu metninin benimsenmesini tavsiye et

mektedir. 
Madde 38. — Bu madde kesinleşmiştir. 
Madde 39. — Bu madde kesinleşmiştir. 

. . * , n*W >&<*** •*•• 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 303 e 1 nci ek) 



Toplantı 3 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 267 ye | nci ek 

Türk vatandaşlığı kanunu tasarısına dair Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan değişiklikler hak
kında Millet Meclisi Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 1/202; 

C. Senatosu 1/283) 

(Not : 0. Senatosu S. Sayısı : 309) 

28 . 12 . 1963 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

îlgi : 3 .9 .1963 gün ve '2310-10774 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Türk vatandaşlığı hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince kaboıl olunan metni, Cum

huriyet Senatosu Genel Kurulunun 27.12.1963 tarihli 21 ati Birleşiminde değiştirilerek kabul 
edilmiş ve dosya ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim, E. Aka 
Cumhuriyet Senıaıtloisu Başkamı 

NOT : 
Açık oya arz edilen 4, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 16, 25, 30, 32, 41, geçici rmtdde 1 ve tümüne ait açık 

oy puslaları dosyaya iliştirilmiştir, 

Geçici Komisyon raporu 

5.2. 1964 

Yüksek Başkanlığa 

Türk vaıfcadaşlığı kamunu tasarısının MtüLlet Meclisince kalbul edilen ve Cuımıhuaıi'yet Senaftosunun 
27 .12 .1963 tariMi 21 nei Birleşiminde kalbul olu/nam ımetıni, ilgili Bakanlık teansiloil'erİTiSiııı iştira
kiyle Genıel Kurulun 18 .1 .1963 taıri'hli 32 nei Birle#mi<nide kunılLmaısı kalbül •edilen Gemici Komisyo
numuzda görüşüldü : 

Millet MkîllMauce kaJbut edilen (miefcnin, Cuimihui'iyet êmattoısıunea değiştirilen 4, 6, 7, 8, 10, .11, 
14, 16, 25, 30, 32 ve 41 imci maddeleriyle geçici 1 nei maddesi yedMent tetikilk edildi. 

Cumhuriyet Senaitoisunıun yukarda, (belMlen ımaddelere dair olan deği^ri#ıiaı r^aMyan tealbı 
olduğunu ve esasa taallûk etmediği nazarı itibara laiinmış ve Cumlhuriyet Senatosunca yapılan mev-
/.uuibaihâö değişlikler tomıiisyonıuimuzea da benimsenmişttir. 

Genel Kurula a<rz ed'fclfmefc üzere Yüksek Ba^kaındığa. sunulur. 
Geçici Komisyon 

Başkanı Sözcü KâtJip 
KırfekurelK Eskişehir Çorum Aydın BurSa Kars 
A. Eriş Ş. Asbuzoğlu A. Güler M. Gedik C. Perin L. Aküzüm 
Konya/ Küffeaihya Siiılt Zomguldaik Yozgat 
S. Ay tan S. Tosbi C. Aydın K. Esçngin M. Kepir 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı .• 2684 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu 

Esas No. 1/202 
Karar No. 3 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Türk vatandaşlığı kanun tasarısı 

2. Doğum yeri ile 

MADDE 4. — Türkiyede doğup da, ana veya babasının vatandaşlığını doğumla kazanamıyan 
çocuklar, doğumlarından başlıyarak Türk vatandaşıdırlar. 

Türkiye'de bulunmuş çocuklar, aksi sabit olmadıkça, Türkiye'de doğmuş sayılır. 

İT - YETKİLİ MAKAM KARAM İLE KAZANMA 

T - Vatandaşlığa alınma çeşitleri ve ikamet 

A) (fenel olarak vatandaşlığa alınma 

MADDE 6. — Aşağıdaki şartlan taşıyan yabancılar Bakanlar Kurulu kararı ile Türk vatan
daşlığına alınabilirler. 

Vatandaşlığa alınmasını istiyen kişi, 
a) Kendi millî kanununa, vatansız ise Türk kanununa göre reşit olmalıdır. 
b) Müracaat tarihinden geriye doğru son üç yılı kesintisiz geçmek şartiyle Türkiye'de beş 

yıl ikamet etmiş olmalıdır. 
c) Türkiye'de yerleşmeye karar verdiğini davranışı ile teyidetmiş olmalıdır, 
ç) iyi ahlâk sahibi olmalıdır. 
d) Genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden hastalığı bulunmamalıdır. 
e) Yeteri kadar Türkçe okuyup yazma bilmelidir. 
f) Türkiye'de kendisinin ve geçimi ile yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağlıyacak gelire 

veya mesleke sahibolmalıdır, 

B) istisnai vatandaşlığa alınma 

MADDE 7. — Aşağıdaki hallerde 6 ncı maddedeki şartlar aranmaksızın, bir yabancı isteği üze
rine içişleri Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu karariyle Türk vatandaşlığına alınabilir. 

a) Türk vatandaşlığını her hangi bir şekilde kaybetmiş olanların sonradan doğmuş reşit 
çocukları, 

b) Bir Türkle evli olanlarla, bunların reşit çocukları, 
c) Türk soyundan olanlarla, eşleri ve reşit çocukları, 
ç) Bir Türk vatandaşı ile evlenme karariyle Türkiye'de yerleşmiş olanlar, 
d) Türkiye'ye fabrika, imalâthane gibi sanayi tesisleri getiren ve bu alanda hizmeti geçen ve

ya geçecek olan, sınai ve ticari bir teşekkülün sahip, hissedar veya müdürü bulunan veya bilim, 
teknik ve sanat alanında Türkiye'ye olağanüstü hizmeti düşünülen kimseler, 

e) Vatandaşlığa alınması Bakanlar Kurulunca faydalı veya zorunlu görülenler. 

(') Yeniden vatandaşlığa alınma 

MADDE 8. — Bakanlar Kurulu, kararname ile, bu kanuna göre Türk vatandaşlığını kaybetmiş 
olanları, ikamet şartını aramaksızın, yeniden vatandaşlığa alabilir. 35 nci madde hükmü saklıdır. 

M. MecHsî ( S. Sayısı : 267 ye 1 nci ek) 



— 3 — 
OUMHURtYET 8ENAT0SUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Türk vatandaşlığı kanunu tasarısı 

2. Doğum yeri ile 

MADDE 4. — Türkiye'de doğan ve vatandaşlığını ana ve babasından doğumla kazanamıyan 
çocuklar doğumlarından başlıyarak Türk vatandaşıdırlar. 

Türkiye'de bulunmuş çocuklar, aksi sabit olmadıkça, Türkiye'de doğmuş sayılırlar. 

11 - YETKİLİ MAKAM KARARI İLE KAZANMA 

1. Valtaaiıdaışlığa alınma çeşitleri vıe ilkamett 

, ^ A) (renel olarak vatandaşlığa alınma " • ] 

MADDE 6. — Aşağıdaki şartları taşıyan yabancılar Bakanlar Kurulu karan ile Türk vatan
daşlığına alınabilirler. 

Vatandaşlığa alınmasını istiyen kişi, 
a) Kendi millî kanununa, vatansız ise Türk Kanununa göre reşidolmalıdır. 
b) Müracaat tarihinden geriye doğru Türki/e'de 5 yıl ikamet etmiş olmalıdır. 
c) Türkiye'de yerleşmeye karan verdiğini davranışı ile teyidetmiş olmalıdır. 
ç) iyi ahlâk sahibi olmalıdır. 
d) Genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden hastalığı bulunmamalıdır. 
e) Yeteri kadar Türkçe konuşabilmelidir. 
f) Türkiye'de kendisinin ve geçimi ile yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağlıyacak gelire 

veya mesleke sahibolmalıdır. 

H) İstisnai vatandaşlığa alınma 

MADDE 7. — Aşağıdaki hallerde 6 ncı maddenin (b) ve (c) bendlerindeki §artlar aranmak
sızın yabancılar, istekleri üzerine, İçişleri Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu karariyle 
Türk vatandaşlığına alınabilirler. 

a) Türk vatandaşlığını her hangi bir şekilde kaybetmiş olanların sonradan doğmuş reşit ço
cukları, 

b) Bir Türk vatandaşı ile evli olanlarla, bunların reşit çocukta, 
c) Türk soyundan olanlarla, eşleri ve reşit çocukları, 
ç) Bir Türk vatandaşı ile evlenme karariyle Türkiye'de yerleşmiş olanlar, 
d) Türkiye'ye sanayi tesisleri getiren sosyal, ekonomik alanlarda veya bilim, teknik veyahut 

sanat alanlarında olağanüstü hizmeti geçmiş veya hizmeti geçeceği düşünülen kimseler. 
e) Vatandaşlığa alınması Bakanlar Kurulunca zaruri görülenler. 

(•) Yeniden vatandaşlığa alınma 

MADDE 8. — Bu kanuna göre Türk vatandaşlığını kaybetmiş olanları, Bakanlar Kurulu ika
met şartı aranmaksızın yeniden vatandaşlığa alabilir. 35 nci madde hükmü saklıdır. 
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2. Vatandaşlığa alınmada usul 

A) Müracaat makamı 

MADDE 10. — Türk vatandaşlığına alınma dileği 6 nci madde gereğince vatandaşlığa alınmada 
ilgilinin oturduğu, 7 ve 8 nci maddeler gereğince vatandaşlığa alınmada, bulunduğu yerin en 
büyük mülkiye âmirine, yabancı memlekette, Türk "konsolosluğuna bir dilekçe ile sunulur. 

Bu makamlarca tamamlanan evrak, gereği yapılmak üzere İçişleri Bakanlığına gönderilir. 

B) Soruşturma 

MADDE 11. — Vatandaşlığa alınmasını istiyen kişi hakkında İçişleri Bakanlığınca tesbit 
edilecek esaslara göre soruşturma yapılarak gerekli şartlann bulunup bulunmadığı araştırılır. 

IV - VATANDAŞLIĞI KAZANMANIN SONUÇLARI 

/. Evlenmede çocuklar 

MADDE 14. — Evlenme ile Türk vatandaşlığını kazanan kadının küçük çocukları, 
a) Babanın ölmüş bulunması, 
b) Babanın belli olmaması, 
c) Babanın vatansız olması, 
ç) Çocuğun vatansız olması, 
d) Velayetin anada bulunması, 

hallerinde, analarına bağlı olarak Türk vatandaşı olurlar. 

Ti) (J ocuklar 
MADDE 16. — Küçük çocuklar Türk vatandaşlığına alman babalanna bağlı olarak Türk 

vatandaşı olurlar. 
Türk vatandaşlığına alman kadının küçük çocukları, 
a) Babanın ölmüş bulunması, 
b) Babanın belli olmaması, 
c) Babanın vatansız olması, 
ç) Çocuğun vatansız olması, 
d) Velayetin anada bulunması, 

hallerinde, analarına bağlı olarak Türk vatandaşı olurlar. 

3. Yatana bağlılıkla hağdaşmıyan eylemler 

A) Kaybettirme 

MADDE 25. — Aşağıdaki kişilerin Türk vatandaşlığını kaybettiklerine Bakanlar Kurulunca 
kararname ile karar verilebilir : 

a) Türk vatandaşlığından çıkma izni almaksızın kendi istekleri ile yabancı bir Devlet va
tandaşlığını kazananlar, 

b) Yabancı bir Devletin, Türkiye'nin millî menfaatlerine uymıyan veya memlekette ihtiyaç 
duyulan her hangi bir hizmetinde bulunup da Hükümetçe, bu görevi bırakmalan kendilerine 

M. Metilim (S. Sayısı : 267 ye 1 nci ek) 
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2. Vatandaşlığa alınmada usul 

A) Müracaat makamı 

MADDE 10. — Türk vatandaşlığına alınma dileği 6 ncı madde gereğince ilgilinin oturduğu, 
7 ve 8 nci maddelerdeki yazılı hallerde de ilgilinin bulunduğu yerin en büyük mülkiye âmirine 
ve yabancı memlekette Türk konsolosluğuna bir dilekçe ile yapılır. Bu makamlarca tamamlanan 
evrak,, gereği yapılmak üzere İçişleri Bakanlığına gönderilir. 

B) Soruşturma / 

MADDE 11. — Vatandaşlığa alınma dileğinde bulunan kişi hakkında İçişleri Bakanlığınca, 
bu kanunun uygulanmasına dair hazırlanacak yönetmelikte tesbit edilecek esaslara göre soruş
turma yapılarak gerekli şartların bulunup bulunmadığı araştırılır. 

TV - Vatandaşlığı (kazanmanın sonuçları 

1. Evlenmede çocuklar 

MADDE 14. — Evlenme ile Türk vatandaşlığım kazanan kadının, bu evlenmeden önceki kü
çük çocukları, 

a) Babanın ölmüş bulunması, 
b) Babanınbelli olmaması, 
c) Babanın vatansız bulunması, 
ç) Çocuğun vatansız olması, 
d) Velayetin anada bulunması, 
Hallerinde, analarına bağlı olarak Türk vatandaşı olurlar. 
Şu kadar ki, (a) ve (d) bendlerinin uygulanmasında 16 ncı maddedeki şartlar aranır. 

B) Çocuklar 

MADDE 16. — Küçük çocuklar Türk vatandaşlığına alınan babalarına bağlı olarak Türk va
tandaşı olurlar. 

Türk vatandaşlığına alınan kadının küçük çocukları, 
a) Babanın ölmüş bulunması, 
b) Babanın belli olmaması, 
c) Babanın vatansız olması, 
ç) Çocuğun vatansız olması, 
d) Velayetin anada bulunması, 
Hallerinde çocuğun millî kanunu engel olmadığı takdirde analarına bağlı olarak Türk vatan

daşı olurlar. 

3, Vatana bağlılıkla bağdaşamıyan eylemler 

A) Kaybettirme 

MADDE 25. — Aşağıdaki kişilerin Türk vatandaşlığını kaybettiklerine Bakanlar Kurulu ta
rafından karar verilebilir. 

a) Türk vatandaşlığından çıkma izni almaksızın kendi istekleri ile yabancı bir Devlet vatan
daşlığını kazananlar, 

b) Yabancı bir devletin, Türkiye'nin menfaatlerine uymıyan her hangi bir hizmetinde-bulu
nup da Hükümetçe, bu görevi bırakmaları kendilerine yurt dışında elçilik veya konsoloslukları

mı. Meclisi ( S. Sayısı : 267 ye 1 neı ek) 
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yurt dışında elçilik veya konsolosluklarımız, yurt içinde ise mahallî mülkiye âmirleri tarafından 
bildirilmesine rağmen üç aydan az olmamak üzere verilecek münasip bir süre içerisinde kendi is
tekleriyle bırakmıyanlar, 

c) Türkiye ile savaş halinde bulunan bir Devletin her türlü hizmetinde kendi istekleriyle Hü
kümetin izni olmaksızın çalışmaya devam edenler, 

ç) Yurt dışında bulunup da muvazzaf askerlik görevini yapmak veya Türkiye'de savaş hali
nin ilânı üzerine, yurt dışında bulunup da yurt savunmasına katılmak için yazı ile, buna imkân 
bulunmadığı takdirde, ilgilinin bulunduğu yerde ilân suretiyle yapılacak resmî çağrıya mazeret
siz olarak üç ay içinde icabet etmiyenler, 

d) Sevk sırasında veya kıtalarına katıldıkan sonra yurt dışına kaçıp da kanuni süre içinde 
dönmiyenler, 

e) Silâhlı Kuvvetler mensuplan ile askerlik görevini yapmakta olanlardan görev, izin hava 
değişimi veya tedavi için yurt dışında bulunup da süresi bittiği halde mazeretsiz olarak üç ay 
içinde geri dönmiyenler, 

f) Yetkili makam karan ile Türk vatandaşlığını kazandıktan sonra kesintisiz olarak en az 
yedi yıl Türkiye dışında oturan ve Türkiye ile ilgisini ve bağlılığını kesmediğine ve Türk va
tandaşlığını muhafaza ettiğine delâlet edecek resmî temas ve işlemleri Tmlunmıyanlar, 

(ç), (d) ve (e) bendlerine göre karar verilebilmesi için Millî Savunma Bakanlığının teklifi 
şarttır. 

;J. Evlenmede çocuklar 

MADDE 30. — Yabancı ile evlenmek suretiyle 19 ncu madde gereğince Türk vatandaşlığını kay
beden kadının küçük çocukları; 

a) Babanın ölmüş bulunması, 
b) Babanın belli olmaması, 
c) Babanın vatansız olması, 
Hallerinde, analarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybederler. Bu fıkra gereğince Türk va

tandaşlığının kaybı, çocuk 15 yaşından büyük ise, muvafakatine bağlıdır. 
Yukarıdaki fıkra gereğince Türk vatandaşlığının kaybı çocukları vatansız kılacak ise, çocuklar 

Türk kalırlar. 

B) Çocuklar 

MADDE 32. — Küçük çocuklar, Türk vatandaşlığından çıkan babalarına bağlı olarak Türk 
vatandaşlığını kaybederler. 

Ananın Türk vatandaşlığından çıkması küçük çocuğun vatandaşlığına tesir etme. Ancak, va
tandaşlıktan çıkan ananın küçük çocukları, 

a) Babanın ölmüş bulunması, 
b) Babanın belli olmaması, 
c) Babanın yabancı olması, 
ç) Velayetin anada bulunması, 
Hallerinde, analarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybederler. Şu kadar ki, velayetin ana

da bulunması halinde onbeş yaşından küçük çocuğun anaya bağlı olarak Türk vatandaşlığını kay
betmesi için Türk babanın yazılı muvafakati şarttır. 

Baba veya anaya bağlı olarak vatandaşlığın kaybı; çocuk, onbeş yaşından büyük ise, yazılı mu
vafakatine bağlıdır. 

YukardaM hükümler gereğince vatandaşlığın kaybı, çocukları vatansız kılacak ise, çocuklar 
Türk kalırlar. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 267 ye 1 nei ek ) 
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mız, yurt içinde ise mahallî mülkiye âmirleri tarafından bildirilmesine rağmen üç aydan az ol
mamak üzere verilecek münasip bir süre içerisinde kendi istekleriyle bırakmayanlar, 

c) Türkiye ile savaş halinde bulunan bir devletin her türlü hizmetinde kendi istekleriyle Hü
kümetin izni olmaksızın çalışmaya devam edenler, 

ç) Yurt dışında bulunup da muvazzaf askerlik görevini yapmak veya Türkiye'de savaş ilânı 
üzerine, yurt dışında bulunup da, yurt savunmasına katılmak için yetkili kılınmış makamlar ta
rafından usulen yapılacak çağrıya mazeretsiz olarak üç ay içinde icabet etmiyenler, 

d) Sevk sırasında veya kıtalarına katıldıktan sonra yurt dışına kaçıp da kanuni süre içinde 
dönmiyenler, 

e) Silâhlı Kuvvetler mensupları ile askerlik görevini yapmakta olanlardan görev, izin, Jbava 
değişimi veya tedavi için yurt dışında bulunup da süresi bittiği halde mazeretsiz olarak üç ay 
içinde geri dönmiyenler, 

f) Yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığını kazandıktan sonra kesintisiz olarak en az 
yedi yıl Türkiye dışında oturan ve Türkiye ile ilgisini ve bağlılığını kesmediğine ve Türk vatan
daşlığını muhafaza ettiğine delâlet edecek resmî temas ve işlemleri bulunmıyanlar. 

(ç), (d) ve (e) bendlerine göre karar verilebilmesi için Millî Savunma Bakanlığının teklifi 
şarttır. 

2. Evlenmede çocuklar 

MADDE 30. — Yabancı ile evlenmek suretiyle 19 ncu madde gereğince Türk Vatandaşlığını 
kaybeden kadının bu evlenmeden önceki küçük çocukları; 

a) Babanın ölmüş bulunması, 
b) Babanın belli olmaması, 
c) Babanın vatansız olması, 
Hallerinde, analarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybederler. Bu fıkra gereğince Türk 

vatandaşlığının kaybı, çocuk 15 yaşından büyük ise, yazılı muvafakatine bağlıdır. 
Yukardaki fıkra gereğince Türk vatandaşlığının kaybı çocukları vatansız kılacak ise, çocuklar 

Türk kalırlar. 

B) Çocuklar 

MADDE 32. — Küçük çocuklar, Türk vatandaşlığından çıkan babalarına bağlı olarak Türk 
vatandaşlığını kaybederler. 

Ananın Türk vatandaşlığından çıkması küçükçocuğunun vatandaşlığına tesir etmez. Ancak va
tandaşlıktan çıkan ananın küçük çocukları, 

a) Babanın ölmüş bulunması, 
b) Babanın belli olmaması, 
c) Babanın yabancı olması, 
ç) Velayetin anada bulunması, 
Hallerinde, analarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybederler. 
Baba veya anaya bağlı olarak vatandaşlığın kaybı; çocuk, 15 yaşından büyük ise, yazılı mu

vafakatine bağlıdır. 
Yukardaki hükümler gereğince vatandaşlığın kaybı çocukları vatansız kılacak ise, çocuklar 

Türk kalır. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 267 ye 1 nci ek) 
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2. Danıştay dışı yargı orgcudurı 

MADDE 41. — Danıştay dışında her hangi bir Türk yargı organı önünde bir kimsenin Türk va
tandaşı olup olmadığı iddia edilir veya ilgili organ tarafından tereddüde düşülürse bu husus içişleri 
Bakanlığından sorulur, içişleri Bakanlığı en geç bir ay içinde kararını bildirir. 

içişleri Bakanlığınca verilen kararın dâvaya bakmakta olan mahkeme tarafından taraflara teb
liğinden başlıyarak bir ay içinde taraflarca Danıştaya başvurulmadığı takdirde ilgili bakanlık ka
ran kesinleşir. 

• İkinci fıkrada belirtilen şekilde Danıştaya baş vurulursa bakılmakta olan dâva Danıştay kırarı
na kadar durdurulur. Sözü edilen fıkra gereğince yapılan müracaatlan Danıştay üç ay içinde fresin 
olarak karara bağlar. 

1! - (İEOİOİ HÜKÜMLER 

Kayıp kişiler 

GEÇÎCl MADDE 1. — Millî Mücadeleden sonra «avdeti gayricaizdir.» şerhini havi Büyük Mil
let Meclisi Hükümeti veya işgal devletlerinin istanbul temsilcileri tarafından verilen pasaportlarla 
veya belgeleri olmaksızın Türkiye'den 1930 yılının sonuna kadar aynlmış bulunup da halen ölü ve
ya sağ olduklan bilinmiyen ve nüfus sicillerinde, kayıtlı bulunmalan dolayısiyle hukukan Türk va
tandaşlığını muhafaza eden kişiler, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Türk vatandaşlığını kay
betmiş sayılarak nüfus sicillerine o yolda meşruhat verilir, 

M. MecM .- (S. Sayısı : 267 ye 1 n«ı ek) 
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2. Danıştay dışı yargı organları 

MADDE 41. — Danıştay dışında her hangi bir Türk yargı organı önünde bir kimsenin Türk 
vatandaşı olup olmadığı iddia edilir veya ilgili organ tarafından tereddüde düşülürse bu husus 
içişleri Bakanlığından sorulur, içişleri Bakanlığı en geç bir ay içinde kararını bildirir. 

îçişleiri Bakanlığınca verilen kararın dâvaya bakmakta olan mahkemece taraflara tebliğinden 
başlıyarak bir ay içinde ilgililerce Danıştaya başvurulmadığı takdirde Bakanlık kararı kesinleşir, 

2. nci fıkrada, belirtilen şekilde Danıştaya baş vurulursa, bakılmakta olan dâva, karara kadar 
durdurulur. Sözü edilen fıkra gereğince yapılan müracaatları Danıştay üç ay içinde kesin olarak 
karara bağlar. 

'':'""•"• . •" II * G-BÇlOl HÜKÜMLER 

Kayıp kişiler 

GEÇİCİ MADDE 1 — Millî Mücadeleden sonra, «avdeti gayricaizdir» şerhini havi Büyük Mil
let Meclisi Hükümeti veya işgal devletlerinin istanbul temsilcileri tarafından verilen pasaport
larla veya belgeleri olmaksızın Türkiye'den 1930 yılının sonuna kadar ayrılmış bulunup dâ halen 
ölü veya sağ oldukları bilinmiyen ve sadece nüfus sicillerinde kayıtlı bulunan kişiler, bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihte Türk vatandaşlığını kaybetmiş sayılırlar. 

Gerekli işlemler içişleri Bakanlığınca yapılır. 

M. M«cliai ( S. Sayısı : 267 ye 1 nci ek) 
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Madde 4, — Komisyonumuz bu madde üzerinde Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliği 
benimsemektedir. 

'Madde 6. — Komliısyonııımutf 'bu madde üzerinde Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliği 
benimsemektedir. 

Madde 7. — Komisyonuımuız (bu mıaddie üzerinde Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliği 
benimsemektedir. 

Madde 8. — Kbnııilsy00101 mıız Ibu m'adde üzerinde Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliği 
benimsemektedir. 

Madde 10. — Komisyoınumıtz (bu nmıdde üzerinde Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliği 
benimsemektedir. 

Madde 11. — KomıİKyoınuııııuz bu ımadde üzerinde Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliği 
benimsemektedir. 

Madde 14. — Koımlilsyomumuz 'bu madde üzerinde Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliği 
benimsemektedir. 

Maldde l'ö. — KJoım'ilsiyonuım'uız ıbu ımıaıddıe üzerinde Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliği 
benimsemektedir. 

Maldide 25. — Komisyomuımuz bu rmadde üzerinde Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliği 
benimsemektedir. 

Madde 30. — Komfeyfanunraız !bn madde üz-erinde Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliği 
benimsemektedir. 

Madde 32. — Komfeyonıımuz (bu madde üzerinde Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliği 
benimsemektedir. 

Madde 41. — Komlisıyonutmm (bu .madde 'üzerinde Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliği 
benimsemektedir. 

Geçici madde 1. — Komisyonumuz bu madde üzerinde Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişik
liği benimsemektedir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 267 ye 1 nci ek) 
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Eğitim ödeneği kanunu tasarısı ve Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü 
Koç'un, Eğitim ödeneği kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komis
yonlarından seçilen beşer üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 

(1 601, 2/619) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 4 . 12 . 1963. 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 2195/5249 

MÜLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Ku
rulunca 30 . 11 . 1963 tarihinde kararlaştırılan «Eğitim ödeneği Kanunu tasarısı» ve gerekçesi ilişik 
olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
İsmet İnönü 

Başbakan 

GEREKÇE 

Milletlerin ileni ve medeni bir seviyeye yükselmesimde öğretmenim rolü büyüktür. Hattâ 'baş
lıca vazife öğretmenin omuzlar]indadn\ Bugünkü medeniyet seviyesine ulaşabilmemiz ve ileri 
m>amleketlerle iaramrzda olan amesafeyi kapatabilmeımiız içim yeni mesulleri em iyi» şekilde geliş
tirmek zoramlayız. Bunum baş dayanağı öğretmendik. Ancak, iyi mesâileri mesut, rahat ve yara
nından) endişesi olmıyan değerli öğretaıemleırle yetişıfciî biflir. öğretmenini hayatı boyunca İki 
mühim endişesi olmalıdır. Birimcisi öğrencilerini» ikincisi de kendisini yetiştirmetot&r. Öğret
mem kendisini yetiştirebillttn'esa için, kitaba, gezmeye, imceleımıeye ve zamana ihtiyacı vardır. Hal
buki buıgünlkü şartlarla öğretmenin bunları yapması müımiküm değildir. Kitap alacak parası yok
tur. Boş zamanlarımı kendisini yetiştirmekle değil aÜesimi geçin'direbilmek içim mesleki ile 
hiç ilgisi olmıyan işlerle geçirmektedir. Büyük şehirlerimizde çalışan öğreltenenlerim bir ço
ğu! boş zamanlarda malî durumlanmı düzeltmek üzere başka işlerde çalışmaktadır. Bu işler öğ-
retmema yetiştirici olmalkıbaai çok uzaktır. Ekseriva mağaralardı» hesap tutmaktan dükkânlar
da satış ımemurluğu yapmaya kadar varan çeşitli işler öğretmeni yetiştirmekten zfiyade gerSJet-
mekbedİr. 

Geçim güçlüklerinim sebebolduğu mânevi huzursuzluğun Öğretmen ve okuttuğu öğrenciler 
üzerinde yapacağı zararlı etkilerin öğretim ve eğitim hizmetlerini lafcsatmakta önemli bir un
sur olduğu malûmdur. Öğretmenlik meslekini cazip hale getirmek için meslekin maddi; ve mâ
nevi değerini yükseltmek gerekir. Bu sayede öğretmenliğe rağbet artacak ve kabiliyetli genç
lerin mesfeke alımımtası yoîiyle, okullarıımızda eği'tifon ve öğretimin kalitesi yükselecektir. (Bun
dan başka son yıllarda maddi sıkıntıdan dolayı mesleki terk edip, özel sektörde, Devlet îkti-
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tsadi 'Teşekküllerinde, hattâ diğer bakanlıklarda çalışan sayısı bir hayli yüksek kıymetli öğ
retmenlerin yeniden mesleke dönmeleri temin edilmiş olacaktır. 

Köy öğretmenlerine verilecek eğitim ödeneğinin diğer öğretmenlerden farklı olması birçok 
bakımlardan! zaruridir. Bir öğretmenin köyde kalabilmemi ve gözünü büyük şehirlerden 'ayırabil
mesi için çocuğumun tahsilinden başıfoa endişesi olmamasi geefcmektedir. Yani köy öğretmeni şe
hirde 'okutacağı çocuğu için daha fazla maddi imkâna raııalik olmalıdır. Bu suretle köyden şehre 
doğru akmak isıtiyen tecrübeli öğretmenlerin uzun zaman köyde kalmaları sağlanmış olacaktır.. 

ilişik kanun tasarısı bu maksatla hazırlanmış, birinci maddesiyle ilkokul öğretmenlerinin 
maddi imkânlarını ;arz olumıam esaslara göre az da olsa genişletmek gayesi takibediıimiştir. 

Tasarının ikinci ımıaddesi ile ımazereıt ve sene mezuniyetleri, hastalık sebeplerinden dolayı gö
revleri' başında buılunmıyaınılara eğitim ödeneğinin veriliş şekli tesbit edilmiş, bu maddenin tan
ziminde diğer ödenek kanunları göz önünde bulundurulmuştur. 

Tasarının geçici maddesiyle de 1964 bütçe yılında verilecek ödenek miktarı tesibdt edilmiştir 
3 ve 4 ncü maddeler yürürlük hükümleriyle ilgilidir. 

Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, eğitim ödeneği kanun teklifi (2/619) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

ilkokul öğretmenlerine eğitim ödeneği verilmesi hakkındaki kanun teOdilfim, .gerekçesiyle bir
likte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapıllımıasınıa delâlet buyurulimıasıni) arz ederim. 
Saygılarımla. 

5 . 12 . 1%3 
Aydın' Milletvekili 

M. Şükrü Koç 

GEREKÇE 

Milletlerin haaytında öğretmenin önemi büyüktür. Hattâ milletler, ileri ve uygar bir sevi
yeye çıkmak için öğretmenden büyük görevler beklerler. Gelişmekte olan memleketlerde ise 
başlıca kalkınma görevi, eğitime bağlı, olarak öğretmenin omuzlarındadır. 

Biz, bugünkü uygarlık seviyesine ulaşibilmek ve ileri, memleketlerle aramızda olan açıklığı 
kapatabilmek için kuşakları en iyi ve en yeterli bir şekilde yetiştirmek zorundayızdır. Bu 
işi yapacak tek etken de öğretmendir. Ancak bilmeli ki, iyi kuşaklar mutlu, rahat ve yarının
dan emin olan değerli öğretmenlerle yetiştirilebilir. 

Çağımızda öğretmenin, önemli iki özelliğini gözden ımk tutmamak 'gerektir. Bunlardan birin
cisi öğrencilerini, ikincisi de kendisini sürekli olarak yetiştirmektir. Oysa bugün öğretmen aile
sini geçindirebilmek için mesleki dışında bâzı işlerle meşgul olmaktadır, örneğin, hesap tutma, 
taksi şoförlüğü, satış ımemarluğu hattâ garsonluk vs... 

Geçim sıkıntısının öğretmen için meydana getirdiği iç huzursuzluğu da dikkate alırsak bu 
durumun öğrenciler üzerinde zararlı etkiler yapmakta olduğu, eğitim ve öğretimi de aksattığı 
görülür. 

Her şeyden önce öğretmenliği cazip hale getirmek, öğertmenliğin maddi ye mânevi değerini 
yükseltmek gerektir. 

öğretmenlik cazip hale gelirse, öğretmenliğe ilgi artar, meslek değeri yükselir; böylece 
millî eğitimde yüksek bir gelişme oranına sahibolunua*. 
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Bu kanun çıktığı takdirde, yine bu yararlar yanında, diğer alanlara kayan öğretmenlerimize 

yeniden mesleke dönme olanakları sağlanmış olacaktır. 
Diğer fair husus da köy, öğretm'enlerine verilecek eğitim ödeneğinin, diğer öğretmenlerden 

farklı olmasının zorunluğudur. Bir öğretmenin köyde kalabilmesi, özellikle büyük şehirler tut
kusundan uzak duraibilm-esi için ihtiyaçlarına çare bulmak gerektir. 

Bunun için de, çoğunun yetiştirilmesinde, üst okullarda okutulmasında endişe olmaması ge
rektir. Köyde çalışan öğretmenin okutacağı çocuğu için daha fazla maddi olanağa sahilbol-
nvası tabiî bir haktır. Çeşitli ihtiyaçlarını giderebilmek için bu olanak sağlanmalıdır, ki, diğer 
yandan tecrübeli öğretmenlerin şehirlere akını durabilsin. 

Oysa, köy öğretmenine bu maddi olanakları sağlıyamazsak, bugünkü koşullar içerisinde 
köyde kalıcı öğretmen bulamayız. 

İlişik kanun tasarısı bu amaçla hazırlanmıştır. Birinci maddesi ile ilkokul öğretmenlerinin 
maddi olanaklarını, arz olunan esaslara göre genişletmek amacı güdülmüştür. 

Tasarının ikinci maddesi ile mazeret ve yıllık izinleri, hastalık nedenlerinden ötürü görev
leri. başında bulunmıyanlara eğitim ödeneğinin veriliş şekli saptanmıştır. 

Teklifin geçici maddesi ile de 1964 bütçe yılında verilecek miktarın ne oranda olacağı belir
tilmiştir. 

Eğitim ödeneği kanun teklifi 

MADDE 1. — ilkokul öğretmen ve eğitmenlerinden (İlköğretim ve ilkokul müdürleri ve yar
dımcıları, halk eğitimi, beslenme, eğitim malzemeleri ve ders araçları, kitaplık örgütlerinde görev
li olup da ödenek alamıyanlar dâhil) şehir ve kasaba okullarında bilfiil çalışanlara aylıkların
dan ayn olarak ayda 100; köy okullarında çalışanlara ayda 150 lira eğitim ödeneği verilir. 

Son nüfus sayımına göre nüfusu (2 000) den az olan ilçe merkezleri de bu maddenin uygulan
masında «köy» sayılır. 

MADDE 2. — 5 . 1 . 1961 tarihli ve 222 sayılı Kanunun 43 ve 45 nci, 31 . 3 . 1962 tarihli ve 
788 sayılı Kanunun 78 ve 79 ncu maddeleri ile 10 . 6 .1949 tarihli ve 5442 sayılı Kanunun 13 ncü 
maddesinin (ç) fıkrası gereğince verilen izinler dışında her ne nedenle olursa olsun görevleri ba
şında bulunmıyanlara görevlerinden ayrı bulundukları sürece birinci maddede zikredilen ödenek 
verilmez. 

Hastalık sebebiyle iş başına gelmiyenlere bu yüzden görevden ayrı geçen günlerin bir ders 
yılında toplamı 60 günü geçmemek üzere eğitim ödeneği verilir. 

GEÇİCİ MADDE — Birinci maddede sözü edilen eğitim ödeneğinin, 1964 bütçe yılına mahsus 
olmak üzere, %50 si ödenir. 

MADDE 3. — Bu kanun 1 Mart 1964 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eğitim Bakanları yürütür. 
M. Şükrü Koç 

Aydın Milletvekili 

Geçici Komisyon raporu 
Millet Meclisi 

Geçici Komisyonu 
Esas No. 1/601, 2/619 

Karar No. 2 
Yüksek Başkanlığa 

İlkokul öğretmenlerine eğitim ödeneği verilmem.ine dıadir Hükümet tasarısını ımüza'kere letmek üze
re, Millet Meclisi Genel Kurulunun 11. 12 .1963 tarihli 13 ncü. Birleşiminde kurulması kabul edilen 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 563 ) 
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Geçici Komisyonumuz, ayın mahiyetteki Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un İlkokul öğretmen
lerine eğitim ödeneği kanun teklifini de birlikte görüşmeye karar vermiş ve Hükümet tasarısı gö-
rüşmelero esas alınmıştır. 

Komisyonumuz Adanla Milletvekili 'Kefmal Sarıibriaıhirnoğllu'uun başkanlığımda Itoplaniaıiak Eği
tim ödemeği kanunu tasarı ve teklifini incelemiş tlir. Bu ımıüzalkerelerde 'Mıa%ıe ve Millilî 'Eğitim Ba
kanlıkları tıemsilcilerıi ile Millî Eğitim Bıafeaını da 'hazar bulunmuşlardır. 

(Tüıik 'toplumunun her lalanda çağdaiş uygarlık seviyesine yükselmesinde ilkokul öğrâtmemlemue 
düşen ödev büyüktür. Mqmlelke!timdzin geleceğini emanet 'edeceğimiz Igenç Ikuşaiklarım ıbilgıili, kül
türlü, faziletli ve 'ülkücü olaralk milletlimizin hiz metine hazırlamımıaısı gilbi büyük bir millî ödevi 
yieırine 'geitirımjeıkle yükümlü buluman öğretmelerimizin alsıgarî /maddi ve ımânevi muzuna kavuşturul
ması ıziarure tinde ta'sıalrı ve teklifin gerekçeleriyle mutabık bulunan Komisyonumuz, diğer İkama 
ıgörtevtarâtne veriltmelfete 'oillan ödemefe ışeklimdeki ek gelıiır toaynıalklarana ilkokul öğretmenlerinim de 
kavuştuırulm'asını uıygun bulmıış'tur. Bu ödeneğin imunlhaısııtfam ilkokullarda fiilen Öğrdtmıemliik yap
makta bulumam 'kimselerle veriil'mıelsi 've hizmet yerlerime ıgöre ıayrı tutulmasıı suretiyle, nem iliko-
ikuil öğretmenliğini cazip bir mıesilek 'halime getirmede maddi «bir 'teşvik unsuru ortaya konmuş, 
hem ide ve özıellilkle Ikö'ylerde ve mahrumiyet bölgelerimde çjalııışlmıakta olan öğre'tanıenlere, hizımet-
lıeıııindeki faırlkluliğa ujylguın ıbiir karşılık verillmesi liılikeısi ıgöz önünde tutulmuştur. Bu balkımdan ko
misyonumuz, tasanı ve teiklifin bıaşlığını «llkokal öğrefcmlemliği ödeneği» şeklinde değiştirerek, öde
neğin, ilik eğitimin bütün 'dalları ve alanlar; rn d a çalışıanlana şümuıHü bir eğitim ödemeği lolmıasa ön 
lenerdk, fiilen okulda eğitim, ve öğneıtıkn işi gören ilkoikul öğnettaenılerlinle verileceği fikrini be
nimsemiştir. 

'Kanunun 1 ııci maddesi kimilere ne miktar ödenek verileceğine dairidir. Bu noktada Hükümet 
tasarısındaki hüküm esas kabul deilmiştir. Ancak 222 «ayılı ıKanuınia çalıştırılan muvakkat öğret-
ım.emlerlo, 97 sayılı Kamumla yedıelk ısuibay öğretmen olaınalk lasikerli'k görevimi yaplmıalkta bulunan ilk
öğretimleri oikülu ınuezumlanı - dışındakiler ve vefcıl öğnetımıeınleriın öğretim'emlik meslekinin imümteısip-
leri sayılamayacağı, ıgeçicıi olarak ve forımıasyom kazanm'adan 5/stlİhdaım 'edilmiş ikimseilerin ilkokul 
öğııetlımemleıri lîçiin verilmıelsi kıatfarlaşıtırılan bu ödemeğin dışımda ıtu'tulrmasıı uygun .görülmüştür. 
Buma ıgöre laısnl tillkolkul öğrtiememleriyle, 1111 sayılı Kamumu değişti/ren '291 sayılı Kamum ıgeneğin-
ce Millî Savunma Mamıetlerimi ilkokul öğretmeni lalanalk yaıpmalkta builuınıam asıl öğretmenler ve 
ıköy eğitımlenlem biu ödemekten faydalanacaktır. 

Köylerimizin (yıpratıcı malhruimiiyet şartlara, ikendıinıi yetiştirimle ilmkânlaramıın sımıırla .oluşu, bu
ralarda ıçıalaışian öğreltimemllleirin az maaş lalmaları ıgiiibii «falktiöoiter, köy öğreıtmıemierinıe verilecek öde
neğim 150 liradan az lolmamalsınıa 'gerekçe. teşkil eltmiş'tiır. Bu faırkMıık sebebiyle Iköylerdem şehirle
re öğretmen lakını nisbetıen ömlemmeye çalışılmış olacağı 'gibi, köyde hizmet letımenim mıaıddi kargı
lığı da sağlanmış bulunacaktır. 

!Bu ıklamumda ışehirllerdelkli 27 '563, köylerdeki 28 920 «nsü ilkoikul öğneltmıeni ' faydallanımış ola-
eak'tiır. 

1 moi ımaddemim 1 mci fıkrası yapılam değişiklikle >şu şelkli lalmıştıır : 

Asoll lillkoıkul öğretm'emlleriyle, laskerlüğini yapmakta olanı laısıl ilkdkul öğretmenleri ve köy eğıt-
imıemierimden (İllfeöğreltim ve ilkdkul müdürle:ri ve yandumcıillaırı dâlhil) ışdhir ve ıkiasıabia o!kuilllarımda 
fiıilen çaiışamlara aylıHıarurua ıeık olıanalk layda 100, köy okullarımda <ça!ışıamlara da /ayda 150 lira 
«Ilkoıkul öğrteltmerui ödemeği» verilir. 

.1 inici .m'addemim 2 moi fıkrası a|ymen Ika'buıl edilmiştıir. 

Taısaıra ve teJklfin 2 inici ımıaıddeısi aynı mıaihiyette ollup, laynıem kıabul o^dlmjiştli'r. 

Tasarı ve tdklilfim .geçici maddeisi .aymem feabul odilmıiş'tir. 
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(3 meü ve 4 raiöü miaıddıeHer âynien 'kıalbul deSimi^tir. 
öncelik ve ivedilllikle .görüşülımıelk ve Oenel Kurulun taıavibiınıe arız tedüimelk füzene Yüksek Baş

kanlığa eunuüiur. 

Geçici (Kamülsıyoın (Başkam 
Adıana 

K. Sanibrahimoğlu 

Muğla 
H. Boydur 

ıSözeü 
Aydan 

M. Ş. Koç 

Kâtip 
Sivas 

A. Altay 
İmzada bulunamadı 

Konya 
R. Üzal 

Oümüşıanıe 
(Miktarı az buluyorum) 
(Söz hakkım mahfuzdur) 
% 50 sinin bırakılmasına 

8. Savacı 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Eğitim ödeneği kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Hkokul öğretmen ve eğitmen
lerinden (İlköğretim ve ilkokul müdürleri ve 
yardımcıları dahil) şehir ve kasaba okullarında 
bilfiil çalışanlara aylıklarına ilâveten ayda 80, 
köy okullarında çalışanlara ayda 120 lira «eği
tim ödeneği» verilir. 

Son nüfus sayımına göre nüfusu (2 000) den 
az olan ilce merkezleri de bu maddenin uygu
lanmasında «köy» sayılır. 

MADDE 2. — 5 . 1 . 1961 tarihli ve 222 sa
yılı Kanunun 43* ve 45 nci, 31 . 3 . 1926 tarihli, 
788 sayılı Kanunun 78 ve 79 ncu maddeleri ile 
10 . 6 . 1949 tarihli ve 5442 sayılı Kanunun 
13 ncü maddesinin (ç) fıkrası gereğince veri
len izinüer dışında her, ne sebeple olursa olsun 
görevleri başında bulunmıyanlara görevlerin
den ayrı bulundukları müddetçe birinci madde 
de zikredilen ödenek verilmez. 

Hastalıkları sebebiyle işi basma gelmiyen-
lere, bu yüzden görevden ayrı geçen günlerin 
bir ders yıflUnda toplamı 60 günü geçmemek 
üzere, eğitim ödeneği verilir. 

GEÇİCİ MADDE — Birinci maddede sözü 
edilen eğitim ödeneğinin, 1964 bütçe yılına 
mahsus olmak üzere, % 50 si ödenir. 

MADDE 3. — Bu Kanun 1 Mart 1964 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanunun hükümlerini 
Maliye ve Millî Eğitim Bakanflları yürütür. 

30 . 11 . 1963 

> 
Başbakan 
t. İnönü 

Devlet (Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

H. Dinçer 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

E. Alican 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 

GEÇİÖÎ KOMİSYONUN DEÖÎŞTÎRtŞİ 

İlkokul öğretmenleri ödeneği Kanunu 

MADDE 1. — Asıl ilkokul öğretmenleriyle, 
askerliğini yapmakta olan asil ilkokul öğret
menleri ve köy eğitmenlerinden (ilköğretim ve 
ilkokul müdür ve yardımcılan dahil) şehir ve 
kasaba okullarında fiilen çalışanlara aylıkları
na ek olarak ayda 100, köy okullarında çalışan
lara da ayda 150 lira ilkokul öğretmeni ödeneği 
verilir. 

Son nüfus sayımına göre, nüfusu (2 000) den 
az olan ilçe merkezleri; de bu maddenin uygu
lanmasında «köy» sayılır. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Tasarının geçici mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarımın 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 563 ) 



— 7 — 
Hü. 

Devlet Bakanı 
V. Pirinçoıoğlu 

Devlet Bakanı 
M. ökden 

Millî Savunma Bakanı 
1. Sancar 

Dışişleri Bakamı 
F. C. Erkin 

• Millî Eğitim Bakanı 
î. öktem 

.Ticaret Bakanı 
A. Oğuz 

Güm. ve Tekel Bakanı 
O. öztrak 

Ulaştırana Bakam 
/ . .§. Dura 

Devlet Bakanı 
E. Aybar 

Adalet Bakanı 
A. K. Yörük 

içişleri Bakanı 
1. Seçkin 

Maliliye Bakanı 
F* Melen 

Bayındırlık Bakanı 
A. H. Onut 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
F. K. Gökay 

Tarım Bakanı 
M. İzmen 

Çalışma Bakam] 
B. Ecevit 

Sanayi Bakanı Turiam ve Tanıtma Bakanı 
F. Çelikbaş N. Ardıçoğl/u 

imar ve İskân Bakanı 
H. Mumcuoğlu 
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