
D Ö N E M : 2 C İ L I . 5 TOPLANTIİ: 1 

MİLLET MECLİSİ 
T U T A N A K D E R G İ S İ 

-M> 

70. Birleşim 

22.3.1966 Sah 

içindekiler 

1. — Geçen tutanak özeti 
2. — Gelen kâğıtlar 
3. — Yoklama 

Sayfa 
486 

486:487 
487 

4. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları 488 

1. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Edip Somunoğlu'nun, son günlerde mem
leketimizde koleradan ölüm vukubulma-
dığıma dair demeci. 488:489 

2. — Sakarya Milletvekili Hayrettin 
Uysal'm, Karasu Orman işletmesinin Ka
rasu, Kocaeli ve civarındaki fındıklıkları 
sökmeye başlaması yüzünden yüzlerce . 
ailenin ümit bağladığı bu ürünün ortadan 
kalmakta olması sebebiyle Tarım Ba
kanının tedbir almasını istiyen bir konuş
ması. 489 :490 

3. — istanbul Milletvekilleri Reşit Ül
ker ve Coşkun Kırca'nm, gündemin dü
zenlenmesiyle ilgili önergesi. 490:494 

4. — Cumhuriyet Senatosundan değişti
rilerek dönen Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel kanunu tasarısının Millî Savun
ma, Maliye ve Plân komisyonlarından be
şer üyeden kurulacak Geçici bir Komis-

Şayfa 
yönda görüşülmesine dair karar alınması. \ 
(1/178) 494J495 

5. — Cumhuriyet Senatosundan değiş
tirilerek dönen iş Kanunu tasarısının Ta
rım, Ulaştırma, Sanayi, Millî Savunma, ; 
Sağlık ve Sosyal Yardım, Bayındırlık, ; 
içişleri, Ticaret, Adalet, Çalışma ve Plân : 
komisyonlarından 2 şer üyeden kurula- | 
cak Geçici bir Komisyonda görüşülme- \ 
sine dair karar alınması. 495 4̂96 

6. — Cumhuriyet Senatosundan değiş- \ 
tirilerek dönmüş bulunan Deniz iş Kanu
nu tasarısının, iş Kanunu tasarısını gö
rüşmek üzere, Tarım, Ulaştırma, Sanayi, 
Millî Savunma, Sağlık ve Sosyal Yardım, ; 
Bayındırlık, içişleri, Ticaret, Adalet, Ça- ; 
lışma ve Plân komisyonlarından 2 şer • 
üyeden kurulacak Geçici Komisyonda gö- ] 
rüşülmesine karar alınması. " İ496 

5. — Görüşülen işler J496 
1. — 440 sayılı Kanunun geçici 1 nci ; 

maddesinde değişiklik yapılması hakkında : 
kanun tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Maliye 
ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er i 
(1/142) (S. Sayısı : 82) 496J515 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu, j 



1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Hakkâri Milletvekili Ali Karahan, Hakkâ
ri'de ortaya çıkan kolera salgını ve aj: nacak 
tedbirler üzerinde ve 

Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga, Marma
ra bölgesi tütün satış piyasasının açılması vesi
lesiyle gerekli çağrının vaktinde yapılmadığına 
dair g'bidem dışı birer demeç verdiler. 

Meclisin çalışma gün ve saatlerine aidolarak 
evvelce verilen önergelerle ilgili Başkanlık Di
vanı görüşü okunarak : 

1. — Senatodan gelmiş bulunan Askeri Per
sonel, tş ve Deniz kanunlarının görüşülmesi
ne imkân sağlamak üzere Geçici komisyonların 
kurulmasiyle ilgili muameleleri ikmal ermek, 

2. — Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Ko
misyonunun görev süresinin uzatılması hakkın
daki kanun tasarısını görüşmek üzere haftanın 
Salı günlerinde de birleşim yapılması, bu konu
daki görüşme1 erden ve yeniden verilen bâzı öner
gelerin reddinden sonra, kabul olundu. 

Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan ve 
Aydın Milletvekili Reşat özarda'mn ve diğer 

bâzı milletvekillerinin Meclisin yasama v*v denet
leme görevlerinin tam bir şekilde sağlanması 
amaciyle verdikleri önergelerin Başkanlığa su
nulacağı bildirildi: 

Millet Partici O inip Başkan vekili Konya Mil
letvekili Seyifr^Faruk önder ve 6 arkadaşının, 
telefon konuşmalarının Hükümet tarafından 
dinlendiği ve bu suretle Anayasanın 17 nci mad
desinin ihlâl edildiği iddiası ile Ulastımı a Ba
kanı hakkında bir gensoru açılmasına dair öner
gesinin bilgiye sunulmak üzere okunmasına bu 
birleşimde de 148 nci sayfaya kadar devam olun
du 

22 Mart 1966 Salı günü saat 15 te toplanıl
mak üzere Birleşime saat 19 da son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
İsmail Arar 

Kâtip 
Ağrı 

Abdülbâri Akdoğan 

Kâtip 
Zonguldak 

Sadık Tekin Müftüoğlu 

2. — GELEN KAĞITLAR 

TASARILAR 
1. — Arsa Ofisi Kanun tasarısı. (1/157) 

(içişleri, Maliye, îmar ve İskân ve Plân komis
yonlarına), 

2. — 6760 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı. 
(1/158) (İçişleri ve Plân komisyonlarına), 

3. — Jandarma Efradı Kanununun 2 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı. (1/159) (Millî Savunma ve İçişleri ko
misyonlarına) 

4. — Çarşı ye mahalle Bekçileri kanunu ta
sarısı. (1/160) (Maliye, İçişleri ve Plân.komis
yonlarına) 

5. — Denizde can ve mal koruma hakkında 
kanun tasarısı. (1/161) (Adalet ve Ulaştırma 
komisyonlarına) 

6. -— Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları 
Türk Anonim Şirketi kâr hisseleri hakkında 
kanun tasarısı. (1/162) (Maliye ve Plân komis
yonlarına) 

7. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
25 nci maddesinin değiştirilmesine dair ka

nun tasarısı. (1/163) (İçişleri Komisyonuna) 
8. — 27 . 6 . 1963 tarihli ve 261 sayılı Ka

nım gerekince Hükümetçe alman kararın onan
ması hakkında kanun tasarısı. (1/164) (Maliye, 
Ticaret, Plân komisyonlarına) 

9. — Mücrimlerin iadesine dair 3 Eylül 
1930 tarihli Türkiye - Almanya Anlaşmasının 
19 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında 
mektup teatisi suretiyle yapılan anlaşmanın 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısı. (1/165) (Adalet ve Dışişleri ko
misyonlarına) 

10. — Serbest malî müşavirlik kanunu ta
sarısı. (1/166) (Adalet, Maliye ve Plân komis
yonlarına) 

11. —> Türk Farmakopesi hakkında kanun ta
sarısı. (1/167) Adalet, Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Plân komisyonlarına) 

12. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cum
huriyeti arasında 25 Şubat 1964 tarihinde An
kara'da imzalanmış olan Kültür Anlaşmasının 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair ka-
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nun tasarıs. (1/168) (Millî Eğitim ve Dışişleri 
komisyonlarına) 

13. — Ankara Üniversitesi 1964 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısı. (1/169) (Sayış
tay Komisyonuna) 

14. — Orman Genel Müdürlüğünün 1964 büt
çesi yılı Kesinhesap kanun tasarısı/ (1/170) (Sa
yıştay Komisyonuna) 

15. — Karayolları Genel Müdfrlüğü 1964 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı. (1/171) (Sa
yıştay Komisyonuna) 

16. — 1964 bütçe yılı Kesinhesap kanunu 
tasarısı. (1/172) (Sayıştay Komisyonuna) 

TEZKERELER 
17. — Denizli Milletvekili Muzaffer Ka-

ran'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/302) (Ana 
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona) 

18. — Adana Milletvekili Turhan DilligiPin 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi. (3/303) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyona) 

19. — Trabzon merkez ilçesine bağlı Taskö-
yü Hane 3, cilt 35/1 ve sahife 8 de kayıtlı İs

mail oğlu, Mevlude'den doğma 1 . 9 . 1942 
doğumlu Osman Yurdusever'in ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi. 
(3/304) (Adalet Komisyonuna) 

20. — Bafra Kazasının Elifli köyü 149 nu^ 
marada nüfusa kayıtlı Tevfik kızı Saniye'den: 
doğma 1 . 1 . 1937 aslî ve (ay günsüz 1933) 
tashih Bafra doğumlu Şerife Balsüzen ile Baf
ra kazasının Kanhgüney köyü 2 numarada nü
fusa kayıtlı Salih oğlu Hamide'den doğma 
8 . 9 . 1927 Bafra doğumlu Kâmil Söylemez'in 
ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında Başba
kanlık tezkeresi. (3/305) (Adalet Komisyo-ı 
nuna) 

RAPORLAR 
21. — Tapulama kanunu tasarısı ve İçişleri, 

Adalet ve Plân komisyonlarından seçilen 
beşer üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. 
(1/128) (Gündeme) (S. Sayısı : 89) 

22. — istanbul Üniversitesinin 1963 bütçe 
yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile İstanbul Üniversitesinin 1963 bütçe yılı Ke4 
sinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyo-j 
nu raporu. (3/174, 1/44) (Gündeme) (S. Sat 
yısı : 87) 



B I R Î N O Î OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER : önol Sakar -(Manisa), Abdülbâri Akdoğan (Ağn) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 70-nci Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. Sayın 
üyeler lütfen beyaz düğmelere bassınlar. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müzake
relere başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Edip 
Somunoğlu'nun, son günlerde memleketimizde 
koleradan ölüm vukubulmadığına dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı kolera hakkında Yüce Meclise bilgi vermek 
istiyor. Buyurun, efendim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
EDİP SOMUNOĞLU (C. Senatosu Erzurum Üye
si) — Muhterem Başkan, muhterem arkadaşla
rım, dün Hakkâri Milletvekili Sayın Ali Karahan, 
Hakkâri'de koleranın mevcudolduğunu, üç kişi
nin öldüğünün bir hakikat olduğunu, inkâr edil
memesi lâzım geldiğini bildirdiler. 

Hakkâri'de 1 8 - 1 9 Mart günlerinde bir kişi 
ölmüştür, Hakkâri'nin bir mahallesinden 65 ya
şında bir kadın, uzun zamandan beri Tüberküloz-
lu, kendisi verem ve kalb hastası idi. Kalb has
talığı mevcudolduğu, karnında ödem de olduğu, 
için bunun ishal olabileceği, kusma olabileceği 
de varit bulunduğu, bizim doktor Abdullah Ya
rar arkadaşımızın orada bulunduğu bir sırada, 
tesbit edilmiştir. Bu hastada her hangi bir şe
kilde ishal arazı görüldüğüne göre sarî bir hasta
lık olup olmadığı hususu doktora sorulmuş, dok
tor; sureti katiyede kolera olmadığını, diğer idrar 
ve saire araziyle karıştığını ve hastanın, eskiden 
beri kendisinin tedavi ettiği bir hasta olduğunu 
bildirmiştir. 

İkinci bir hasta Şemdinli'de bir jandarma on
başısı tarafından ihbar edilmiştir. Bu ihbar üze
rine 7 saat mesafede bulunan bu mmtakaya, 

orada asabiye mütehassısı ve eski bir tabip olan, 
Sağlık Müdürü gitmiş, hastalığın bir grip oldu
ğunu ve çocuğun sağ olduğunu, ölmediğini ve 
uzun meşakkatlerle oraya gittiğinde, bu neticeye 
vardığını dün Hakkâri'den saat 8 le 9 arasında 
telefonla konuşmamız sırasında bildirdi: Halen 
burada kolera yoktur ve kolera arazı bulunan 
her hangi benzer bir hastalık olmadığını da, bil
dirdi. 

Ayrıca basının bize haber vermesi üzerine biz 
de mahallinden hemen sorduk. Valinin bize gön
derdiği telgraf aynen şöyledir: 

«İlimiz dâhilinde şimdiye kadar kolera vakası 
görülmemiştir, bilgilerinize arz ederim. 

Vali Kay açan.» 
Denilmektedir. 

Binaenaleyh Hakkâri'de kolera hastalığı yok
tur. Fakat sayın arkadaşımız konuşmasında di
yor ki, biz var diyeceğiz, siz yoktur diyeceksiniz, 
bu böyle sürüp gidecek. Yani biz yalan mı söyli-
yelim? Kolera olmadığı halde, mutlaka sizin de
diğiniz meydana çıktı, bizim dediğimiz çıkmadı 
mı diyelim. Böyle bir haleti ruhiye içinde deği
liz. Gerek partimin ve gerekse benim öteden beri 
takibettiğimiz yol, hastalıkların ihbarı hakkında 
hiçbir şeyi inkâr etmemek, fakat buna mukabil 
elden gelen en âcil tedbirleri, en iyi tedbirleri za
manında almaktan ibarettir. Kolera geçen sene 
İran'da bâzı hududa yakın şehirlerde ve diğer 
şehirlerde Ağustos başlarında alevlenmiş, fakat 
Dünya Sağlık Teşkilâtınca ve mahallen tedbir 
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alınmış ve bu tedbir sonunda, 25 Kasımda da 
İran'da artık kolera kalmamıştır, diye bize Dün
ya Sağlık Teşkilâtı bildirmiştir. Son günlerde 
gidip gelenlerde bilhassa kolera aşısı vesikası 
aranıyordu. Kolera aşısı vesikasının artık aran
mamasını bize bildirdiler. Biz ısrar ettik, niha
yet bizi protesto ettiler ve hukukan biz de bun
lara uymaya şimdi mecbur kal tık. Deniyor ki, 
İran'da halen kolera yoktur. Bununla beraber 
yaz aylarında terkar andemik enL *•cinsinden an-
demik bir halde kalması ihtimali zayıf dahi ol
sa, biz, bunun için, memleketimize, Türkiye'mize 
sokmamak için elden gelen bütün tedbirleri almış 
bulunuyoruz. Onun için burada seminerler yap
tık, kolera aşısını yarım tondan bir tona, birbu-
çuk tona çıkardık. Ve iki aydan beri her ay iki-
buçuk ton kolera aşısı istihsal ediyoruz. İkibuçuk 
ton kolera istihsali demek, hariçten aldığımız 
takdirde - ki, icabederse ihtiyaten alacağız - 5 ton 
500 bin liradır. Gece mesaileri yapıyoruz. Bunun 
için Bakanlar Kurulundan karar çıkardık, ayrı
ca da etüvler alıyoruz. Yakın zamanda yine an
tiseptikler, kireç kaymağı, diğer ensektisit madde
leri aldık. Bu maddelerden bu meyanda Hak
kâri'ye de halen göndermiş bulunuyoruz. 300 ki
lo kireç kaymağı, 40 kilo Diyazinon, 20 kilo Ma-
lation, 80 aded serum. Burada serum istihsal 
ettiğimiz gibi, fazla miktarda, depo yapmak üze
re serum mubayaa ettik. Bunların hepsi muhtemel 
olan bir tehlikeye karşıdır. Ayrıca, elektrikler 
iyi işlemediği için gazlı etüvler mubayaa etmek
teyiz. Bilhassa Hakkâri uzak olduğu için, oraya 
ve diğer üç ayrı mmtakaya üç ay müddetle bu 
lâboratuvar malzemelerini göndereceğiz. 

Bilhassa Hakkâri'de bu aylarda koleranın 
İran'dan bize geçmesi ihtimali daha çok uzaktır. 
Zira, daha iki gün evvel gelen arkadaşlar orada 
sühunetin nakıs 15 derece olduğunu, yolların ge
çit vennediğini ve İran'la münasebetin çok az 
olduğunu, hemen hemen olmadığını ifade etmiş
lerdir. Ayrıca alman tedbirler meyanmda ki, bu 
tedbirlere çok itina edilmektedir, meselâ gelen 
mektupların - entol cinsi vibriyon biraz daha mu
kavimdir diğerlerine nazaran, - dört gün açıkta 
kalması vardır. Daha evvel hurma, getirilmiştir, 
bu hurmaların verilmemesi, ifna edilmesi, imha 
edilmesi cihetine gidilmiştir. Binaenaleyh âzami 
derecede bu mmtakalarda, hattâ diğer mıntaka-
larda da birçok seminerler yapmakta, halkı uyan
dırmakta ve bütün tedbirleri almaktayız. Ayrıca 

Bayazıt'tan ve hudut kapısından günde yüzlejr-
ee, binlerce İ ranl ı gelip geçmekte, Avrupa'ya git
mekte ve oradan da transit olarak Türkiye'den 
geçmektedirler. Bu virüslerin beş gün kuluçka 
devri vardır, Edirne'de de çıkabilir. Biz yalriız 
hudut bölgelerinde değil, diğer yerlerde de tejd-
bir almış bulunuyoruz. Onun için bu gibi ko
nuşmalar halkı huzursuz etmekten başka hiçbir 
işe yaramaz. Kolera vardır diye ısrar etmenin lü
zumsuz olduğuna kaaniim. Kolerayı tesbit ettiği
miz takdirde lâboratuvarlarda, sizlere, Yüksek 
Meclise, umumi efkâra behemehal nerede olduğu
nu, kimin yakalandığım bildireceğime emin olma
nızı rica ederim. Hürmetlerimle. (A. P. sıraların
dan, alkışlar.) 

2. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal
ın, Karasu Orman İşletmesinin Karasu, Kocaeli 
ve civarındaki fındıklıkları sökmeye haşlaması yü
zünden yüzlerce ailenin ümit bağladığı bu ürü
nün ortadan kalkmakta olması sebebiyle Tarpn 
Bakanının tedbir almasını istiyen konuşması. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Hayrettin Uysal. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; binlerce köylü aile
sinin geçimi ile ilgili bir konuya dikkati çekmek 
istiyorum. Karasu Orman İşletmesi, Karajsu, 
Kocaeli ve civarındaki köylerin fındıklıklarını, 
tahdit bölgesine vatandaşlar tarafından bu fın
dıklıklar yapıldı diye, bu fındık fideleri dikildi 
diye sökmeye başlamış ve bu bölgede binlerce ai
lenin umut bağladığı, geçimi için önemli olan 
bu fındık ağaçlarının gözleri önünde sökülmesini 
hayretle seyreder durumda bırakılmışlardır. !Bu 
fındıklıklar üç, dört, beş ve altı yaşında fındık 
ağaçlarından müteşekkildir. Bu fidelerin bir kıs
mı ürün vermeye başlamıştır. İşletme tarafından 
tutulan yevmiyeli işçiler bu altı yıllık fındık ağaç
larının bir kısmını kullanılmıyacak şekilde doğ
ramakta, öbür kısmını da üzerlerine gaz dökmek 
suretiyle yakmaktadır. Zamanında hiçbir müda
hale ile karşılaşmadıkları için ellerindeki serma
yeyi, tahdit bölgelerinde meydana getirdikleri fın
dıklıklara yatıran ve geçimlerini alacakları bu 
ürüne bağlıyan binlerce kişi zor duruma düşmüş
tü :\ Aynı zamanda bu hareket, bu davranış doğ
rudan doğruya geçimini bu ürüne bağlamış (|>lan 
fakir köylünün karşısına kanun dışı bir davranış 
olarak çıkmaktan başka bir şey değildir. Ge<£im-
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lerini fındık yetiştirmeye ve fındık ürününe bağ
lamış olan köylülerin bu durumuna Tarım Ba
kanlığının gereken hassasiyeti göstermek sure
tiyle ürün vermeye başlamış olan fındık bahçe
lerinin bu şekilde ortadan kaldırılmasını önliye-
ceklerini zannediyorum. Bu bakımdan huzuru
nuza geldim. Karasu ve Kocaeli bölgesinde yüz
lerce aile bu durum karşısında iligli mercilere 
müracaat etmişler, fakat hiçbir olumlu cevap ala
mamışlardır. Bu konu üzerine Tarım Bakanının 
hassasiyetle eğileceğini ümideder, sayglıarımı su
narım. 

3. — istanbul milletvekilleri Reşit Ülker ve 
Coşkun Kırca'mn. gündemin düzenlenmesiyle il
gili önergesi. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu
günkü gündeme geçmeden evvel Sayın Coşkun 
Kırca içtüzüğün 89 nou maddesine istinadede-
rek bugünkü gündeme, ruznameye ait beyan
da bulunmak istiyorlar. Talepleri yerindedir. 
Kendilerine soz ve-eceğiaı. 

COŞKUN KTRCA (istanbul) — Efendim, 
ben söz hakkımı Sayın Ülker'e bırakıyorum. 

BAŞKAN — Pck; etendim. Buyurun Sa
yın Reşit Ülker. Yulrıız gündemin tanzimi hak
kında mı söz istiyorsunuz, aleyhinde mi, le
hinde mi? 

REŞİT TÜLKER (İstanbul) — Aleyhinde 
efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, bugünkü günde
mimiz dört maddeden ibarettir. Üç maddesi su
nuş ve bir maddesi de bir kanun tasarısından 
ibarettir. Gündemin bu şekilde tanzimine im
kân yoktur. Meclisin bir Tek gündemi vardır. 
O gündem de dün vo d-dıa evvelki günler da
ğıtılmış ve ona yeniden girmesi lâzımgelen 
maddeler de katılmış olan gündemdir. Bundan 
dolayı Başkanlığın o gündemi bastırması lâzım-
gelirdi. Eski gündemin tamamını bastırması lâ-
zımgelirdi. Bunun arasında Meclis kararına gö
re, görüşülmesi lâzımgelen hususlar olduğu tak
dirde, - ki vardır sunuşlar kısmında - o sunuş
lar kısmının o gündemin içinden tefriki sure
tiyle o kısmın görüşülmesi lâzımgelirdi. Bu ara
da bir noktayı da tebarüz ettirmek icabedi-
yor, o da bu şekilde bir evvelki gündemde mev
cut bulunan maddelerle birlikte bugün günde
me girmiş maddelerin tümünü ihtiva eden gün

dem tatbik edilirken hiç şüphesi* Anayasanın 
89 ncu maddesinin açık hükmüne de Başkan
lıkça riayet gerekir. Ayrıca bir noktayı daha 
ifade etmek isterim; İçtüzüğün"78 nci madde
si gereğince sunuşların önüne kanun geçirilme
si meselesinin mümkün olmadığını bu kürsü
den ifade etmiştik. Eğer bir kararla sunuşla
rın yapılması tri, - bizim görüşümüze göre ye
niden bir karar alınmasına lüzum yoktur - su
nuşların yapılması için. O takdirde sunuşların 
sırasını da mszarı dikkate almak lâzımgeHr. 
Bizim tarafımızdan verilmiş, başka partiler ta
rafından verilmiş, şahıslarımız tarafından ve
rilmiş 10 dan fazla sunuş aşağı - yukarı 1,5 - 2 
haftadır gündemde mevcut ve durmaktadır. 
Önce onların, sonra bugün 1, 2, 3 ncü maddede 
bulunan maddeleri nazarı itibara almak lâzım
dır. Yani sıra bakımından da bu şekilde olma
sı lâzımdır. Onun için Başkanlığın gündemi ic
ra ederken bu söylediğimiz esas dâhilinde ha
reket etmesini rica ederiz. Usul ve İçtüzük hü
kümleri bunu âmir bulunmaktadır. Saygılarım
la. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?.. Buyuru
nuz Sayın Talât Köseoğlu. Lehinde mi, aley
hinde mi? 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Lehinde. 
Muhterem arkadaşlarım, ruznamenin tanzi

mi İçtüzüğün 78 nci maddesinde gösterilmiştir 
ve burada birtakım sıralar konmuştur. Ancak 
İçtüzüğümüzün son fıkrasından bir evvelki 
fıkrasında şöyle bir hüküm vardır: «Şu kadar 
ki, Meclis bu bapta ayrıca bir karar da ittihaz 
edebilir.» 

Bu bakımdan Meclisimiz bundan evvelki 
müzakerede böyle bir karar almıştır ve bugün 
hangi hususların görüşüleceğini, karariyle be
lirtmiştir. Bu karar çerçevesi dâhilinde Sayın 
Divan bir ruzname hazırlamıştır ve bu gün
dem İçtüzüğe tamamen uygundur. Bu bakım
dan arkadaşımızın ileri sürmüş olduğu fikir
lerde isabet yoktur, ruzname doğrudur ve ye
rindedir. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Emin Pak-
süt. Lehinde mi, aleyhinde mi? 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Üzerinde mümkün değil efen

dim. 
EMİN PAKSÜT (Ankara) — Aleyhinde. 
Şimdi değerli arkadaşlarım, usul tartışmala-
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rınm içine vakitli vakitsiz girmek arzusunda 
değilim. Ama buradaki beyanlar hukuka ay
kırı bir vaziyet alınea gayriihfciyari söz almak 
ihtiyacım duyuyorum. 

Şimdi, bugünkü Meciis gündemi bâzı gaze
telerde de ifade edild.'ği gibi âdeta olağanüstü 
bir toplantı gündemi gibi tanzim edilmiş, ilk 
konuşan arkadaşımız, Meclisin bir gündemi 
vardır, gündemin tanziminde bir sıra gözetilir, 
diye ifade etti. ikinci kortuşıan arkadaşımız, 
Meclis bu babda aksine karör alabilir dedi. 
Doğrudur. Meclis aksine karar alabilir, yani 
gündemdeki sırayı değiştirebilir; bu mâna da 
doğru. Ama dikkat edilsin, bugün dağıtılan 
gündem, sanki bu Meclisin gündeminde başka 
bir kanun tasarısı yok, faraza Gecekondu ka
nunu tasarısı yok, başkaca önceliği kabul» edil
miş konu yok, meselâ; Sayın Adalet Bakanı 
arkadaşımızın önergesi yok. Başkaca gensoru 
yok, şu uzunlukta veya bu kısalıkta. Bunlar
dan hiçbirisi yok. Millet Meclisi bugünkü top
lantısını olağanüstü bir toplantı gibi belli bir 
gündemle yapmış. Şimdi bu noktada mutaba
kata varalım. 

Muhterem arkadaşlarım, Meclis fevkalâde 
toplantı yapıyor, Meclis fevkalâde toplantı ya
pacak tarzındaki ifadeler bir süreden beri umu
mi efkârı meşgul etmektedir. Yüksek Meclis 
fevkalâde toplantıyı ne zaman yapar ve nasıl 
yapar meselesi, şahsi görüş ve kararlarımızla 
halledilecek bir iş değildir. Hepinizin defaat-
le okuduğuna kaani olduğum Anayasanın bir 
83 ncü maddesi vardır. Meclis tatil kararı vere
bilir. Meclis çalışmalarına ara verebilir. Mec
lis tatil kararı verdiği zaman veyahut da ça-
hgjmalarına ara verdiği zaman, çalıştığı sırada 
tahaddüs etmemiş, akla gelmemiş, dolayısiyle 
gündeme asla alınmamış sahiden gayrimelhuz, 
beklenmedik, olağanüstü bir durum, bir hal 
olur, Yüksek Meclisin toplanıp bu işi konuş
mak, bir karara bağlamak lüzum ve zarureti 
hâsıl olursa, o zaman Devlet Reisi, o zaman Hü
kümet, o zaman Meclis Başkanı, Yüksek Heye
tinizden şu parti, bu parti söz konusu değil, 
90 sayın üye, beşte bir üye, o olağanüstü sebebi 
belirterek Meclisi olağanüstü toplantıya davet 
eder. işte o zaman Anayasanın 83 ncü madde
sine göre o olağanüstü toplantı, olağanüstü top-
tı yapılmasını gerektiren konuyu konuşur
ken, karara bağlar ve evvelâ onu karara bağ

lar. Bunun tatbikatı olmuştur. Benim hatırla
dığıma göre geçen dönemde meselâ; Kıbrıu'ta 
beklenmedik bir inkişaf Yüksek Meclisin böyle 
bir fevkalâde toplantısını gerektirmiş ve mü
zakereler cereyan etmiştir. Şimdi ne yapılmış? 
Aslında Başkanlık Divanına hak vermek de Lâ
zım. Çünkü Başkanlık Divanı, Yüksek Mec
lisin dün kabul ettiği çalışma usulüne göre bu
günkü gündesıi tanzim etmek lüzumunu hisset
miştir. Böyle yapmayıp da esas gündemi l̂ oy-
sa idi. O zaman orada bugünkü gündemde 
yer alan maddelerle birlikte gene bâzı arkadaş
larımızın artık şikâyetlerini celbettiğini kabul 
edeceğimiz çeşitli gensoru önergeleri veya yine 
bâzı arkadaşlarımızın haklı olarak sinirlen
diği Sayın Adalet Bakanının öncelik kaza|nan 
önergesi arzı endam edecekti. O zaman da,| ca
nım efendim, bu gündemde görüyorsunuz; ki, 
gensorular var. Bizzat Adalet Bakanı öner
gesini verirken, gensoru varsa gündemde |onu 
geçsin demiyorum, önce gensoru görüşüldün, 
ondan sonra benim kanunum görüşülsün, i de
miştir. Veya gensoruların önüne her h^ıngi 
bir şeyin geçmemesi hususunda mutabıkız, i E... 
nasıl oluyor şimdi. Öyle bir gündem ki, içinde 
hem gensorular var hem de bugünkü 'gün
demde yer olan konular var, Şimdi 440 sayılı 
Kanunun müzakeresine nasıl başlıyacağız? (Ma
demki gensorular vardı, gensorulardan ejvvel 
de bir şey olmazdı, nasıl yapacağız? Aç|ıkça 
tenakuz olacaktır. Bu açık tenakuzdan jaca-
ba müstakillen bir parçayı basarak, sadece j dün 
kabul edilmiş olan kararın ihtiva ettiği husus
ları, .yani geçici komisyon, teşkili hakkınjdaki 
önergelerle 440 sayılı Kanunu basıp bir pıüs-
takil gündem yaparak bu olur mu diyo bir 
düşünce hâkim olmuş. Şimdi arkadaşlar bp. bir 
muvazaa dahi değil. Bu bir, eski tâbirle, pek 
te makbul olmıyan bir tâbirle, hile-i şer'iyej bile 
değil. Meclisin gündemi var. Meclisin I belli 
çalışma günlerini siz tesbit ediyorsunuz. Djiyör
sünüz ki, Pazartesi, Çarşamba, Cuma günü çalış
sın... Çalışsın. Gensoruları konuşsun, kpnuş-
sun... E... kanun çıkmıyor. Perşembe günjü de 
çalışalım, Gecekondu Kanununu konuşjalım. 
Şimdi, Perşembe günü de çalışalım, Gecekondu 
Kanunuunu konuşalım demek, hakikatte İvedi
sin üç gün çalışması kâfi değil, dört güjı ça
lışsın demektir. Salı günü toplanalım. 440 sa
yılı Kanunu konuşalım. Olabilir. Bunun} mâ-
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naşı Meclis beş gün çal^sm demektir. Ama 
siz evvelâ üç günü kabul ettiniz diye. Pazar
tesi, Çarşamba, Cuma, sonra kabul ettiğiniz 
Perşembe toplantısını fevkalâde toplantıdır, 
hayır. Sonra kabul ettiğiniz Salı toplantısı fev
kalâde toplantıdır; hayır. Belli günlerde topla
nıyoruz efendim, istediğimizi yaparız; hayır. 
Özür dileyerek arz ediyorum, meşhur hikâyede 
olduğu gibi : «Ganim efendim, abâestsiz namaz 
kılınır mı ? Ben kıldım, oldu» diyen Bektaşinin 
misali «İşte ben böyle toplartm ve bu iş de pe
kâlâ olur.» Bu konuda Yüksek Meclisin dikka
tine bir hususu arz etmek isterim : Kanun
ların müzakeresi Anayasa'da temel itibariyle, 
nizama bağlanmış. Aslında bütün hastalıklar, 
şimdi bize anormal gelen meseleler iki sebepten 
doğuyor değerli arkadaşlarım. Birincisi Meclis, 
Anayasanın 85 nci maddesine göre çalışmalarını 
kendi yapacağı içtüzükle düzenliyecek. Yapa
mamış geçen devrede bu içtüzüğü. Hangi içtü
zük tatbik ediyor? 

Bu içtüzük yerine, Anayasanın geçici üçün
cü maddesine göre eski içtüzük tatbik ediliyor. 
Öyle bir içtüzük ki, çok partili çeşitli grupları 
ihtiva eden Meclisi dikkate almamış. Hattâ iç
tüzük Parlâmentoyu iki kanatlı mütalâa etme
miş, o içtüzük yapılıncaya kadar, yani 85 nci 
maddenin istediği içtüzük yapılıncaya fcadar, 
mesele partilerin mesul idarecilerinin, grupların 
mesul idarecilerinin karşılıklı bir anlayış için
de Başkanlık Divanına yardım etmeleri ile müm
kün olur. 

Şimdi, Başkanlık Divanımız gündemi nasıl 
tanzim edeceğini bilir ve Meclis gündemini ref'-
etmenin mümkün olmadığını da bilir. Ama, gün
demi öyle bassa o zaman o gündemde, şimdi bu
gün ihmal etmek istediğiniz 440 sayılı Kanun
dan evvel görüşülmesi lâzımgeldiğini kabul bu
yurduğunuz gen sorular da yer alacağından bu
nu acaba ilk bakışta gizlemek mümkün müdür 
gibi bir düşünce, haklı olarak kendilerine hâkim 
olmuş. Gündem yanlış. Gündemi bu tarzda bas
mak ve gündemi bu tarzda dağıtmak veya bâzı 
değerli basın mensuplarının arzusuna göre bu 
toplantıların adına fevkalâde toplantı demek 
mümkün değil. Bugün yaptığımız toplantı da, 
yarın bir başka arkadaşımız, efendim haftada 
iki gün kanunların müzakeresine yetmiyor, Cu
martesi ve Pazar günleri de toplanalım dese, 

Cumartesi ve Pazar toplantısı da yine alelade 
toplantıdır. Ve bütün bu toplantılarda Meclisin 
bütünü ile gündemi aslıdır. Şu halde gündem 
yanlış olduğuna göre, bugünkü gündemden ya
pılabilecek, tatbik edilebilecek ve edilmiyecek 
hususları, sırf arkadaşlarımı uyarmak mülâha
zası ile arz ediyorum, tesbit edelim. Bu günde
min içindeki bugün kısmî basılmış ve dağıtılmış 
olan bu gündemin içindeki 1 - 2 - 3, zannedi
yorum birtakım geçici komisyonlar teşkili ile 
ilgilidir. Hiçbir gündem, gensorunun varlığı bu 
geçici komisyonların teşkiline mütaallik talepleri 
oylamaya mâni değildir. Elbette Meclis bir ta
raftan Komisyon halinde çalışır, bâzı kanun ta
sarılarının komisyonlarda müzakeresine imkân 
ve fırsat vermek için, geçici komisyonlar teşkili 
hakkındaki önergeler oylanabilir ve bir karara 
bağlanabilir. İş 440 sayılı Kanuna gelince du
rumu şöyle mütalâa edelim. Hakikat şudur: 
440 sayılı Kanun da, gecekondu kanunu da 
yarın tasarruf bonolarının kaldırılması hakkın
daki kanun da Yüce Meclisin yasama gücü ba
kımından ve fonksiyonu bakımından biran evvel 
müzakeresini istiyeceğimiz kanunlar olur. Ben 
şahsan derim ki, yalnız Salı günü, yalnız Per
şembe günü, kanun konuşımıyalım, gündemi bu 
kanunların konuşulmasına elverişli hale getire
lim. Niçin yalnız Salı günü, niçin yalnız Perşem
be günü, niçin yalnız 440 sayılı Kanun, niçin 
yalnız gecekondu kanunu? Kaldı ki, haftada bir 
gün kanun konuşmakla, belki de meselenin için
den çıkamayız. Demek ki bu mâruzâtım içtüzük 
bakımından, demin Talât Köseoğlu arkadaşımın 
söylediği, Meclis aksine karar verebilir tarzın
daki hükümle müdafaa edilemez. Aksine karar 
verilebilecek olan şey, sırayı değiştirmektir. Hü
küm ifade eden, mevcudolan, var olduğu bilinen 
Meclis gündemini refetmek anlamına gelmez. Bu
raya bâzı sayın gazetelerin yazdığı gibi, fevka
lâde toplantı adını vermek mümkün değildir. 
Çünkü fevkalâde toplantı, demin arz ettiğim gibi 
Anayasanın 83 ncü maddesine göre, Meclisin 
ara vermiş olması veya tatil yapması halinde 
tahaddüs etmiş fevkalâde bir maksatla, fevkalâ
de bir sebeple yapacağı bir toplantıya mahsur ve 
münhasırdır. 

Bu mâruzâtım iltifat görür veya görmez, ama 
ben gerçekleri söylemiş bulunuyorum. Teşekkür 
ederim. (C. H. P. sıralarından, alkışlar) 
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BAŞKAN — Başka söz istiyen?.. Buyurun 
Sayın Yıldırım. 

İSMAİL HAKKI YILDIRIM (Erzurum) — 
Efendim, ben ilim adamlarının sorumluluğunun 
her hangi bir siyasi parti üyesi olması sorum
luluğundan biraz daha fazla olduğu kanaatini 
taşıdığım için ve bu kanaatle içtihatlarına saygı 
duyduğum Emin Paksüt Beyefendiye bir husu
su izahlarından anlıyamadığımı ifade için söz 
aldım. Bu toplantı fevkalâde bir toplantı olmı-
yabilir, olabilir de, anlayış meselesi, öyle ga
zetecinin Anayasanın, fevkamdc toplantı ola
rak tevsif ettiği, tanımladığı toplantının dışında 
Meclisin normal üç günlük içtimaları dışındaki 
sair günlerde yaptığı toplantılara da bir gaze
teci fevkalâde toplantı derse o kendi anlayışıdır. 
Bunun burada münakaşasına mahal yoktur. 
Meclis, gündemine hâkimdir. Bunda da bir ih
tilâfımız yok, zannediyorum. Gündemin tama
mının tabedilmesi mevzuu ise, meselâ bütçe gö
rüşmeleri sırasında da Sayın Paksüt tarafın
dan bir itiraz olarak ileri sürülebilirdi. Ben, 
Anayasada Bütçe Kanununun gensoru önerge
lerine de takdimen görüşüleceği yolunda bir 
işarete, bir kayda Taslamadım. 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Aralıksız gö
rüşme. 

İSMAİL HAKKI YILDIRIM (Devamla) — 
Buna rağmen, bu yılki bütçe görüşmeleri sıra
sında, yine arkadaşlarımızın bildikleri gibi, bir 
gensoru, bir genel görüşme önergesi verilmiş bu
lunduğu halde bütçe, gensoru önergelerine tak
dimen görüşülmüştür. Bütçe sırasında gündem 
hasren Bütçe Kanununu ihtiva etmiştir. Buna 
rağmen değerli hukukçu arkadaşlarımız, bu 
İçtüzüğe ve Anayasaya aykırıdır diye bir iti
razla Yüce Meclisin huzuruna çıkmamışlardır. 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Anayasa 94. 
İSMAİL HAKKI YILDIRIM (Devamla) — 

Evet, okuyacağım efendim. Anayasanın 94 ncü 
maddesinde aralıksız görüşme hususunu ifade 
etmek istiyorlar. Gensoru önergelerinin veril
diği günü takibeden birleşimde görüşülmesi âmir 
hükmünü katı bir şekilde vaz'etmeleri anlayışı 
karşısında bu hükmü tefsir etmeleri gerektiğine 
işaret ediyorum, ben burada. Kaldı ki, aralık
sız görüşülse bile bu gündem mevzuumuz, gün
demde diğer maddeler de vardır ama aralıksız 
olarak görüşüleceği ve bitinceye kadar hasren 

bunlar görüşüleceği için diğerleri de gündemde 
pekâlâ bulunabilirdi. Fakat bunların konulma
mış olmasıdır. | 

Anayasanın 89 ncu maddesinin âmir hükmü
nü bertaraf etmek kasdma gelince; günlerdeiı 
beri devam eden münakaşalar yalnız bir zavi
yeden mütalâa edildiği için 89 ncu maddenin, al
tından çıkılamamaktadır. Verilişini takibeden 
ilk birleşimde görüşülmesi hususu, ilk birleşme
de görüşülmediği, görüşülemediği takdirde bö-
hemahal Anayasa ihlâl edilmiş olur şeklinde bir 
neticeye bağlanılmaktadır. Ben bu anlayışın 
hukuki olduğu kanısında değilim. Fiilî sebep
lerle, bâzı zaruretlerle görüşülmiyebilir. Eşya
nın tabiatına aykırı bir şekilde bu Anayasanın 
89 ncu maddesi tanzim edilmiş ise, tabiat ka
nununa karşı gelinemiyorsa Anayasanın bja 
hükmü, bu maddesi bu sebeple yürümüyorsja 
bir Anayasa ihlâli nasıl söz konusu değilse, yinje 
Anayasanın umumi, şümullü esprisinden çıkarı
lacak Meclisin yahutta Devletimizin her hangi 
bir organının tabiî fonksiyonunu ifa edebilmeli 
zaruretiyle, bu zaruretin tevlidettiği anlayışlja 
89 ncu maddenin tefsir edilmesi, gensoru öner
gelerinin görüşülmesi zaruretinin bertaraf edil
memesi şartiyle Meclisin zati fonksiyonunu iija 
etmesine de imkân verilmesi hususunda alınacak 
tedbirlerin de aynı şekilde tabiî kabul edilmedi 
lâzımdır. 

89 ncu madde, gensoru önergesi varken vfe 
gensoru önergesinin görüşülmesi tamamlanma
dığı takdirde başka bir mevzuun görüşülmesine 
geçilemez gibi katı bir anlayışı tervicedecek 
karakterde değildir. 

Mâruzâtımı toparlamak lâzımgelirse; Meclis 
her hangi bir birleşimin gündemini yapabilip, 
hasredebilir. Meclisin hasrettiği gündemin tabe
dilip dağıtılmasında bir usulsüzlük yoktur. DÜIJL-
kü birleşimde bugünkü birleşimin gündemi has
ren tâyin edildiği için, bu şekilde bir gündeki 
tanziminin, tıpkı bütçe kanunlarının görüşülme
sinde yapıldığı şekilde, tanzim edilmesinin ka
nuna da, usule de aykırı olmadığı meydandadır 
89 ncu madde ile veya bir başka madde ile bju 
işi izaha kalkmak benim hukuki anlayışıma d^. 
hukuki zevkime de mülayim gelmemektedir. Bju 
mâruzâtımı ifade etmek için söz aldım. dinlO-
nildiğim için teşekkür ederim, efendim. (A. I \ 
sıralarından alkışlar) ' i 
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, gün
demin tanzimine mütedair İçtüzüğün 89 neu 
maddesine göre, lehte, aleyhte ikişer arkadaşı
mız söz talebetmiş ve kendilerine söz vermiş bu
lunmaktayız. 

Yine aynı İçtüzüğün «neticede müracaat lâ-
zımgeldiği takdirde oya vaz'edilir,» hükmüne is
tinaden bu hususta verilmiş bulunan önergeyi 
okutacağım. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Anayasamızın 89 ncu maddesinin açık hükmü 

karşısında gensoruları bekleterek 440 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesinde değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasarısının esasının görüşülmesinv 
imkân yoktur. Bu sebeple söz konusu tasarının 
önceliğine karar verildikten sonra gensoru öner
gelerinin gündeme alınıp, alınmamasının görü
şülmesine geçilmesinin oya arz edilmeksizin 
gerçekleştirilmesini saygıyla rica ederiz. 

İstanbul İstanbul 
Reşit Ülker Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, yine 
İçtüzüğün 89 ncu maddesinin son fıkrası gere
ğince, bu konuda Yüce Meclisin oyuna başvur
mam gerekmektedir. Zira Başkanınız olarak bir 
kararın gündemin tanziminin Anayasaya aykırı 
olup olmadığının hal mercii bendeniz bulunma
maktayım. Yüce Meclisin bu usulî muameleyi 
oyuna sunacağım. 

önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Gündeme devam ediyoruz. 

4. — Cumhuriyet Senatosundan değiştiri
lerek dönen Türk Süâhlı Kuvvetleri Personel 
kanunu tasarısının Milli Savunma, Maliye ve 
Plân komisyonlarından beşer üyeden kurula
cak Geçici bir Komisyonda görüşülmesine dair 
karar alınması. (1/178) 

BAŞKAN — Bu hususta verilm'ş bulunan 
bir önerge okutulamıyacaktır. Dünkü Baş
kanlık Divanında bu konuda verilmiş bulunan 
önergeler okutulmuş ve madde Başkanlık su
nuşu haline getirilmiştir. Başkanhk sunuşunun 
lehinde Sayın Nazmi özoğul, buyurunuz. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Elime)- — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar, günlerden beri 
Millet Meclisinde kanun yapma yetkisini 
kullanamıyorduk. Bir önerge ile, bilhassa ön-

nerge verip, Muhterem Divanımızın ve Muh
terem Meclisimizin verdiği yüce kararı ile bu 
vazifemizi yapmamızdan dolayı teşekkürlerimi 
zapta geçirmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar, gündemin birinci 
maddesinde bulunan Askerî Personel Kanu
nunun biran evvel kanunlaştırılması, Türk Or- tf 
duşu personelinin hakkı olan modern bir per
sonel kanununun temin olunması ile, İç Hiz
metler Kanununda bulunan disiplin tarifinde, 
«astların haklaı^ha riayet, üstlerin salâhiyet
lerine hürmetle mümkündür» kaziyesini Mil
let Meclisiniz bu kanunu kabul etmekle ger
çekleştirmiş oluyor. 

Bilhassa Anayasamızın Başkomutanlık sa
lâhiyetini Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
uhdesine vermesi, bunun bir üyesi olarak bu 
kanunun biran evvel çıkarılması için, bu Ge
çici Komisyonun kurulması lüzumludur, ön
celikle kurulmasını kabul etmek lâzımdır. Ve 
Komisyondan da biran evvel Millet Meclisimize 
getirilmesi icap etmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, geçen devrede Mec
lislerimizden geçen ve Senatoda kabul edilen ve 
bâzı maddeleri değiştirilen bu kanunun bil
hassa kıta tazminatı mevzuu çok önemlidir. 

BAŞKAN — Sayın Özoğul, lütfen Geçici 
Komisyonun kurulmasına dair beyanda bulunu
nuz. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Devamla) — Gerekçesi
ni arz ediyorum. 

Kıta tazminatı halihazırda Türk Ordusun
da bulunan alay kumandanı, tabur kumanda
nı, takım kumandanı ve bütün astsubayların 
yani Türk Ordusunun vurucu kuvvetine ku
manda eden bütün makamların, başta Erkâ
nı Harbiyei Umumiye Reisimiz dâhil, kuman
danlıkların malî kısmı ile ilgilidir. Bunu ge
ciktirdiğimiz takdirde ve geciktirmeye teves
sül ettiğimiz takdirde hor ay geçen müddete, 
bir aylık kıta tazminatları geri kalmaktadır. 
Çünkü kanun çıktığı tarihten itibaren yeni sta
tü geldiği için, ordu mensubu arkadaşlarımız 
bu konuda mağdur olmaktadırlar. Biran evvel 
komisyonumuz teşkil edilerek, komisyonun 
biran evvel Meclise bu kanunu getirerek en kı
sa zamanda, öncelikle kabul edilmesini istir
ham ediyorum, saygılarımla. 
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BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, lehinde bu
yurun. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem 
arkadaşlarım, gerçekten bu konunun üzerinde 
konuşmak bile lüzumsuzdur. Anayasanın 92 nci 
maddesi gereğince Senatodan gelen bir kanun 
için, değişiklikle gelen bir kanun için, bir ko
misyon kurulması gerekmektedir. Fakat değer
li arkadaşımın gecikmeden bahsetmesi üzerine 
bendeniz de bir, iki kelime söylemek lüzumu
mu hissettim. Ve böylece de beraberce eğer bir 
uzatma bahis mevzuu ise beraberce bu işi bir 
miktar, üç beş dakika uzatmış oluyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; hep hatırlıyacağı-
mz gibi, bu kanun ve buna benzer kanunlar 
ki, bunların sayısı çok değildir, bilhassa bu 
tartışmaların çıktığı tarihlerdeki gündemlere 
baktığınız zaman zannediyorum, yalnız bir gece
kondu kanunu ve bir de 440 sayılı Kanun var
dır. Yani 3 - 4 kanundan fazla kanun gündem
de yoktur. Milletin işi kaldı, geriye kaldığı 
Meclis bunlarla meşgul olmuyor sözleri yersiz
dir. Komisyonlardan gelmiyen kanunların Mil
let Meclisinde görüşülmesine imkân yoktur. Bir 
de bu noktayı tesbit etmek lâzımdır. Biz o za
man şahsımız adına - şimdiki gibi şahsımız adı
na - çıkıp konuştuk. Sayın Hasan Dinçer'in. 
hakkında zaten öncelik alınmış olan Seçim Ka
nununun, sunuşların da önüne yani önceliğin 
önceliğini istenmesi suretiyle, İçtüzüğün 78 nci 
maddesinde bulunan açık kaideyi, ki, sunuşlar 
Meclis Başkanlığının âdeta konuşması mânası
na gelen ve önlenmesine imkân olmıyan bir mü
essesedir. onun da önüne geçirmek suretiyle ön
celiğin de önceliği alınarak, bir karar noktası
na galindi. Bu karar noktasına gelindikten son
ra eğer bir gecikme varsa, bu gecikmenin şüp
hesiz sahibi önceliğin önceliğini istiyenlerdir. 
Bunu bilmek lâzımdır. Ne kadar karışık söz 
söylersek, söyliyelim, Meclis zabıtları tetkik 
edildiği zaman ve bunlar İçtüzük hükümleriyle 
karşılaştırıldığı zaman bu işi geciktirenlerin 
- bunu söylemek istemezdim, siz dokunmasay-
dmız - sizler olduğunuz ortadadır. Binaenaleyh, 
aslında üzerinde konuşulması lâzımgelmiyen 
bu konuda, bu noktayı ifade ederim. Ve bu ka
nunun bizim de can ve gönülden arzu ettiğimiz, 
bu hususta İlhamı Sancar imzası ile önerge ver
miş olduğumuz bu kanunun biz de bütün kal

bimizle biran evvel çıkmasını istiyoruz. Engel
lemenin sorumluluğu da kesin olarak bize ait 
değildir. Salgılarımla. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen ? Yok. 
Gündemin birinci maddesinde mevcut; Cum

huriyet Senatosundan değiştirilerek dönen Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu tasarısının 
Millî Savunma, Maliye ve Plân komisyonların
dan beşer üyeden kurulacak Geçici bir Komis
yonda görüşülmesine dair hususu Yüce Mecli
sin oylarına sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici Komisyon kurulacaktır. 

5. — Cumhuriyet Senatosundan değiştirile
rek dönen İş Kanunu tasarısının Tarım, Ulaştır
ma, Sanayi, Millî Savunma, Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Bayındırlık, İçişleri, Ticaret, Adalet. 
Çalışma ve Plân komisyonlarından 2 şer üyeden 
kurulacak Geçici bir Komisyonda görüşülmesi
ne dair karar alınması. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Türkay, buyuru
nuz, bu hususun lehinde. 

HASAN TÜRKAY (Ankara) — Muhterem 
arkadaşlarım, 1936 senesinde meriyete giren:ve 
30 seneden beri de yürürlükte olan, bugünkü 
ihtiyaçlara cevap vermekten çok uzak olan 
3008 sayılı İş Kanununun biran evvel Y'üce 
Meclisimizden çıkmasını, birbuçuk milyon sa
nayi işçisi dört gözle beklemektedir. Bu kanun 
iş hayatımıza ve işçi arkadaşlarımıza birçok ye
nilikler getirmektedir. Bu kanunun şu ana ka
dar görüşülmemesinin ve biran evvel iş haya
tımıza geçirilmemesinin sebeplerini burada işah 
odecek değilim. Kamu oyu, hele Türk işçisi bun
ları engelllyenlerin kimler olduğunu çok iyi 
bilmektedir. Bu itibarladır ki, biran evvel ka
nunun Yüce Meclisten çıkması için karma ko
misyon kurulmasına lüzum görmekteyim. Bu 
hususta huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Bu 
itibarla, karma komisyon kurulması ve bu ka
nunun biran evvel görüşülüp karma komisyon
dan Yüce Meclise gelmesini temenni etmekte
yim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, lehinde bu
yurun. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar
kadaşlarım, bu kanun gerçekten Türk işçisinin 
hasretle beklediği önemli bir kanundur. Bu, 
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C. H. P. Hükümetleri zamanında hazırlanmış, 
ondan sonra A. P. Hükümetleri zamanında da 
Mecliste bulunan 'bu kanunun Millet Meclisi 
kanadında diğer arkadaşlarla bera<ber geceli, 
gündüzlü gayret sarf edilerek kanun Millet 
Meclisinden çıkarılmıştır. Cumhuriyet Senato
sunda gerekli değişiklikleri gören kanun şimdi 
Yüksek Huzurunuza gelmiş bulunmaktadır. 
Yalnız, bu noktalarda her halde birleştiğimiz 
muhakkak. Ama, birleşeni ediğimiz bir nokta 
•vardır. Bu kanun ne zaman gelmiş de nasıl en
gellenmiş? Demin söylediğim sözleri burada 
tekrar etmek mecburiyetinde kaldığım için özür 
dilerim. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, hiçbir kimseyi ve 
grupu itham etmeden. 

REŞÎT ÜLKER (Devamla) — Hayır, gru-
pa söylemiyorum. 

Arkadaşımıza şu noktayı hatırlatırım ki, bu 
mesele de biraz evvel konuştuğumuz konuda ol
duğu gibi, bütün kalbimizle çıkmasını istediği
miz halde. Seçim Kanunu, geçim kanunlarının 
önüne geçtiği için yapılamamıştır. Bunu arz et
meyi bir vazife bilirim, saygılarımla. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosundan de
ğiştirilerek dönen îş Kanunu tasarısının Tarım, 
Ulaştırma, Sanayi, Millî Savunma, Sağlık ve 
Sosyal Yardım, Bayındırlık, içişleri, Ticaret, 
Adalet, Çalışma ve Plân komisyonlarından 
2 şer üyeden kurulacak Geçici bir Komisyonda 

5. — GÖRÜŞ 

1. — 440 sayılı Kanunun geçici 1 nci mad
desinde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Sanayi, Ticaret, Maliye ve Plân komis
yonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu. (1/142) (S. Sayısı : 82) (1). 

BAŞKAN — Kanun tasarısının müzakeresi
ne geçiyoruz. Bu hususta sayın Maliye Bakanı 
tarafından verilmiş bulunan bir önergem var, 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gündemin 18 nci maddesinde bu-

(1) 82 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

srörüşülmesi hususunu aylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

6. — Cumhuriyet Senatosundan değiştirile
rek dönmüş bulunan Deniz îş Kanunu tasarısı
nın, İş Kanunu tasarısını görüşmek üzere Tarım, 
Ulaştırma, Sanayi, Millî Savunma, Sağlık ve 
Sosyal Yardım, Bayındırlık, içişleri, Ticaret: 
Adalet, Çalışma ve Plân komisyonlarından 2 şer 
üyeden kurulacak Geçici Komisyonda görüşül
mesine karar alınması. 

BAŞKAN — Aynı komisyonda, Deniz îş Ka
nununun da görüşülmesi talebedilmektedir. 

Buyurun Sayın Turgut. 
ENVER TURGUT (İzmir) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım, çok sevdiğim 
eski milletvekillerinden İzmir Milletvekili Sa
yın Saim Kaygan'm Deniz iş Kanunu üzerin
deki çalışmalarını takdirle anarken, bugüne 
kadar gecikmiş olmasının da yüzbine yakın iş
çi arkadaşımızı üzmekte olduğunu belirtir bu 
vesile ile bu kanunun meriyete girmesi için 
Geçici Komisyondan biran evvel karar istih
salinin ve Büyük Millet Meclisine gönderilme
sinin temini için rey vermenizi bilhassa istir
ham ediyorum. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Deniz îş Kanunun Senato'dan gelmiş deği

şik şekli, iş kanunu için kurulmuş bulunan 
geçici komisyonda görüşülecektir. 

,EN tŞLEB 

kınan 440 sayılı kanunun geçici 1 nci madde
sinde değişiklik yapılarak İktisadi Devlet Te
şekküllerinin yeniden düzenleme komisyonu
nun görev süresinin uzatılması hakkındaki ka
nun tasarısının öncelik ve ivedilikle diğer işle
re takdimen görüşülmesini saygılarımla arz 
ve teklif ederim. Aksi halde komisyon 21.3.1966 
tarihinde münfesih olacak ve bu takdirde İkti
sadi Devlet Teşekkülleri için girişilen haya
ti önemdeki çalışmaların akamete uğraması ih
timali ibelirecektir. Takdirlerinize arz ederim. 

Maliye Bakanı 
ihsan Gürsan 

BAŞKAN — Önergenin bu kısmım muame-
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leye -koymuyorum. Zira Meclis gündemine gir
miştir ve §u anda müzakeresini icra edeceğiz. 
Ancak İvedilik kısmını sırası gelince oylarını
za sunacağım. 

Raporu okutuyorum. 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Öncelik kıs

mında bir karar almak lâzımdır. 

BAŞKAN — Raporun okunmasından son
ra karar alınacaktır. 

(Geçici Komisyon raporu okundu) 

BAŞKAN — öncelikle görüşülmesi husu
sunu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Rapor üzerinde söz istiyenlcr... Buyurun 
Sayın Tahtakıhç. 

AHMET TAHTAKILIÇ (istanbul) — Sa
yın Başkan, muhterem milletvekilleri, aslında 
önümüze gelen 440 sayılı Kanunla Devlet ik
tisadi kuruluşlariyle iştiraklerini ihtiva eden 
müesseelerde reorganizasyon yapmak üzere ve
rilen bir kanun yetkisinin iki yıl daha uzatıl
ması gibi sade bir tekliften ibarettir. Hakika
ten eğer reorganizasyonu böylece merkezî bir 
teşekkülle yapma yoluna gidersek buna iki se
ne de yetmez. Nitekim gerekçede ele diğer 
devletlerde bu işlerin ne kadar uzun zaman 
içerisinde yapıldığı yazılıdır. Ben bu vesile 
ile asıl ciddî bir reorganizasyon yapmak isti
yorsak, nasıl çalışmamız lâzımgeldıği hakkın
daki görüşlerimi arz edeceğim. 

Sayın arkadaşlar, evvelâ iktisadi teşekkül
lerimizde istikrarlı bir idare tesis etmek za-
ruretindeyiz. Reorganizasyon, organizasyon ne 
derseniz, deyiniz nasıl kanun çıkarırsanız çı
karınız, ne gibi fevkalâde teşekküller kurar
sanız kurunuz, iktisadi teşekküllerin 'bünyesin
deki yönetimi tanzim edemezsek, istikrarlı, ya
pıcı, iş görücü idare ile teçhiz edemezsek bir; 
ikincisi, şimdiye kadar olduğu gibi, yönetim ku
rullarını da birtakım organizasyonla müessese
lerin ıslahını da ele alacak ehliyetli, kifayetli in
sanlardan teşkil edemezsek, tetkik kurullarını ve
ya fen kurullarını reorganizasyon fikrine esas 
olmak üzere çalıştıramazsak, büyük müesseselerin 
bünyesinde enstitü çalışmaları araştırıcı mesaiyi 
tesis edemezsek merkezi kuruluşlarla vereceğimiz 
2 sene müddet içinde de hiçbir zaman reorgani
zasyon işi gerçekleşmez. 

Sayın arkadaşlar, bu kanunun müzakeresi 
yapılırken de fikrimi söylemiştim, bir İktisadi 
Devlet Teşekkülü umum müdürü istifa etmişjti,, 
niçin istifa etti, diye sordum. Bana, sevk ve ida
re telâkkimiz öyle ki, bir gün haritayı karşııjna 
alıp da işletmem nereden gelip nereye gidecek,, 
diye düşünmek imkânını bulamadım, her gün 
perakende işlerle meşgul oldum, dedi. O halde, 
evvelâ iktisidai teşekküllerin, iktisadi işletmele
rin idare tarzında fen heyetlerinin çalışması 
noktasında, ihtisas elemanlarının mütalâasının 
değerlendirilmesi noktasında, yeniden bu Mart 
ayında seçilecek yönetim kurullarına hakikaten 
iktisadi Devlet Teşekküllerine ileriye doğru in
kişaf temin edecek ehliyetli insanlar seçmedikçe, 
milyarlık idarelere, bugün umum müdürü tâyin 
edip üç ayda bir değiştirdikçe bu idarelerde ya-

' pıcı, kifayetli, istikrarlı bir idare kuramadıkça, 
merkezi reorganizasyon fikri ile yeniden düzen
lenmesi fikriyle iktisadi işler yoluna girmez. 

Onun için Sayın Hükümetten rica ediyorum; 
bir taraftan bu iki senelik müddeti verelim! fa
kat bu iki senelik müddet içinde de bu iş y^ne 
bitmiyecektir. Bereket versin kanunda, iki şene 
sonra heyet dağılır, diye hüküm koymuş ister 
bitirsin, ister bitirmesin böylece iki senede İşin 
bitirilmesi gibi bir nokta üzerinde zoraki bir 
prensip kararı almış oluyor. Fakat, şunu açıkça 
söyl iyeyim ki, reorganizasyon fikri bu çalışma 
ile eğer İktisadi Devlet Teeşkküllerimiz için ha
kikaten bulunmamış tılsımlı prensipler bulaca
ğız da biranda kanunlar çıkaracağız da bu işlet
meler yoluna girecektir diye düşünüyorsak, ^un
da muvaffak olamayız. Onun için, Sayın Maliye 
Bakanı burada Hükümeti şu anda temsil ediyor, 
açıkça söyl-iyeyim, evvelâ iktisadi teşekküller^ is
tikrarlı idareye kavuşturalım, onların fen heyet
lerini müessir hale getirelim, mütehassıs eleman
ların organizasyona dair raporlarını değerlendi
relim, yönetim kurullarında lâalettayin bir zihni
yetle değil, bu nevi işletmelerin sevk ve idaresinde 
hakikaten bir taraftan idareyi düzenliyecekj bir 
taraftan verimliliği sağlıyacak bir zihniyeti^ ça-" 
lışalım. 

Üçüncü teklifim de, bu tarz çalışan Devlet 
teşekküllerini organize bir hale getirmek lazım
dır. 

Biliyorsunuz ki, umumi murakabe heyeti bir 
başka açıdan da olsa, organizasyon müessesesi 
ile alâkalı çalışmalar yapar. Devlet Stand&rdi-
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zasyon Enstitüsünün çalışmaları bu istikamete 
müteveccihtir. Hattâ Plânlamadaki ihtisas çalış
maları bir nevi organizasyonu da ihtiva eder. 

Bütün bu teşekkülleri iştirak halinde çalıştır-
mazsak ve ayrı bir heyetten birtakım neticeler 
beklersek, bu reorganizasyon fikrinden maalesef 
beklediğimiz neticeyi bulamayız. 

Bu temennilerle kanunun kabul edilmesini 
rica ederim. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Savın Çelikbaş, buyurunuz. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlar, tasarının lehindeyim. Fakat tasarı
nın ÜTier'ndeki mütalâalarımı arz etmeden önce 
Yüksek Meclisi günlerdir işgal eden usuli bir mü
zakerede, şahsan Anayasanın 89 ncu maddesinin 
bu tatbikatımıza uymadığını, Anayasanın 89 ncu 
maddesi gereğince tatbik tarzı şu veya bu ko
numun dışındadır, gensoruların her şeve takdi-
men görüşülmesi lâzımgeldiği hakkındaki görü
şümü belirtmek isterim. 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş buna usuli ba
kımdan mesâ' olmadığını zatıâliniz çok iyi tak
dir edersiniz. Şimdi görüşmekte olduğumuz 
440 sayılı Kanunun üzerindeki mütalâanızı lüt
fen beyan ediniz. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Sayın 
Başkan, hukukta, usuli meselelerin halline geç
meden evvel esasa geçilmez. Usuli meselede Yük
sek Meclis bir karar vermiştir. Noktai nazarı
mı Anayasayla ilgili olması bakımından, arz 
etmeme izin verin. O kadar aşağıda geliyorum. 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş Başkan olarak 
benim dahi buna salâhiyetim yoktur. Çünkü 
biz de salâhiyetimizi İçtüzükten almaktayız. 
Lütfediniz İçtüzüğe göre imkân görmemekte
yim. Usuli münakaşaları bırakınız ve 440 sa
yılı Kanun hakkındaki mütlâanızı ifade buyu
runuz. rica ederim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım, konuşmalarda ve Meclis ça
lışmalarında muayyen noktai nazarların mah
fuz tutularak anadâvaya geçmek parlâmento 
çalışmalarının esasıdır. Muhterem Başkanıma 
bunu da bu vesile ile hatırlatayım.. O konu
daki noktai nazarımı mahfuz tutuyorum. 

Şimdi esas konuya geliyorum. Baktım, sa
yın komisyon doğru olarak, Maliye Bakanlı
ğınca hazırlanıp, Hükümetçe Yüce Meclise sevk 

j edilen tasarının, İktisadi Devlet Teşekkülleri
nin reorganizasyonu vazifesi ile mükellef olan 
komisyonun giderlerinin karşılanmasında Hü
kümet tasarısındaki boşluğu görmüş ve doğru 
olarak doldurmuş. Ama, şimdi ben İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin 440 sayılı Kanunla tan
zim edilen ve fakat bu komisyonunun çalış
malarına muvazilik içerisinde geçen diğer mad
deleriyle alâkalı boşlukları niçin doldurmak ni-

I yetinde olmadığını öğrenmek istiyorum, bir. İk
tisadi Devlet Teşekküllerinin reorganizasyonu 
tasarısı, kadrosu İktisadi Devlet Teşekküllerin
de olup teşekkülün bağlı olduğu bakanlıklar
da vazife görmekte olan hizmetlilerin kanu-

I nmr 32 nci maddesinin sarahatına rağmen istis
nai bir hükümle muayyen bir devre yine ba
kanlıklarda çalışmasına cevaz veriyor. Ben dev
rede her halükârda Bakanlar Kurulu kararı ile 
üç yılı geçemiyecek bir devredir. Meselâ Sü-
merbank'm Etibank'ın kadrosunda bulunan 
bir vazifeli Etibank halen Enerji ve Tabiî Kay-

I naklar Bakanlığına bağlı olduğuna göre Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığında vazife 
görebilir. Kanun buna cevaz vermiş. Sümer-
bank'ın bağlı olduşu Sanayi Bakanlığında va
zife görebilir. Ve bu türlü memurlar çoktur. 

I Biz bu kanunla bu türlü vazifeli teşekkül me
murlarının bir süre müddetle Bakanlıklardaki 

I hizmetlerin aksamaması için vazife görmelerine 
imkân veren bir istisnai hüküm vaz'etmiştik. 
Şimdi öğrenmek istiyorum. Bu komisyon iki 
yıl daha çalışacağına göre, Bakanlıklarda va
zife görecek teşekkül memurları üç sene so
nunda, teşekküllerin özel teşkilât kanunları 
çıkmasa dahi, vazifeyi bakanlıkta bırakıp te
şekküle gidecek mi, gitmiyeeek mi? Kanun, il
gili bakanlıkların teşkilât kanunu çıkıncaya 
kadar ve her halükârda üç yıldan fazla bir za
man sürmemek kaydiyle bakanlıkta vazife gör
mesine cevaz veriyor. Üç yılın iki yılı geçmiş. 
Hiçbir bakanlığın teşkilât kanunu henüz ko
misyonlara gelmemiş. Endişem odur ki, bir 
sene sonra üç yıl dolacak. Yeni bir kanun tek
lifiyle gelinecek diyecekler ki, bakanlıklarda 
vazife gören teşekkül memurları bir süre da
ha vazife görsünler. Bu boşluğu doldurmak 
hususunda komisyon dikkat nazarına almış 
mıdır, gözünden kaçmış mıdır? Bunu öğrenme]* 
istiyorum, bir. 



M. Meclisi B : 70 

İkincisi; bu iktisadi Devlet Teşekküllerinin; 
teşkilât kanunları komisyonun vazifeye bağla
dığı tarihten itibaren altı ay içerisinde reor-
gaınizasyon komisyonuna ve ondan 15 gün son
ra bakanlığa, üç ay sonra da Hükümetçe Tür
kiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bu 
müddetler geçmiştir. Ve bugüne kadar hiçbir 
Devlet İktisadi Teşekküllünün Teşkilât ka
nunu, benim bilgilerim dâhilinde, Yüksek Mec
lise sunulıhamıştır. 9, 10, 12 ay geçti, iki yılı 
dolduruyor. Bu konuda da fiili vaziyete kanu
nu intibak ettirmek hususunda komisyonun bu 
maddeler dikkatine çarpmış mıdırl 

Muhterem arkadaşlar, eğer Komisyon bu 
noktalara Maliye Bakanlığı temsilcisini dinle
mekle yetinerek ıttıla kesbedememiş ise, şim
diden arz ediyorum, bir müddet sonra diğer 
kanun tekliflerinin gelmesi zarureti derkârdır. 
I|u durum karşısında bon kanunun lehinde ol-
luğumu söyledim, eğer bu keyayet ve serd etti
ğim mütalâalar doğru ise, Komisyondan rica 
ediyorum, bu tasarıyı alsın, o boşlukları da 
doldursun ve bu boşlukların dışında daha baş
ka boşluklar da var ise, ben Hükümet cephe
sinden olan boşlukları hasbel vazife bildiğim 
için huzurunuzda arz ettim. Belki umumi mu
rakabe bakımından da boşluklar vardır, onu 
bilmiyorum, bu çeşit boşluklar da varsa, bun
ları süratle doldıırmak suretiyle tek kanunla 
yetiaıelim. 3 ay sonra, 6 ay sonra başka başka 
kanunların gelmesine yol açmayalım. Benim 
komisyondan ricam budur, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Çağlar, buyurunuz. 

SÜLEYMAN ÇAĞLAR (Manisa) — Muhte
rem Başkan, değerli arkadaşlarım; Yüksek 
Meclisinize niyabeten hizmet gören Kamu İkti
sadi Devlet Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
üyesi olarak, o komisyonun bir alt komisyo
nuna seçilmiş bulunan bendeniz ve kıymetli 
arkadaşlarım ondört müesseseyi denetledik. Bu 
denetlememiz sırasında İktisadi Devlet Teşek
küllerini yeniden organize edecek, düzenliye-
cek bu komisyonun çalışmaları üzerine de eğil
miş bulunmaktayız. 

Değerli arkadaşlarım, 130 küsur İktisadi 
Devlet Teşekkülüne ait organize edilme keyfi
yeti için iki seneden beri Meclisimize, tanzim 
edilerek gönderilmiş bir tek kanun mevcut de
ğildir. Biraz evvel Fethi Çelikbaş arkadaşımız 
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da bu konuya temas etmiş bulunmaktadır. Yai-j 
nız tahmin ediyorum, beş - altı taiıe Bakanlarj 
Kuruluna sevk edilmiş tasarı meveutmuş. 13Q 
tane yenibaştan organize edilip kanun tasarıla-j 
rı hazırlanarak Yüce Meclise sevk edilecek ve 
iki sene içinde bunları ikmal edecekler ve yej 
ni bir reorganizasyon sistemi içinde mütalâa 
olunacaklar. Değerli arkadaşlarım, iki senede^ 
beri ancak altı.- yedi kanunu Bakanlar Kuru+ 
luna sevk edebilmiş olan bu komisyon, bu vej 
receğimiz temdit ile 130 a yakın müessesenty 
tekrar organizesini yenibaştan ele alıp tanzim 
edebileceği ve kanunlarını hazırhyarak Yükseli 
Meclise sevk edebileceği kanaati içinde deği* 
liın. 

Diğer taraftan da yenibaştan organizasyona 
tabi tutulacak müesseseler bir çıkmazın içinde* 
diri er. Acaba benim durumum ne olacak, bu 
müessese tasfiye mi edilecek, filân müessesenin 
içerisinde mi mütalâa edilecek, yoksa ayakta 
mı kalacağız? Birçok müesseseler de bu türlü 
bir telâşın içerisindedirler. 

Temdit vermenin meseleyi halledeceği kaj-
naatinde değilim muhterem arkadaşlarım. Bih 
r.az evvel Fethi Çelikbaş arkadaşımın yine ifaj-
de ettiği gibi, bu temdidi yaparken bâzı nok|-
sanlıkların tamamlanması gerektiği kanaatini-
deyim. İki sene içerisinde meseleyi halledebile
cek şekilde Temdit kanununu tedvin etmey0 
mecburuz. 

Bunun yanısıra yine bu denetlememizi yaj-
parken müşahede ettiğimiz diğer bir konu da
ha var muhterem arkadaşlarım. Değerli arka
daşlarım, yine malûmunuz olduğu gibi, bu Yej-
niden Düzenleme Komisyonu, 21 . 1 . 1964 ta
rihinde 52700-10/3207 sayılı Maliye Vekâlelii 
yazısiyle 21 . 2 . 1964 tarihinde Bakanlar Ko
rulu karariyle teşekkül ettirilmiştir. Yine bjn 
kararnameye göre kurulacak olan Yeniden Dü
zenleme Komisyonunun masrafları düzenlemeyle 
tabi tutulmuş olan İktisadi Devlet Teşekkülle
rinin bütçelerine koyacakları meblâğla karşıla
nır, denilmiş. Ardından kısa bir sürç sonra 44J0 
numaralı Kanunu çıkarmışız. 440 numaralı Ki
min. iki ay sonra çıkmış. Yine bu 440 numarajı 
Kanunun geçici birinci maddesine göre, bu ko
misyonun faaliyetleri bütçeye konacak olajn 
meblâğ ile karşılanır demişiz ve bu maksatla dja 
1 milyon 200 bin lira para koymuşuz. Denetip 
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diğimiz 14 müessesenin bütçelerine reorg'ani-
zasyon komisyonunun masrafları karşılığı ola
rak paralar konmuş, 1954 - 1955 yıllarında da 
istimal edilmiş, bir yandan da 440 numaralı 
Kanunun geçici birinci maddesi hükmüne göre 
konmuş olan Maliye Vekâleti bütçesindeki 
meblâğ da kullanılmış ve bu suretle iki yoldan 
para alınmış bulunmaktadır. Değerli arkadaş
larım, bu ifademi teyideden Yüksek Murakabe 
Kurulunun raporu da elimde mevcuttur. Bina
enaleyh, 440 sayılı Kanun kararnameden son
ra çıktığına göre, kararnameye dayanılarak is
timal edilmiş olan paraların istirdadı gerekmek
tedir. Sayın Maliye Bakanının bu mevzu üzeri
ne eğilmesini rica eder, hepinizi hürmetle se
lâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Erik, buyurunuz. 
ŞABAN EEİK (Malatya) — Sayın Başkan, 

saym milletvekilleri, devlet işletmeciliğini özel 
teşebbüs çıkarma yöneten iktidarların, İktisa
di Devlet Teşekküllerinde meydana getirdiği 
ıhercümerc, 1960 yılı 27 Mayısında bunları ik
tisadi iflâsın eşiğine getirmiş bulunuyordu. Bu
nu gören Millî Birlik Komitesi iktidarı, çıkar
dığı 154 sayılı Kanunla bir yandan bu teşek
küllerin borçlarını konsolide ederken, öte yan
dan bütün kamu teşebbüs ve iştiraklerinin ye
niden düzenlenmesi çabalarına girilmesini ön
görmüştü. Kurulan reorganlizasyon komisyonla
rı yıllarca çalışmış, ciltlerle kitap yazmıştır. 
Ama bu incelemeler bir esasa bağlanmamış, 
440 sayılı Kanun, eski düzene önemli bir de
ğişiklik getirmemiştir. 

Şimdi önümüze getirilen konu, bu kanunun 
geçici 1 nai maddesi gereğince kurulmuş bu
lunan «İktisadi Devlet Teşekküllerini Yeniden 
Düzenleme Komisyonu» nun iki yıllık görev 
süresini dört yıla çıkarmaktan ibarettir. Ancak 
bu uzatma, komisyonun çalışmaları gibi teknik 
bir zorun karşısında isabetli bulunmamakla be
raber, bir noktada dikkatlerimizi çekmelidir. 

Bu nokta şudur; iktidar İktisadi Devlet Te
şekküllerini düzenleme, Devlet personel siste
mini rasyonelleştirme gibi temel dâvalarda, ko
nuyu doğrudan doğruya çözeceği yerde, birta
kım idari ve teknik heyetlerin çalışmalariyle 
bu dâvalara çözüm yolu aramaktadır. İktisadi 
Devlet Teşekküllerinde 440 sayılı Kanun bu 
bakımdan bir düzenleme kanunu değil, ancak 
düzenlemeye izin veren bir kanun olma hüvd-
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yetine girmiştir. Bu verilen izinin hüsnü istimal 
edildiği söylenemez. Çünkü 440 sayılı Kanunla 
iktidara ve Hükümete verilen görevlerin hiçbi
rinin yerine getirilmediği, yerine getirilmek 
için bir çaba da sarf olunmadığı artık bir ger
çektir. Ne kanunun geçidi üçüncü maddesinde
ki Devlet teşekkül ve iştiraklerinin düzenlen
mesi, ne geçici 4 ncü maddesindeki teşekkülle
rin özel kanunlarına ait görevleri Hükümet ye
rine getirmemiştir. Keza geçici 2 nei maddede 
yer alan «yeniden değerlendirme» hükmü de 
uygulanmış değildir. Bu gidişle ve bu tutumla 
da ne komisyonun çalışmalarının, ne de yuka
rıda sayılan geçici maddelerdeki görevlerin ye
rine getirilip düzenli bir Devlet işletmeciliğine 
geçilebileceği kanısında değiliz. Çünkü kanun 
•koyucunun tereddüde düşerek göze alamadığı 
bâzı siyasal nitelikteki kararların hiçbir siya
sal gücü olmıyan bir ihtisas komisyonunca. 
hakkından gelinmesi isteniyor. Bu olamaz arka
daşlar. 

Devlet Personel Kanununda da tutulan yol 
aynı sonucu vermiştir. Devlet personelinin ala
cağı statü ancak ve ancak sınıf tüzükleriyle, 
kadro kanunları ve emsal ile belli olacaktır ve 
Devlet memurları hakkındaki 657 sayılı Kanu
nun asıl personel reformu demek olan konula
rın hallini idari mercilere ve komisyonlara bı
rakmıştır. Bıraktığı için de bu hercümerc doğ
muştur. Hükümet kendine kanunla emrolunan 
sürelerde kanun hükmünü uygulayamamıştır. 

Saym milletvekilleri, aslında bu aksaklıklar 
konuya çözüm ararken yüzeyde kalınmasından 
doğuyor. Nedir personel rejimindeki asıl güç
lük? Yeterli maaş veremediğimizden yeterli bir 
hizmet seviyesine giremiyoruz. Yeterli maaşı 
neden vereımiyoruz ? Aslında gerekenden çok 
memur kullanıyoruz da ondan. Neden çok me
mur kullanıyoruz'? Sanayide iş bulması gereken 
nüfus, hızla sanayileşemeyince, Devlet kadrola
rında çalışıyor da ondan. O halde hızlı bir sa
nayileşmeye geçmeden Devlet personel rejimi 
düzenlenemez. Biz bir arazî hastalık sayıyoruz. 
Memur düzelirse her şey düzelir diyoruz. Te
mel ekonomik ve sosyal sorunlar çözülmeden 
Devlet mekanizması dâhil, hiçbir şey düzelemez. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinde de durum 
aynıdır. Hiçbir zaman özel sektörü Devlet eliy
le besleme yolu güdülerek bu teşekküller ıslah 
edilip yoluna sokulamaz. 
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Bunun yolu Devlet eliyle sanayileşmenin, 
bunun için de özel teşebbüsten çok Devlet sek
törüne ağırlık verilmesinin gereğine inanılma
sıdır. iktisadi Devlet Teşekküllerini tüm kapi
talist ekonomiye giden bir sıkıntılı geçiş dönemi 
olarak değil, aksine sanayileşip batı uygarlığı
nı yakalamanın aracı olarak gözönünde bulun
durulması ve değerlendirilmesidir. Yoksa daha 
çok 2 yıllar geçer ve biz İktisadi Devlet Teşek
küllerinin düzenlenmesinin lafıyla vakit geçiri
riz. 

Şunu anlamalıyız; bugün varolan her şey 
temelde büyük kısmiyle sosyal ve ekonomik ya
pıya dayanıyor. Bu yapıyı değiştirmeden hiç
bir şeyi değiştiremeyiz. Ne Devlet personel re
jimi bu safhayı tesadüfen gelmiştir ne de ik
tisadi Devlet Teşekkülleri tesadüfen bu durum
dadır. Her şey bugünkü ekonomik ve toplum
sal yapının sonucudur. Ya bu yapıyı değiştir
meyi göze alırız, ya da 1961 de 1963 te, 1966 da 
olduğu gibi 1968 de, 1970 de ve daha yıllar yı
lı bu konuları konuşur dururuz. Düzelmiyeeek 
şeyleri düzeltmeye uğraşırız. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Bayar, buyurunuz. 
NURİ BAYAR (Sakarya) — Sayın Başkan, 

1 nci maddede aldım, ben. 
BAŞKAN — Peki efedim. Sayın Şener, bu

yurunuz. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; Gensoruların gö
rüşülmesinde Anayasanın 89 ncu maddesinin 
vermiş olduğu haklarım mahfuz kalmak şartı 
ile bu Kanun üzerindeki müspet görüşlerimi 
ifade etmek isterim, Kanunun lehindeyim. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; bu 
Kanunun tedvininden sonra iki yıl geçmiştir. 
Gönlüm isterdi ki bu Komisyonun çalışmaları 
hakkında ki safhayı bilelim. Gerçi gerekçesinde 
zikredilmiştir ama hangi müşküllerle karşı kar
şıya geldiğini ve hangi İktisadi Devlet Teşek
külleri veya başkanlıkları şimdiye kadar kanun
larının Meclise gelebildiğini, hazırladıkları ka
nunları bilmek isterdik. Kendilerine iki sene 
dahi yetmiyecek olan bu kanuna belki iki, bel
ki dört sene vermek gerekecektir. Zabıtlara ge
çiriyorum göreceksiniz, bir daha zaman iste
mek için arkadaşlarımız, bu Kanun için bura
ya gelecekler, müddet istiyeceklerdir. İki sene 

daha müddet kendilerine yetmiyecektir. Bu 
çalışma, bu metodla İktisadi Devlet Teşek
küllerinin bugünkü düzensizlikleri, bugündü 
personel durumları, bugünkü sermaye çelişme
leri ve hukukî düzenleri biribirine tedahül etti
ği için bunları tanzim edecek olan komisyonlar, 
göreceksiniz, sayın arkadaşlarım; iki sene sonira 
yine gelecekler, sizlerden ve burada bulunan 
Meclisten mutlaka bir veya iki sene daha müh
let istiyeceklerdir. Çünkü İktisadi Devlet Te
şekküllerinde bir ifadeye göre 170 - 200 bin işçi, 
100 - 120 bin memur çalışmaktadır. Bu İktisa
di Devlet Teşekküllerinin bizim millî bünyenjiz 
içinde bulunan mühim tesirleri ve rolleri göz 
önünde tutularak bunların hangilerinin tasfi
ye edilecekleri, hangilerinin müessese içinde ka
lacakları veya başka müesselerle birleştirilme
leri, hukukî düzenleri hususunda, bugünkü ko
misyon beni mazur görsünler. İki senede bir şey 
getirmemişlerdir. Bizi tenvir ederlerse memnjın 
olacağım. Şimdiye kadar yapmış oldukları Ça
lışmalar ve bu çalışmaların safhalarında güç
lükler çıkmıştır, hangi müesseseler biribirijne 
tedahül etmiştir, vazifeleri veya hukuki düzen
leri veya iş durumları ve personel durumu, bun
lar hakkında bizleri aydınlatmalarını bekliyoruz. 

Bakıyorsunuz şimdi bir Enerji Bakanlığı Sü
rülmüştür ve personeli İktisadi Devlet Teşekkül
lerinden toplanmıştır, Petrol Dairesinden toplan
mıştır, başka dairelerden toplanmıştır. O halde bu 
gibi İktisadi Devlet Teşekküllerinin bugünkü re-
organizasyonu yapmak için... 

Bir yerinde de zannedersem şöyle bir cümle 
geçmektedir, aynen okuyorum: «Memleketimizde 
yeniden düzenleme fikri henüz gelişmediği için 
çalışmalara mukavemet vardır, zamanla bu iş dü
zelecektir.» 

Muhterem arkadaşlarım; demek ki bu çekiş
me memurlarımızın içinde, teşekküllerimizin 
içinde, İktisadi Devlet Teşekküllerinin tümünün 
içinde mevcuttur. O halde bu gibi reorganizias-
yon reformlarını daha biz münevver zümrecin 
içine yerleştiremedikten sonra onlarda ve bil
hassa komisyonumuzda bu anlayış benimsenrtıe 
diğine göre, anlıyamıyorum, iki sene müddet I is-
tenmasini... Bu müddet içinde bize hangi mejto-
dik hesaplarla, hukukî düzenlerini, sermaye du
rumlarını, personel durumlarını ne şekilde <jlü-
zenliyeceğini burada ifade etmiş olsalardı, biz 
de iki sene size yetmiyecek, üç sene veya bir se-
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ne verelim derdik. Şimdi yuvarlak bir hesapla 
iki sene bize mühlet verin diyorlar. Muhterem 
arkadaşlarım, bu Parlâmentoda çok tecrübeli ar
kadaşlar mevcuttur. Hangi komisyonu kurar
sanız kurunuz, mutlaka gelip sizlerden burada 
bir zaman istemektedir. Bunun mânası şudur: 
Verilen zamanı kıymetlendirmiyen bu komisyon 
bizden yine zaman istemektedir. Ben aynı za
manda bunu bir israf kabul ediyorum. Ama 
kendilerine verilen paraları asla kıskanmıyorum. 
Daha fazla verilsin, ama bugün eğer sekiz saat 
çalışması tanınsa on saat çalışma imkânını bula
lım. Sekiz saat çalışılsaydı kâfi gelirdi. Sekiz 
saatte çalışılmadığmm bir ifadesidir bu. 

Muhterem arkadaşlarım, bilhassa bu kuruluş
ların belli esaslara bağlanmamış oluşu, teşekkül
lerin bağımsızlığı, idare ve denetimin iyi işleme
mesi, koordinasyonun bilhassa iyi olmayışı, ser
maye ve finansman yetersizlikleri, muhasebe 
yeknesaksızhğı, bu müesseselerin reorganizas-
yon kanunlarının Meclise gelişini yine güçleşti
recek ve yine geciktirecektir. 

Temennim odur ki, iki sene kendilerine kâfi 
gelsin ve bu müddet zarfında diğer bütün İkti
sadi Devlet Teşebbüslerinin aşağı - yukarı yüz 
küsur, belki iki yüze yakın İktisadi Devlet Te
şekkülünün kanunları bu Meclise gelsin ve biz 
de zevkle, şevkle kendilerinin getirecek olduk
ları fikirler, kendilerinin getirecek oldukları bu 
organizasyona iştirak etmeyi bir vazife bilelim. 
Hürmetlerimi e. 

BAŞKAN — Sayın Kırbaşlı. 
ŞABAN ERİK (Malatya) — İzin verirseniz, 

bir noktayı tavzih etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Mütaakıben söz vereceğim efen
dim. 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri, karma ekonomi düze
nini kabul etmiş ve bu düzen içersinde bir eko
nomik sistemi yaşıyan memleketlerde İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin ne kadar büyük bir öne
mi haiz olduğu inkâr kabul etmez bir hakikat
tir. Türkiye'de de durum aynıdır. Sizlere ve
receğim birkaç rakam da bunu açıkça belirtmek
tedir. İktisadi Devlet Teşekküllerinin Türki
ye'de 50 miyarın üzerinde bir varlığı vardır. Ve 
aynı zamanda endüstrimizin yüzde 50 sine ya
kın bir kısmı da İktisadi Devlet Teşekkülleri 
tarafından meydana getirilmektedir. Sosyal 

noktai nazardan bakılırsa şu husus da ehem
miyetle göze çarpmaktadır. Burada çalışan 100 
bini mütecaviz memur ve aynı zamanda 200 bin 
civarında da bir işçi kütlesi bulunmaktadır. 
Bu rakamlar iktisadi bakıdman ehemmiyet arz 
ettiği kadar, Türkiye'nin sosyal bünyesi için
de de bu İktisadi Kamu Teşekküllerini reorga-
nize edecek şahıslar için büyük problemler de 
arz etmektedir. İktisadi Kamu Teşekkülleri re-
organizasyon fikri yeni bir fikir değildir. Tür
kiye'de 20 seneden beri bunun üzerinde çalı
şılmaktadır. Bu hususta ilk defa d erli toplu 
bir hale getirilmesi bakımından 3659 sayılı Ka
nunun hazırlanmasında, Hukuk Fakültesi pro
fesörlerinden Sayın Profesör Hirş'in de büyük 
çalışmaları ve mesaisi vardır. 

Bilindiği! gibi ilk defa son zamanlarda 23 
sayılı Kanunla bir bünye değişikliğine gidilmiş 
ve 154 sayılı Kanunla da yeni bir heyet teşkili 
kararlaştırılmış bulunmakta idi. Netice itiba
riyle Yüksek Meclisten çıkmış olan 440 sayılı 
Kanun, henüz İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
Anayasası mahiyetinde olmasına rağmen, bu
gün için Türkiye'nin ekonomik bünyesine ve 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin hakikaten Me
al bir işletme tarzına kavuşturulduğu fikri he
nüz daha katiyyet kesbetmemiştir. Hattâ bugün 
440 sayılı Kanunun aksayan taraflarını bir çok 
iktisadi kamu teşekkülleri açıkça, raporla, söz
lerle, temasla ortaya koymaktadırlar. Ben
deniz de o İktisadi Devbt Teşekküllerinin bi
risinin içinden gelmiş bir eleman olarak bu 
ıstıraplarını yakından hissetmiş bir vaziyette
yim. Durum böyle iken mevcut Kamu İktisadi 
Teşekküllerinin bir ideal işletme tarzında re-
organize edilmeleri meselesi de ortaya atılmış 
bulunuyordu. Bu da gayet normaldir ve doğ
rudur. Fakat reorganizasyondan kasıt bu Ka
mu İktisadi Teşebbüslerinin, kârlı bir duruma 
geçirilmesi, özel sektör yanında örnek işletme
ler haline iblâğı, İktisadi Kamu Teşekküllerin
de yapılan yatırımların daha verimli olması, 
plâna bağlanması hususlarıdır. 

Bilhassa arkadaşlar, çok mühim bir noktaya 
da temas etmek isterim; muhasebe usullerinde 
meydana getirilecek olan bazların ve yeknesak
lığın tesbiti, efendim, rasyonel ve verimli bir 
çalışmanın gerek iç bünyesinde gerek hâsıla ba
kımından temini, bilhassa maliyet unsurları
nın ve maliyet muhasebesinin yeknesaklık arz 
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etmesi ve esaslarının tesbiti, geniş bir ifade ile 
randımanlı ve objektif ölçüler içerisinde bun
ların tahakkuku, finansman usullerinin ıslâhı 
ve en mühimi de bu iktisadi Devlet Teşebbüs
lerinin bürokrasiden kurtarılması fikri âmil ol
muştur. 

Görüyorsunuz ki, bunların mevcut bir ko
misyonla, Reorganizasyon Komisyonuyla onun 
araştırılmalarıyla yeni esaslar dâhilinde bir re-
organizasyona gidilmesi kolay bir iş değildir. 
Verilmiş olan iki senede, elimizdeki rapora gö
re birçok şeyler yapılmışsa da henüz bir ne
tice elde edilmemiştir. Niçin netice elde edil
mediğini de repor ayrı, ayrı beyan etmiş bu
lunmaktadır. Fakat, bizim burada söyleyebile
ceğimiz bâzı şeyler vardır. Onları özel olarak 
belirtmek istiyoruz. Yakından müşahadeleri-
miz neticesinde öğrendik ki, prensip itibariyle 
beş kişiden mürekkep olan bu komisyona seçil
miş olan yerli uzmanlar, temsilciler daha doğ
rusu, benden evvel konuşan hatiplerin de be
lirttikleri gibi gayet isabetli olarak tâli bir va
zife olarak bunu üzerlerine almışlardır. Nor
mal mesaisinin dışında ve normal mesaisinin 
yorgunluğu ile kendisini böyle ciddî ve önemli 
bir meseleye hasredebilecek bir temsilcinin 
mevcudolacağmı zannetmiyorum. Kaldı ki, bi
zim kullandığımız uzmanlar, yerli uzmanlar ve 
komisyon temsilcileri zaten, alışılmış olan rutin 
bir zihniyetin içnden gelmişlerdir. Böyle bir 
zihniyetin içinde yetişmiş olan bir pahsın mü
essir bir hâsıla elde etmesine biz şahsan inan
mıyoruz. Fakat, yabancı uzmanlar da burada 
istihdam edilmektedir. Şu noktayı ciddiyetle 
ifade etmek isterim ki, yabancı uzmanlardan 
bâzıları tamamiyle turistik bir zihniyetle mem
leketimize gelip bu araştırmaları yapmışlar ve 
bir iki broşürü de ben şahsan gördüm ve onla
ra yabancı uzman denmesi için kâfi bir mesai 
meydana getirmediklerini de şahsan müşahade 
etmiş bulunuyorum. Bunların ciddî bir mesa
iye intibak edebilmeleri ancak bunlarla teşriki 
mesai edecek olan yerli, Türk uzmanlarının 
ciddî, bilgili çalışmaları ile mümükün olabile
cektir. Aksi halde havanda su dövmekten ileri 
gitmiyen bir çalışma sistemi içinde böyle bir 
ciddî ve ehemmiyetli bir meselenin neticesinin 
alınmasına imkân ve ihtimal göremiyorum. Ka
nunun gayet tabiî olarak lehitndeyim. İki sene-
lik müddet belki, kâfi gelmiyebiiir. Fakat çok 
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ciddî, çok sıkı bir çalışma temposu içinde, ciddî 
mesai içerisinde, plânlı, programlı çalışma içe
risinde bir neticeye varılabileceğine de ayrıca 
inanmaktayım. 

Yalnız İktisadi Kamu Teşekküllerinin Reor
ganizasyon Heyeti, Komitesi daha ziyade ra
porda belirtilen hedeflerde araştırma zihniyeti 
içinde bir mesai sarf etmektedir. 

ıSayın arkadaşlarım, araştırmanın sonu gel
mez. Bir araştırmayı bir ayda, bir senede, on 
senede en ince teferruatına kadar yapmak 
mümkündür. Mevcutların yeniden araştırılması 
ve böyle bir çalışma temposu içinde bulunma
sı neticenin alınmasına en büyük mâni haldir. 
Ne yapmak lâzımdır? Evvelâ hedefleri tesbit 
ettikten sonra bu prensiplerin uygulanmasında
ki çalışmalara hız vermek lâzımdır. Müessesele
ri tanımak için vakit kaybedilmemelidir. Evet 
bu da lâzımdır, ama, bu 1 - 2 sene gibi uzun bit' 
zaman sürmemelidir. Turistik bir zihniyetten 
vazgeçilmelidir. Diğer taraftan, önümüzde bü
yük bir mesele var; İktisadi Kamu Teşebbüs
lerinin reorganizasyonu... İlk hedef, bunların 
içinde zarar eden müesseseler mevcuttur, T. 
Havayolları, her gün 1 milyon lira zarar eden, 
Devlet Demiryolları, Toprak Mahsulleri Ofisi.. 

Şimdi, bunun dışında da kârlı duruma geçt-
miş, veyahut hali hazır vaziyette kendi durunir 
larını kurtaran müesseseler de vardır. Grönüî 
arzu ederdi ki, reorganizasyon komitesi, ilk bar 

kışta bu zarar eden müesseseleri, ele alsın onlar 
üzerindeki çalışmalarını süratle ve biran evvel 
onları kârlı duruma geçirmek için ne lazımsa 
onu yapsm. Ve bu arada da mesaisi yeterse di
ğer teşebbüslerin de reorganizasyonu için, ras* 
yonalizasyon için uğraşsın. Bu bir fikirdir. Kar
nımda kısmi bir çalışma yapılabileceğine dair 
bir sarahat yoktur, Bizimki burada bir temenni
den ibarettir. 

Sözlerimi topluyorum: İki yıllık müddet 
verilmiştir, bir iki yıllık daha uzatma müddeti 
tanıyoruz, tanıyacağız, yüksek reylerinizle. 
Bizim tavsiyemiz, reorganizasyon komitesinin 
kullanıldığı elemanların yeterli olması, aralık
sız bir mesai programı içinde çalışmalarına de
vam etmesi ve diğer taraftan İktisadi Devlet 
Teşekkülleri içinden yetişmiş, gelmiş olanlarr 

dan yararlı olabilecekleri - bünyeyi tanıyıp da 
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yararlı olabilecekleri - kimselerden de istifade 
imkânlarının aranmasıdır. Ciddî, programlı, sı
kı bir çalışma ile iki sene zarfında bir netice 
Alınabileceği hususunda iyimser bulunuyoruz. 
Bu müddetin kabulünü de rica ediyoruz. Hür
metlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Sa
yın Şaban Erik biraz önce yapmış olduğu ko
nuşmada, «komisyon çalışmaları gibi teknik 
bir zorun karşısında istenilen sürenin uzatılma
sı isabetli bulunmakla beraber» cümlesini kul
lanmış bulunmaktadır. Halbuki sayın arkadaşı
mız bunun yerine (bulunmamakla) demiştir. 
Bu (bulunmamakla) deyimini (bulunmakla) 
olarak düzeltiyoruz. 

öyle değil mi efendim ? 
ŞABAN ERİK (Malatya) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Bulunmamakla deyimi «(bulun

makla» olarak düzeltilecektir. 
Müzakerenin yeterliği hakkında bir önerge 

var, okutuyorum efendim. 
GEÇlei KOMISYON SÖZCÜSÜ KEMAL 

DOĞAN SUNGUN (Zonguldak) — Komisyon 
adına SÖJ istiyorum. 

BAŞKAN — Söz mü istiyorsunuz efendim. 
Komisyon adına ? Buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KEMAL 
DOĞAN SUNGUN (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım; 440 sayılı Kanunun 
geçici birinci maddesinde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasarısı dolayısıyla muhte
lif arkadaşlarımız çok kıymetli fikirlerini ileri 
sürmüş oldular. Hakikaten konuşan arkadaş
larımızın hepsi serd etmiş oldukları fikir ve ka
naatlerinde haklıdırlar. Bilhassa 440 sayılı Ka
nunda muhtelif boşluklar olduğunu ve ancak 
Komisyonumuzun bunlardan bir tanesini yani 
Maliye Bakanlığınca 1'54 sayılı Kanuna göre 
konulacak ödenekten ve yapılan reorganizas-
yon çalışmalarındaki masrafların karşılanması
nın İktisadi Devlet Teşekküllerine devrini ve 
bunların bünyesinden bu paraların verilmesi 
yolundaki maddenin ancak bir tanesini teşkil 
etmiş olduklarını ifade ettiler. Ve bunun yanın
da da d^ğer arkadaşlarımız, bilhassa Sayın Fethi 
Çelikbaş arkadaşımız, birçok boşlukların bu
lunduğunu ve bu yüzden bu boşlukların da dol
durulmak üzere bu tasarının geri alınarak bilâ 
hara tam hazırlamak suretiyle Yüce Meclise ge

tirilmesini ifade buyurdular. Kendileri çok 
haklıdırlar. Biz bunun yanında da daha birçok 
boşlukları ve hattâ hatalı tarafları da görmüş 
bulunuyoruz. Ancak biliyorsunuz, 2'1 Martta 
reorganizasyon çalışmalarının bitmesi icabedi-
yor. Onun için iki yıl daha uzataıbilmemiz için, 
hattâ zaman geçmiştir, bu bakımdan, bizim için 
en önem1! olan, bu hukukî yönün süratle halle
dilmesinden ibarettir. Biz, öyle tahmin ediyo
ruz ki, Hükümet bilâhara gerekli çalışmaları 
yapacak ve Yüksek Meclisin huzurunda aksak 
ve eksik gördüğü taTafları da getirmek sure
tiyle, 440 sayılı Kanunu hakikaten tam işler 
bir hale ifrağ etmek için elinden geleni yapa
caktır. Bilhassa, biz bu komisyon giderlerinin 
154 sayılı Kanuna göre Maliye Bakandığı büt
çesine konulan ödenekten ve Maliye Bakanlı
ğınca tesbit edilecek miktar ve esaslar dahilin
de İktisadi Devlet Teşekküllerinin kendi kay
naklarından karşılaması yolundaki kararı ve
rirken, şunları düşünmüştük; bugüne kadar bu 
komisyonlara yapılan masraflar, verilen para
ların uşağı - yukarı 1,3 milyon civarındadır. Bi
liyorsunuz. İktisadi Devlet Teşekküllerinde 
miktarı epey adedi bulmaktadır. Buna taksim 
ettiğimiz, böldüğümüz takdirde iktisadi Devlet 
Teşekküllerinin beheri başına düşecek olan mik
tarın pek ehemmiyetli bir rakam olmadığı da 
açıkça ortaya çıkar. Bu bakımdan esasen her ik
tisadi Devlet Teşekkülü, eğer böyle bir yola gi-
dilmeyip de kendi bünyesi içerisinde böyle bir 
reorganizasyona girişmiş olsa idi, bunun çok da
da üstünde bir parayı bu maksat ve bu iş için 
sarf etmiş olacaktır. Bu bakımdan hattâ iktisadi 
Devlet Teşekkülleri, bundan memnun olmakta 
ve memnuniyetlerini de daima izhar etmektedir
ler. Esas bizim için gerekçe bu olmuştur. Ve bu 
takdirde de iktisadi Devlet Teşekküllerindeki 
reorganizasyon çalışmalarında, oradaki arkadaş
larımız da nihayet paralan kendilerinden çık
mış olması hasebiyle daha büyük bir titizlikle 
mevzu üzerinde duracaklar ve neticeyi süratle al
ma yolunda muharrik bir kuvvet olacağını kana
atimizle bu maddeyi huzurlarınıza getirmiş bu
lun uyorıız. 

Sayın arkadaşlarım, bu reorganizasyon çalış
malarının iki yıl ile iktifa edilemiyeceği ve bu 
müddetin belki de daha uzayacağı ve bâzı ar
kadaşlarımız tarafından ise bunun daha kısa bir 
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müddetle bitirilmesi yolunda bâzı ifadelerde bu
lunuldu. Hakikaten bütün arkadaşlarımız hak
lıdırlar. Ama her şeyden evvel de memleket ger
çeklerini göz önünde bulundurmaya mecburuz. 
Şurası bir hakikattir ki, bugün bu reorganizas-
yon çalışmalarını yapan komisyonlarda çalışan 
arkadaşlarımız umumiyetle yine iktisadi Devlet 
Teşekküllerinden alman arkadaşlardır. Bu da 
bize gösteriyor ki, demek ki, memleketimizde bu 
işleri yürütecek, bu işleri tedvir edecek olan ar
kadaşların miktarı hakikaten azdır, iş yalnız 
adette değildir, miktarda değildir, aynı zamanda 
kalitededir ve bilhassa bu mevzulara, yani plân
lama, organizasyon mevzularma aşina olmaları 
ve bilimleri de icabeder ki, bu kalitedeki eleman
ları bugün Türkiye'de bulmak hakikaten pek ko
lay değildir. Bu bakımdan biz bu iki senelik 
müddeti Hükümetin teklifi üzerine huzurunuza 
getirirken muhakkak surette iki senede biteceği 
kanaathıizi de açıkça söylemek güçlüğü ile 
karşı karşıya olduğumuzu da itiraf etmek iste
riz. Ancak yine iki sene ile tahdit edilmesi, yine 
Hükümet için bu çalışmaları yapacak olan ko
misyona mensup arkadaşlar için bir muharrik 
kuvvet olması ve kendilerini bu yolda daha sü
ratli adım atmaya icbar edecek bir muharrik 
kuvvet olarak gördüğümüz için bu şekilde bunu 
huzurlarınıza getirmiş bulunuyoruz. Ancak yine 
biraz evvel de dediğim gibi, kadroyu artırmak. 
gereken kalitede kalifiye elemanlarla takviye et
mek imkân ve fırsatını bu komisyon bulduğu 
takdirde elbette ki, bunun müddetini kısaltmak 
mümkün olabilecektir. Sayın arkadaşlarım, bu 
şekilde reorganizasyon çalışmaları uzun zaman
lardan beri muhtelif memleketlerde yapılmıştır. 
Esasen kanun tasarısının gerekçesini okuduğu
muz takdirde, orada kaydedilmiş olan bâzı hu
susları da göreceksiniz. Ve buna göre de birçok 
memleke'Jerde bunların sekiz, dokuz, on yıl ve 
hattâ bâzı yerlerde yirmi, yirmibeş yıl devam et
tiği de bir hakikattir. Muhakkak ki bu kolay bir 
iş değildir. Paradan ziyade evvelâ bu işten an-
lıyan elemanlara ihtiyaç vardır. Bu bakımdan 
biz bunu burada ne kadar tahdit yoluna gitsek 
ve bir senede bitirsinler desek, bu şekildeki bizim 
demelerimizle olacak bir iş değildir. Muhakkak 
ki ecnebi mütahassıslardan da bu reorganizasyon 
çalışmalarından istifade edilmektedir. Fakat el
bette ki daha fazla miktarda istifade yoluna gi
dildiği takdirde bunun müddetini kısaltmak ve 

bâzı arkadaşların da ifade etmiş bulunduğu gibi 
yapılan çalışmaların sonunda acaba iyi netice 
almak mümkün olacak mı? Bu da gayet tabiî 
olarak burada çalışacak olan arkadaşlarımızın 
kaliteleri ve mevzua olan hâkimiyetleri ve bilgi
leri ile olacaktır. Bu bakımdan biraz daha mas
raf yapma yoluna gidildiği ve dışarıdan da daha 
fazla sayıda ecnebi mütahassıs getirildiği takdir
de hem bunun müddetini kısaltmak ve hem de 
hakikaten bugün iktisadi Devlet Teşekkülleri 
için bütün milletçe özlenen rasyonalizasyonuna 
gitmek, randımanını artırmak, iyi bir organizas
yon ve koordinasyon içinde bu müesseselerin ça
lışmalarını temin etmek, verim ve kârlılıklarını 
artırmak ancak mümkün olabilecektir. Bu ba
kımdan da elbette bu işlerle ilgili olan bakanlık
ların bunlara gereken önemi vereceklerine biz de 
inanmaktayız. 

Bugüne kadar 30 kadar teşekkülün reorga
nizasyon çalışmaları bitirilmiş ve Hükümete in
tikal etHştir. Yakın bir zamanda da Yüce Mec
lise sunulacaktır. Aşağı - yukarı, buna yakın bir 
miktarın da yakın bir zamanda neticeleneceğini 
Sayın Maliye Bakanımız biraz evvel ifade bu
yurmuşlardı. Her halde kendisi şimdi kürsüde 
;fade buyuracaklar. Bunun için işin tahminen 
üçte bir' halledilmiş durumdadır. 

Sayın arkadaşlarım, biz netice olarak komis
yon olarak, iki yıllık müddetin uzatılmasına ve 
bu arada komisyon giderlerinin 154 sayılı Ka
nuna göre Maliye Bakanlığı bütçesine konulan 
ödenekten ve Maliye Bakanlığınca tes'bit edile
cek miktar ve esaslar dahilinde iktisadi Devlet 
Teşekküllerinin kendi kaynaklarından karşılan
masını biraz evvel arz etmiş olduğum esbaibı mu-
cibeler muvacehesinde yerinde ve uygun müta
lâa etmekteyiz. Bu bakımdan bu hususların Yü
ce Meclisçe kabulünü rica eder hepinizi hürmet
le selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı, buyuru
nuz. 

MALÎYE BAKANI ÎHSAN GÜRSAN (iz
mir) — Muhterem Başkan, değerli arkadaşla
rım, Türk ekonomisinin yarı üretim gücüne ya
kın bir kısmını temsil eden iktisadi Devlet Te
şekküllerinin 440 sayılı Kanunun geçici birinci 
maddesine istinaden yeniden düzenlenmesiyle 
görevli -komisyonun çalışma süresinin iki sene 
müddetle uzatılmasını öngören kanun teklifi hu-
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zurunuzdadır. Bu kanun teklifinin tümü üze
rinde konuşan değerli arkadaşlarımı dikkatle 
dinledim ve açıkça belirtmek isterim ki, istifade 
de ettim. 

İktisadi Devlet Teşekküllerini yeniden dü
zenlemek için 440 sayılı kanunla 2 yıl süreli bir 
komisyon kurulduğu malûmunuzdur. Sürenin 
tesbiti sırasında mevcudolmıyan ve bugün yapıl
mış bulunan incelemeler bu çalışmaların uzun 
süreli olduğunu tesbit etmiştir. Esasen 440 sayı
lı Kanunun Yüksek Mecliste görüşülmesi sırasın
da öngörülen 2 yılın yetersiz olduğuna ancak 
alınacak sonuçlara göre sürenin uzatılmasının 
uygulandığına da işaret buyurmuştur. Bu konu
da Amerika'da, Japonya'da, Almanya'da ve di
ğer memleketlerde yapılmış olan emsal çalışma
lar bizim tarafımızdan bilinmektedir. Bu çalış
malar değil iki yıl veya dört yıl bazan on yılı 
çok aşan bir zamana ihtiyaç göstermektedir. 

Bu mecburiyet ve zaruretler İktisadi Devlet 
Teşekkülleri gibi çok esaslı bir tetkike tabi tu
tulması Jâzımgelen müesseselerin kendi bünye
lerinden, kendi mahiyetlerinden ileri gelmekte
dir. Çünkü en ileri tekniğe sahibolan memleket
lerde dahi yeniden düzenleme çalışmaları za
man alıcı ve uzun vadeli çalışmalardır. Teknik 
çalışmalardır, ihtisasa taallûk eden çalışmalar
dır, bilgi istiyen çalışmalardır, mütahassıs ve 
kaliteli elemanların istihdamına zaruret göste
ren çalışmalardır. Aksi takdirde bu çalışmalar 
kısa bir zamanda neticelendirilecek diye bu 
esaslara riayet edilmiyerek yapılacak bir ça
lışmadan müspet bir netice alınması şüphesiz 
ki, imkânsız olur. Komisyonun kendisine tevdi 
edilen işleri ne kadar bir zaman süresi içerisin
de tamamlamasının muhtemel olduğu hususun
daki fikirlerine müracaat edilen tecrübeli ya
bancı uzmanlar da, asıgarî iki senelik ek bir sü
renin mutlaka bir zaruret olduğu fikrini orta
ya koymuşlardır. Ben muhtemelen bu iki sene 
içinde dahi, önümüzdeki büyük işler dolayısiy-
le belki de kâfi geleceğini iddia edemem. Ko
misyonun iki yıldan beri gayretle yaptığı çalış
malar sonucu olarak; Sümerbank, Etibank, Se-
ka gibi 20 büyük teşekkülün kanunlarına son 
verilmiş ve Hükümete sunulmuştur. Tetkikler 
yapılmaktadır. Yakında huzurunuza getirile
cektir. Gerekçede vardır, sadece değerli arka
daşlarımı tenvir etmek bakımından yapılmış 

olan tetkiklerin hangi müesseselere aidolduğü-
nu sizlere kısaca arz etmek isterim. 1 . 2 . 1966 
tarihine kadar Komisyon kendisine verilen va
zifelerden şunları tamamen ikmal etmiştir ki, 
founlar Hükümete sunulmuştur. Kararnameleri 
çıkmak üzeredir, kanun tasarıları yakında Yük
sek Huzurlarınıza gelecektir. Etibank, Sümer-
bank, Ziraat Bankası, Toprak Mahsulleri Ofisi, 
Makina ve Kimya Endüstrisi, PTT, Kömür İş
letmeleri Kurumu, Selüloz ve Kâğıt Sanayii, 
Et ve Balık Endüstrisi Kurumu, Zirai Donatım 
Kurumu, Devlet Malzeme Ofisi, Emlâk Kredi 
Bankas?. Halk Bankası, Süt Endüstrisi Kuru
mu, Demir ve Çelik İşletmeleri Kurumu. Bun
lardan bir kısmının tetkikleri Bakanlıklar ta
rafından bitirilmiş ve Hükümete intikal ettiril
miş, bir kısmı da alâkalı Bakanlıklara, Komis
yonca çalışmaları tamamen bitirilmek suretiyle 
gönderilmiştir. 1 . 2 . 1966 tarihinde komisyon 
süresinin nihayete erdiği 21 . 3 . 1966 tarihine 
kadar Komisyonun üzerinde çalışıp, neticelen
dirdiği ve ilgili Bakanlıklara gönderilen kanun 
tasarıları vardır. Bunlar üzerindeki çalışmalar 
da bitirilmiştir ve bunlar da, Yem Sanayii, 
Devlet Üretme Çiftlikleri, Yapağı ve Tiftik 
Kurumu, Devlet Demiryolları, Turizm Endüst
risi, Kurumu, Güven Sigorta Kurumu, Azot Sa
nayii, Çimento Sanayii, Şeker Sanayii, Deniz
cilik Bankası, Deniz Bank deniz nakliyatıdır. 
Görülüyor ki, değerli arkadaşlarım, Komisyo
nun, imkânsızlıklara rağmen çalışanların çok 
esaslı bir tetkike tabi olarak seçilmiş olmaları
na rağmen, bu komisyon iki sene gibi bir müd
det içinde vazifesini yapmamıştır denilemez. 

En esaslı İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
bünyesine tamamen nüfuz etmek yalbancı uz
manlardan istifade etmek icabeden bütün ihti
sas sahibi elemanları çalıştırmak suretiyle bu 
kadar mühim olan etüdleri tamamlıyarak Hü
kümete ve bakanlıklara sunmuş bulunmakta-
dıı. 

Bunların dışında Komisyon, ekonomimizin 
türlü dal.'nda çalışan diğer 120 ye yakın iktisa
di kuruluşları incelemek, ki, bunların bir kıs
mı ana, temel İktisadi Devlet Teşekkülleri du
rumundadır, devamına ya da, kaldırılmasına 
karar vermek zorundadır, Ayrıca iktisadi Dev
let teşekküllerinin her birinin teknik icaplara 
göre yeniden düzenlenmesi zarureti de vardır. 
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Şimdi muhterem arkadaşlarım, görülüyor 
ki, İktisadi Devlet Teşekküllerini Düzenleme 
komisyonunun mesaisi gayri kabili ictinab ve 
devamında zaruret olan bir maihiyeti katî ola
rak önümüze sermektedir. Bu itibarla biz, 
21 . 3 . 1966 tarihinde geçici birinci maddeye 
göre müddetin bitimini nazarı itibara alarak, 
bu kanun tasarısını acele olarak huzurunuza 
sevk etmek mecburiyetini hissettik. Tasarı on, 
onbeş gün evvel gündeme alınmış bulunmak
taydı. Fakat gensoru ve genel görüşmeler üze
rinde cereyan eden münakaşalar dolayısiyle 
ivedilik ve öncelikle görüşülmesine ve zama
nında kanuniyet kesıbetmesi için gösterdiğimiz 
bütün gayretlere rağmen neticelendirilmesine 
imkân bulunamadı. Bugün ayın 22 sidir. De
mek ki, bu düzenleme komisyonunun faaliyeti 
21 . 3 . 1966 tarihinde sona ermiş bulunmakta-
d*ı. Muhtemelen kanunun yayımını gösteren 
maddesinde 'bir değişiklik yapmak icabedecek-
tir. Bittabi arada geçen devreyi meşru bir faa
liyete dayandırmak için 21 . 3 . 1966 tarihine 
irca etmek zaruretiyle karşı karşıya kalacağız. 
Bugün çıksa bile, Senatoda görüşülmesi bir haf
ta kadav bir müddet alacaktır. Çalışmalar dur
muş değildir. Mesai devam etmektedir. Bütün 
dikkatimiz üzerindedir. 

Şimdi burada çok değerli arkadaşım Sayın 
Fethi Çelikbaş'm temas ettiği bir duruma da te
mas edeceğim. Zannediyorum kendileri iki nok
taya temas ettiler. Şimdiye kadar Komisyonun 
mesaisi neticelerinin Yüce Meclise gelmediğini 
söjlediler. Zannediyorum ki, bu husustaki te
reddütlerini, vermiş olduğum izahatla, gider
miş oluyorum. 

Kanunda boşluklar var mıdır? Çok değerli 
arkadaşlarım, 440 sayılı Kanunun tatbike ko
nulduğu tarihten itibaren iki seneden fazla bir 
zaman geçmiş bulunuyor. Şüphesiz ki, bu ka
nunun sadece birinci geçici maddesinde değil 

ve sadece Sayın Fethi Çelikbaş'm temas ettiği 
8 nci geçici maddesinde değil, diğer hususlar 
da da birçok boşluklar bulunabilir ve bu boş
lukları biz görmekteyiz. Ancak, Düzenleme Ko
misyonunun faaliyetinin, biraz evvel belirtti
ğim zarureti karşısında, bunu devam ettirmek 
rnak'sadiyle acele olarak bu kanunu sevk etmiş 
bulunuyoruz. Üzerinde durduğumuz boşluklar 
kanunun tadil edilmesi lâzımıgelen yerleri, bir

çok arkadaşların esaslı şekilde üzerinde dur
dukları mevzulardır. Gayet tabiî ki, tetkikatı-
mu devam etmektedir. Lüzum ve zaruret oldu
ğu takdirde kısa bir zamanda olumlu 'bir tetki-
ka dayanan bir kanun teklifini de huzurunuza 
getirmek karar ve azmindeyiz. 

Bu konuda benim, mâruzâtım bu kadardır. 
Şüphesiz takdir Yüce Heyetinizindir. Hepinizi 
hürmetle selâmlarım. 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Sayın Baş
kanım, bir sual soracağım. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Sayın Ba
kan, Hükümet tasarısının birinci maddesine Ko
misyonda ikinci bir fıkra ilâve edilmiş, değiştiril
miştir. Yani bu hazırlık masraflarının yükü, İk
tisadi Devlet Teşekküllerinin sırtına böylelikle 
aktarma yapılmıştır. Bu birincisi. 

İkincisi, meriyet maddesinin değiştirilmesi lâ
zımdır. Kaybedilen zaman itibariyle, eğer hata 
etmiyorsam 21 . 3 . 1966 tarihinden itibaren 
meridir, demek lâzımdır. Meriyet maddesinin tas
hihi lâzımdır. Şu iki noktanın, bilhassa şu son 
fıkranın ilâvesine Hükümet olarak lüzum görülü
yor mu? Yani şimdiye kadar yapılan masraflar 
kanun dışı mı yapılmıştır ki, buraya böyle bir 
fıkra oturtuluyor. Aydınlatırlarsa yerinde olan 
bu kanun tamamlanmış olur. 

MALİYE BAKANI İHSAN GÜRSAN (De
vamla) — Efendim, bu yapılan tetkikler ve dü
zenleme komisyonunun çalışmaları şüphesiz İk
tisadi Devlet Teşekküllerini yakkıen ilgilendiren 
çalışmalardır. 

Esaslı surette derinliğine, detayına inecek ;bir 
bilgiye sahibolmamakla beraber, şu geçen kısa bir 
zaman içinde tetkik etmek imkânına mâlik oldum. 
Zannederim ki, 1965 yılı bütçesinde komüsyon 
masraflarını karşılamak üzere 300 ilâ 500 bin li
ralık bir tahsisat mevcuttur. Bu komisyonun 
bütün bir senelik masrafı bir milyon lira civarın
dadır. Bunun, öyle ilzam edilecek bir mahiyeti 
de yoktur. Ve bu komisyonun emrinde çalışa
cak üyelere, komisyondaki mütehassıslara, ele
manlara ve personele, komisyon üyelerine tediye 
esasları ve prensipleri iki kararname ile tesbit 
edilmiş bulunmaktadır. Kararnamenin, ücretlerin 
veya masrafların tediyesi hakkındaki esasları şu 
anda hatırımda değil. İcabederse tetkik eıfier, 
bildiririm. Masraflar bir esasa bağlandığı jçin 
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her hangi bir şekilde, bâzı arkadaşlarınızın mülâ
haza ettilkeri gibi, bir disiplinsizliğin bahis mev
zuu olduğunu tahmin etmiyorum. Yalnız, büt
çeden kâfi gelmiyen ve zannediyorum ki, 154 sa
yılı Kanuna istinaden, İktisadi Devlet Teşekkül
lerine de, bu masraflarını kifayet etmiyen bir 
kısmını intikal ettirmek suretiyle bir tatbikata 
gidiliyor. Bu itibarla, bu maddede bu fıkra ko
nulmasa idi yine aynı şekilde tatbikata devam 
edilecek ve kifayet eden kısmı Devlet bütçesin
den, kifayet etmiyen kısımları da İktisadi Dev
let Teşekkül!erinin kendi bünyelerine intikal, et
tirilmek suretiyle bir muamele yapılmasına de
vam edilecekti. Bu, bana kalırsa o kadar da 
îzam edilecek bir mevzu değildir. Düzenleme Ko-
misyonunun çalışmalarını ilgilendiren İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin miktarı geniştir. Bu itibar
la, bunlara büyük bir nisbette her hangi bir mas
raf payının intikal ettiğine de, tetkik etmedim 
ama, ben kaani bulunmamaktayım. 

Yürürlük maddesine gelince; biraz evvel arz 
etmiştim, zannediyorum bir önerge verilmiş bu
lunmaktadır, 21 Mart tarihinde yürürlüğe gire
ceğini tasrih eden bir önerge ile bu madde tadil 
edilecek olursa zannediyorum ki, komisyonun ara
da geçen devresi gayrimeşru bir mahiyet lktisa-
betmez ve yapılan masraflarla, çalışmalar bir ka
nuni mesnede, dayatılmış olur. 

Emsal meselesinde belki de makable teşmil' 
meselesi bahis mevzuu olacaktır. Bu da haizi 
ehemmiyet değildir. Çok büyük miktarda misal
leri vardır. Bir tanesi de geçenlerde çıkmış olan 
asgari geçim indirimlerinin ertelenmesine dair 
kanundur, ki epey bir müddet de aradan geçmiş
tir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bakan. Sayın 
Aral sual mi soracaksınız? 

KENAN ARAL (Tunceli) — Bakandan son 
ra son söz alan varsa, sual soracağım. 

BAŞKAN — Bakan Beyden sonra söz sırası 
Sayın Akdoğan'm. Buyurun sorun. 

KENAN ARAL (Tunceli) — Bu kadar haya
ti ehemmiyeti olan İktisadi Devlet Teşekkülleri
nin düzenlenmesini yapacak komisyonun terek
küp tarzı hakkında arkadaşlarımız beyanda bu
lundular, tenkidler yaptılar. Bu komisyonun tar
zı terekkübünün değiştirilmesi hususunda bir gö
rüşü var mıdır Sayın Bakanımızın?. Bu hususta 
tenevvür edilmek istiyorum. 

İkinci nokta; iki yıllık müddet içinde faaliye
tini ikmal edemiyen bu komisyonun çalışmasına 
birçok meseleler bağlanmıştır. Bunun için tasfi
ye haline girmiş birçok İktisadi Devlet Teşebbüs
lerinin iştirak ettiği şirketlerden - tasfiye heye
ti raporlarından bir tanesinde yaptığımız tetki-
kata göre - bir tanesine 1964 yılında 93 bin lira 
ödenmiştir. Bu tasfiye heyetinin görevi de bu ko
misyonunun mesaisinin neticesini bağlamaktadır. 
Yazılan bir cevapla bu para alınmaktadır. Bu hu
susta ne düşünmektesiniz? 

MALİYE BAKANİ İHSAN GÜRSAN (De
vamla) — Değerli arkadaşımın birinci sorusunda 
temas ettiği mevzua arzı cevabetmek isterim. İk
tisadi Devlet Teşekkülleri Düzenleme Ko
misyonu 440 sayılı Kanunun maksat, gaye ve 
prensipleri dairesinde teşekkül etmiş ve vazife
sine devam etmekte olan bir komisyondur. Demin 
Sayın Fethi (Jelikbaş'm da bu kanunun boşluk
ları mevzuunda temas ettikleri hususlara cevap 
arz ederken, 440 sayılı Kanunun bütün boşluk
ları ve esasları üzerinde ve bu mey anda gayet 
tabiî ki, Düzenleme Komisyonunun çalışmaları 
ve şimdiye kadar bu çalışmalardan alman netice
ler göz önüne alınmak suretiyle, bir tetkik yapıl
maktadır. Ama bu mevzu üzerinde sadece bir ko
misyonun müddetinin devamı bahis konusu ve 
müzakere mevzuu yapıldığına göre, enine boyuna 
sizlerle münakaşaya girecek veya cevaplarımı ve
recek durumda olmadığımı tadkirlerinize arz edi
yorum. 

İkinci konu bir tetkik meselesidir; eğer ten-
sibederlerse değerli arkadaşım, bu mevzuu ayrıca 
tetkik edeyim, kendilerine malûmat vereyim. Şu 
anda şu kürsüden kendilerini tatmin edecek bir 
cevap vermek imkânına sahip değilim. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, buyurun, sual. 
Lütfen kısa olsun. 

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — 
Efendim, Karma Komisyonun masrafları, ilgili 
teşebbüsler tarafından kendilerine düşen nisbe-
te iştirak etmek suretiyle karşılanmaktadır. Bu 
bir kararname ile yapılmaktadır. Kararnamenin 
tarihi, 440 sayılı Kanunun neşri tarihinden ön
cedir. 440 sayılı Kanunda bu masrafların genel 
bütçeden ödenmesine dair sarih hüküm vardır. 

Binaenaleyh bu sarih hükme rağmen, şimdi
ye kadar İktisadi Devlet Teşekkülleri bütçesin
den yardım alınmıştır. Bu yardımlar hangi esa-
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sa göre alınmıştır? Bunun bilhassa belirtilmesini 
rica edeceğim. 

MALİYE BAKANI İHSAN GÜRSAN (De
vamla) — Bu mevzuu tetkik etmedim. Fakat 
temas ettiğiniz konu şayanı dikkattir. Tetkik et
tikten sonra kanunun gereği ne ise o yapılacak
tır. Bunu arkadaşıma temin ederim. 

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — 
Yalnız dikkat edilecek bir husus; yeni gelen ka
nunla geçmişte ödenmiş olan masraflar da meşru-
laştırılmak istemektedir. Bu hususa dikkat edil
mesini bilhassa istirham ederim. 

MALİYE BAKANI ÎHSAN GÜRSAN (De
vamla) — Takdir buyurursunuz ki, bu da bir tet
kik mevzuudur. Şu anda size cevap verebilecek 
durumda değilim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MALÎYE BAKANI İHSAN GÜRSAN (De

vamla) — Teşekkür ederim. (A. P. sıralarından, 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oya koyma
dan evvel Sayın Abdülbâri Akdoğan arkadaşımı
za söz vereceğim. Buyurunuz. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Muhte
rem arkadaşlarım, diğer birçok devletlerin parlö-
menter çalışmalarında işlerin yürütülebilmesi için 
ihtisas sahibi milletvekillerinden kurulmuş bir
çok komisyonlar vardır. Bu komisyonlarda iş
ler evvelâ olgunlaştırılır ondan sonra Millet Mec
lisine getirilir ve netice, orada görüşülür. Maale
sef bizdeki tutum bugünkü vaziyeti ile - her ko
misyon için arz etmiyorum ihtisas sahibi olmı-
yan - birçok milletvekilleri arkadaşlarımız tara
fından görülmektedir. Bu bakımdan iktisadi 
Devlet Teşekküllerinin, reorganizasyonu üzerin
de çalışmalar elbette ki, benim kanaatimce, zayıf 
olacaktır ve iki sene içinde de yetişmesine imkân 
yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, memleketimizde 
bulunan İktisadi Devlet Teşekküllerinde hattâ 
Avrupa'da da çalışmış hir arkadaşınız olarak 
iktisadi Devlet Teşekküllerinin bâzı aksaklık
larından bahsedeceğim ve komisyonun, "çalışma
larına ışık tutar ümidi ile bâzı fikirlerimi arz 
edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, İktisadi Devlet 
Teşekküllerinde düzenlenmesi gereken en lü
zumlu mesele personel durumudur. Hanıgi İk
tisadi Devlet Teşekkülünün personel durumu

nu, yahut şemalarına oturtulmuş olan perso
neli incelerseniz inceleyin, muhakkak surette 
bire karşı asgari beş personel oturtulmuştuk*. 
Bu beş personelin sayısını bir tarafa bırakıtı, 
yaptıkları işler bakımından da bir kişinin ya
pacağı işi diğer dört tanesi maalesef bozmak
tadır. Şimdi evvelemirde bu komisyonlar işi 
tetkik ettikleri zaman muhakkak surette mem
leket çapında değerli, ileri, memleketin men
faatine iyi işler yapmak arzusunda iseler ev
velâ bu şemaların düzeltilmesine şreçilmelidir. 

ikinci mesele de; işçilerin durumudur. Muh
terem arkadaşlar, bendeniz Almanya'da çalış
mış bir mühendis olarak şöyle bir misali arz 
edeceğim. Bir vardiya için 300 işçisi bulunan 
bir müessesede bunların bütün personelinin 
yövmiyesine varıncaya kadar bütün muamele
si 30 kişi tarafından görülmektedir. Halbuki 
bizde Türkiyedeki iktisadi Devlet Teşekkülle
rinin hangi müessesesine giderseniz gidin, ma
alesef üçyüz işçi çalıştıran fabrikalar veyahut 
müesseseler asgari ikiyüz tane memur çalıştır
maktadır. («O kadar değil» sesleri) Hiç olmaz
sa yarısı ama... ^-Bunun da önüne geçilmesi el
zemdir. Bu durumun ta'biî neticesi maliyete el-
betteki tesir etmektedir. Bugün çimentoyu, 
takdir edersiniz, memleketimizde 150 - 170 Ihfa-
ya mal edip 135 liraya satıyorsak, bunun ta
mamen esbabı mucibesi bu yöndendir. Yani ma
liyetin düzenlenmesi için Türkiyede İktisâdi 
Devlet Teşekküllerinde reorganizasyona gidil
mesi şarttır, elzemdir. Ereğli Kömürleri İşlet
meleri de bu durumdadır maalesef. Bütçe ko
nuşmalarımız sırasında da arz etmiştik, bu 
sene Ereğli Kömür İşletmelerinin 95 milyon 
lira zarar ettiğini görmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, Devletin eli ile yü
rütülen işlerin zamanla hususi teşebbüse ter
ki yapılmazsa, komisyon teşkilleriyle zararlar 
düzeltilemez. Bu bakımdan komisyonun çalış
malarına ışık tutar amacı ile şu hususların na
zara alınması zaruridir. 

Bütün İktisadi Devlet Teşekküllerinin Ça
lıştırılma prensipleri aynı olmalıdır. Farzı njıu-
hal bir iktisadi Devlet TeşekküLü olarak Çi
mento Sanayiinde başka bir sistem, Türkiye 
Kömürleri işletmelerinde başka bir sistem Dev
let Su İşlerinde başka bir sistem tatbik edilir
se bu İktisadi Devlet Teşekküllerinin düzje'n-
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lenmesine imkân ve ihtimal yoktur. Bunun 
için de bütün teşekküllerden gelen raporların 
muhteviyatı birleştirerek bir esas ortaya çı
karılmalıdır. 

ikinci husus; hususi teşebbüslerin de ça
lışma düzenleri incelenmelidir. 130 küsur İkti
sadi Devlet Teşekkülünün reorganize işini 
5 - 10 kişiden müteşekkil bir komisyonun iki 
yılda düzenlenmesine ihtimal ve imkân yoktur. 
Çalışmalar ciddî ve devamlı olmalıdır. Yaban
cı uzmanlar memleketimizin bünyesiyle uygun 
lolarak işin detayına nüfus edememekte ve ço
ğu kere yanlış yorumlarla* zararlara kadar 
gidilmektedir. Zararlardan kurtulmak işi çok 
mühimdir, İktisadi Devlet Teşekküllerinin bâ-

' zılarımn kaldırılması keyfiyeti üzerinde durul
ması lâzımdır. Zira bir müessesenin kurulması 
pek kolay değildir. Bâzı işler var ki, zarar 
edebilir. Fakat millî gücün iştiraki dolayısiyle 
ıbirçok faydaları olacağını hatırdan çıkarma
mak gerekir. Netice itibariyle, İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin reorganizasyonunun düzeltil
mesine iki yılda imkân yoktur. Bu itibarla, 
rantaıbl bir görüşle bütün teşekküllerin rapor
ları hazır olduktan sonra bu gibi çalışmala
rın hiç olmazsa devamının sıhatli olması bakı
mından, düşünülmesi ve ilgili müesseselerde ça-. 
lışma yapılması gerekir. Hürmetlerimle. (Al
kışlar). 

BAŞKAN — Verilmiş bulunan yeterlik 
önergesini okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Kanunun kâfi derecede müzakere edildi

ğine kaaniim, kifayetin oylanmasını saygiyle 
arz ederim. 

İstanbul 
Kaya Özdemir 

BAŞKAN — Yeterlik önergesinin aleyhin
de, buyurun Sayın Çelikbaş, 

edinmesinde fayda gördüğüm için o tarihlerde 
sorumluluk taşıyan bir arkadaşınız sifatiyle, 
izin verirseniz veya arkadaşımız yeterlik öner
gesini geri'alırsa 10 - 15 dakika içinde bunları 
anlatmak ve Türkiye İşçi Partisinin bu konu
da da bütün diğer siyasi teşekküllerden ayrı 
düşünüşünün kendi doktrini icabı olduğunu be
lirtmek isterim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. 
Yeterlik önergesi kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi teklifi vardır. İvedi
likle görüşülmesi hususunu oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... İvedi
likle görüşülmesi hususu ka'bul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum. 
440 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 12 . 3 . 1964 tarihli 440 sa
yılı Kanunun geçici 1 nci maddesinin 3 ncü ve 
5 nci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«Komisyon geçici olup kuruluşundan itiba
ren en fazla 4 yıl içinde çalışmalarını bitire
rek dağılır.» 

«Komisyon giderleri, 154 sayılı Kanuna gö
re Maliye Bakanlığı bütçesine konulan ödenek
ten ve Maliye Bakanlığınca tesbit edilecek mik
tar ve esaslar dâhilinde İktisadi Devlet Teşek
küllerinin kendi kaynaklarından karşılanır.» 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde Sayın 
Nuri Bayar. Buyurun. Siz efendim ? 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Tümü 
hakkında, sonunda 

EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — 1 nci 
madde üzerinde. 

BAŞKAN — Sayın Akçal, 1 nci madde 

NURİ BAYAR (Sakarya) — Muhterem ar
kadaşlarım, 440 sayılı Kanunun süre tadiline 
taallûk eden bu tasarı ile Geçici Komisyonu
muz bu kanuna yeni bir eleman getirmiştir, bu 
yeni elemana göre bu komisyonun giderleri, 
masrafları, Maliye Bakanlığının Bütçesine ko
nulacak tahsisat ile, ayrıca İktisadi Devlet Te
şekküllerinden alınacak ve esasları Maliye Ba-

FETHt ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhte
rem arkadaşlarım, hatip arkadaşların konuş
malarını dikkatle takibettim. Burada Türkiye 
İşçi Partisinden Sayın Şaban Erik, 440 sayılı 
Kanunun sistemi üzerinde tenkidlerde bulun
mamış olsaydı, yeterliğin aleyhinde söz almıya-
caktım. Bu tenkidler cevapsız kalmamalıdır. 
Türkiye'de 440 sayılı Kanunun Türk Anayasası 
Türk Sosyal, ve Ekonomik hayatı içindeki 
felsefi bünyesi hakkında vatandaşların bilgi 
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kanlığmca tesbit edilmiş olan bir usul gereğin
ce alınacak ödenekle karşılanacağı ilâvesi ya
pılmıştır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, 440 sayılı 
Kanunla bu vazife Düzenleme Komisyonuna 
ve masraflarının da Maliye Bakanlığı Bütçesi
ne konulacak tahsisattan ödeneceği kaydolun-
muştur. Ama bundan evvel bir tatbikat da ce
reyan etmiştir. Sayın Süleyman Çağlar arka
daşımızın ifade ettiği gibi, 440 sayılı Kanunun 
gecikeceği hesaplanarak, bu kararname ile İk
tisadi Devlet Teşekküllerinden alınacak mas
raflarla bu düzenleme komisyonunun giderleri 
karşılanmak istenmiş, fakat bilâhare kanun 
tedvin edilmiş ve bu kanun sarih olarak, Ma
liye Bakanlığı Bütçesine konulacak tahsisatla 
bu komisyonun masraflarının karşılanacağını 
ifade etmiş. Buna rağmen Süleyman Çağlar 
arkadaşımızın ifade ettiği 'gibi, İktisadi Devlet 
Teşekküllerinden, kararname ile yine birtakım 
masraf karşılığı paralar alındığı beyan olun
muştur. Bunu teyideden bir husus da Yüksek 
Murakabe Heyeti raporudur. Sarahaten Yük
sek Murakabe Heyeti, bu tatbikatın kanuna ay
kırı olduğunu ifade etmiştir, beyan etmiştir. 
Mazbut ıbir haldedir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, anlaşılıyor ki, 
komisyonumuz Yüksek Murakabe Heyeti raporu
na göre, gayrikanuni surette cereyan etmekte 
olan bir tatbikatı meşruiyet sınırı içine almakta ve 
kanuniyet kazandırmak istemektedir. Benim 
noktai nazarıma göre arkadaşlarım, 440 sayılı 
Kanundaki tatbikat devam etmelidir. İktisadi 
Devlet Teşekküllerinden alınacak, bu kanunla 
derpiş edildiği tarzda dahi olsa alınacak para
ların sarfının kontrolü ne suretle olur? Onu 
anlamamaktayım. Devlet İktisadi Teşekkülle
rinden alınması mutasavver paraların sarfının 
divan vizesine tabi olmıyacağı açık bir hakikat
tir. Halbuki Devlet Bütçesine konan para ile 
bu masrafların karşılanması son derece normal 
bir hâdisedir. Bütçe disiplini içinde bu işin 
yapılmasının doğru olduğu kanaatindeyim. 
O itibarla son fıkranın tayyını istirham, etmek
teyim. 

Bir noktaya daha ilişmek istiyorum; değer
li komisyon sözcüsü arkadaşım Kemal Doğan 
Sungun, biz bu masrafları maliyenin yükünü 
azaltacak Ibir vasıta telakki ettik ve bu İkti

sadi Devlet Teşekküllerinden alınacak paraljar-
la Maliyenin yükünü biraz azaltabiliriz, d^di. 
Ben bu noktai nazara, aflarına sığınarak söy
lüyorum, iştirak edemiyorum. Çünkü İktisjadi 
Devlet Teşekküllerinin işletme açıkları zajten 
Devlet bütçesinden karşılanmaktadır. Yatıhm 
açıkları Devlet bütçesinden karşılanmaktadır. 
Varsın olsun bu küçük masraflar da muhterem 
arkadaşlarım, Maliye Bakanlığı tarafından süb-
vansione edilsin, karşılansın. Ama bu masif af
lar bu komisyon giderleri mutlaka bütçe disip
lini içerisinde kalsın. O itibarla bu komisyon 
tarafından ilâve edilen son fıkranın tayymı 
talebeden bir önergeyi takdim ediyorum. De
ğerli arkadaşlarımın iltifatını ric:ı ederim, Say
gılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Akçal, buyurun. 
Sayın Akçal şahsınız adına mı, komisyon 

adına mı? 

EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Şah
sım adına. 

Muhterem arkadaşlarım, birkaç hususu, |Sa-
yın Nuri Bayar'm ve bu mevzuda konuşan l ar
kadaşların ıttılaına arz etmek istiyorum. 

Evvelâ bu komisyonun çalışmaları hakkın
da bütçede her hangi bir fasıl yoktur ve Şde-
nek verilmemiştir. 154 sayılı Kanuna göre, pıu-
ayyen bir meblağ, zannediyorum 500 000 Ijira-
lık bir meiblağ, tahsiat olarak verilmiş, heri se
ne bunun muayyen bir kısmı kullanılmış! di
ğer bir kısmı emanete alınmış vo bu paradan 
halihazırda bakiye kalan meblağ da, zannedi
yorum 25 bin lira civarında imiş, ifade edil
diğine göre. Şimdi ortada şöyle bir durum 
var, biz Komisyonun çalışma süı esini iki sene 
daha uzatacağız, yani iki sene daha çaljşın, 
diyeceğiz. Bütçede bir ödenek olmadığına £öre 
ve bir fasıl açılmamış bulunduğuna göre,!her 
hangi >bir aktarma da yapamıyacağız. Yanij bir 
tahsisatta koyamıyacağız. O zaman parasız sola
rak muayyen bir müesseseye iş yüklenmiş ;ola-
cağız. Zannediyorum ki, bu imkân dâhilinde ol
mamak icâbeder. 

Bir noktayı daha huzurunuzda izah etjııek 
istiyorum. Komisyonda ilâve edilen fıkraya! gö
re, bu hususta yetki Maliye Bakanlığına vleril-
mektedir. Bütçeyi de Maliye Bakanlığı hasırlı
yor ve bu komisyonun çalışmasını tanzimi de, 
dolayısiyle Maliye Bakanlığına aidolmak I ica-

i 
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bediyor. Bunda niçin kıskanç davranıyoruz? 
Bunu izah etmek müşkül oluyor. 

Muhterem arkadaşlar, yine Nuri Bayar ar
kadaşım; şimdiye kadar yapılan ödemelerin 
usulsüz bulunduğunu ve bu kanunun bu mad
desiyle şimdiye kadar yapılan bu usulsüz öde
melere bir nevi kanuniyet iktisabcttirileceğin-
den bahis buyurdular. Şimdiye kadar yapılan 
ödemelerin usulünde veya usulünde olmadığı 
hususunda bir tetkikat yapmadan huzurunuz
da konuşmak selâhiyetini kendimde bulamı
yorum. Ancak, neşri tarihinden veyahut muay
yen bir tarihten sonra yürürlüğe girecek bir 
kanunla, kanunun yürülüğc girmesinden ev
velki hâdiselere ne şekilde meşruiyet verilebil
diği hususunu, bu hususta konuşan arkadaşım
dan sormak isterim. Daha evvelki hâdiseleri 
kapsıyamıyacağı için, evvelki hâdiselerde şa
yet bir usulsüzlük mevcut ise, bu usulsüzlükle
rin her zaman için meydana çıkartılması ka
bildir. Bu hususu ileri süren arkadaşımdan 
benim sorduğum sualler şudur: Bütçede bir 
tahsisat, yoktur, bütçede bir fasd da yoktur.. 
' BAŞKAN — Sayın Akçal, bir dakika.. Sa

yın Bayar şahsı adına konuştu. Milletvekilinin 
milletvekillerine sual sormak hakkı mevcut de
ğildir. Lütfedin sual sormayınız. 

•EROL YILMAZ AKÇAL (Devamla) — Pe
ki efendim. Bu fikirde bulunan arkadaşlarımı 
şu »şekilde ikna etmek isterim. Bütçede bir fa
sıl bulunmadığına göre, bir ek ödenek de mev-
zuubahsolamıyacağma göre, bu komisyonun 
üyelerinin aylıklarını ve komisyonun masraf
larını ne şekilde ödemek mümkün olabilecek
tir? Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Güncr, buyurun. 
ARİF HİKMET GÜNER (Kırklareli) — 

Muhterem arkadaşlarım, filhakika bu komis
yonun yapacağı masraflar netice itibariyle büt
çeye intikal edebilir, yani hazineden çıkmış 
olabilir. Ama bu masrafların fiilen işletme
lerden çıkmış olmasının mühim rolü vardır. 
Esasen hesabımızı bilmek bakımından da bu
na ihtiyaç vardır. Bu masraflar bu işletmeleri 
düzeltmek için yapılırken başka yerden çık
mış olması, bu işletmelerin umumiyet itibariyle 
masraf yekûnlarını göstermemesi bakımından 
mahzurludur. O bakımdan fıkra yerindedir. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen ?. 
KENAN DOĞAN SUNGUN (Zonguldak) 

— Söz rica ediyorum. 
BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Sun

gun. Buyurun efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KEMAL 
DOĞAN SUNGUN (Zonguldak) — Muhterem 
arkadaşlarım; bilhassa 'bâzı arkadaşlarımızın 
takılmış olduğu komisyonun çalışmalariyle il
gili yani bu faaliyetler için ödenecek paraların 
verilmesi hususundaki fikirlerine karşı Yüce 
Meclisinize şunu arz etmek isterim ki, 154 sa
yılı İktisadi Devlet Teşekkülleri Konsolidasyon 
Kanununa göre, o zaman çıkarılan zannediyo
rum 1961 yılında, 500 000 liralık bir tahsisat 
konulmuştur. Ve bu kanuna göre bir defa ko
nulmuş Ibir tahsisattır. Yani Maliye Bakanlığı 
Bütçesine konulmuş ve her yıl yapılacak olan 
masrafları karşılamak için değil. Bir defaya 
mahsus olmak üzere 500 000 liralık bir talhsisat 
konulmuş, bir fon konulmuş. Ve bu fonda bu
gün yapılan masraflar çıktıktan sonra 25 bin 
lira kalmıştı. Malûmuâliniz bu 25 bin liranın 
da gayet kısa bir zamanda bitmesi gayet ta
biîdir. Bu bakımdan biz komisyon olarak bu
nun İktisadi Devlet Teşekküllerince karşılan
masını öne sürmüş oluyoruz. Kaldı ki, biraz 
evel de izah etmiş olduğumuz üzere, İktisadi 
Devlet Teşekküllerini daha verimli, daha ras
yonel çalışmasını temin edecek bu roorganizas-
yon çalışmaları elbetteki kendi bünyelerinin 
ıslahı için olduğu cihetle, masraflarının da ken
dileri tarafından takaıbbül edilmesi kadar ta
biî bir şey telakki edilemez kanaatindeyiz. Tek-
raren arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bayar 
NURİ BAYAR (Sakarya) — Çok kısa ola

rak arzı malûmat edeceğim. 
Değerli Akçal arkadaşımız, tetkik etmeden 

falan konuştunuz, dediler. Yüksek Murakabe 
Heyeti raporundan bahsettim Yüksek Muraka
be Heyeti gayet mazlbut şekilde, vâki tatbika
tın kanuna aykırı olduğu (hakkında raporuna 
bir fıkra dereetmiştir onu arz ettin. O itibarla 
tetkike müsteniddir beyanım, bunu ifade etmek 
istedim. 

Şimdi diğer bir noktaya geliyorum, arka
daşlarım. 440 ısayılı Kanun satih surette bu 
vazifeyi Maliye Bakanlığına vermiştir. Yani 
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bu komisyonun masraflarını karşılayacaksın, i 
demiş. Şimdi bütçede tahsisat vardır yoktur... I 
Bunları ciddî telakki etmeye imkân yok. Mec- I 
burlardır bu tahsisatı vermeye, bu değişikliği I 
getirmeselerdi. Kaldı ki, bu komisyonun vazi- I 
fesinin 21 Mart'a kadar devam ötmesi iktiza I 
ederdi. Bütçe 1 Mart'ta mer'iyete girdiğine gö- I 
re, 21 günlük hiç değilse masraflarını karşı- I 
layacak bir fasıl koymıya mecburdurlar. Muh- I 
terem, arkadaşlarım, konsoliclasyon imkânların- I 
dan da istifade ediyoruz, ondan karşılıyoruz, I 
dediler. O halele, onu da ifade edeyim. Kionso- I 
lidasyon karşılığı olarak bütçeye klobal rak- I 
kam konulmuştur. O itibarla, bu global rak- I 
kam içerisinden bu komisyonun masrafları be- I 
lağan mabelâğ karşılanabilir. O itibarla tak- I 
ririme iltifat bııyurulmasmı arz ve istirham I 
ederim. I 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 1 nci | 
madde üzerinde verilmiş bulunan bir değişiklik I 
önergesi vardır. Okutuyorum. I 

Sayın Başkanlığa I 

Görüşülmekte olan ve 440 sayılı Kanunda I 
değişikliği derpiş eden tasarının 1 nci mad- I 
desinin Geçici Komisyon tarafından ilâve olu- I 
nan son fıkranın tayymı arz ve teklif ederiz. I 
Saygılarımızla. I 

Sakarya Kayseri I 
Nuri Bayar Feyyaz Koksal I 

BAŞKAN — Komisyon, olarak katılıyor mu- I 
sunuz î I 

- GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KEMAL 
DOÖAN SUNGUN (Zonguldak) — Katılmıyo
ruz. I 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. I 
Değişiklik önergesini oyunuza sunuyorum I 

Kabul edenler... Etmiyenler.. Önerge reddedil- I 
mistir. I 

1 nci maddeyi yazılan ve okunan şekliyle I 
oyunuza sunuyorum. Kaıbul edenler... Etmiyen- I 
ler... Birinci madde aynen kabul edilmiştir. I 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. I 

BAŞKAN — Söz istiyen?. Yok. Bir deği
şiklik önergesi var, okutuyorum. I 

Sayın Başkanlığa I 
Müzakere edilmekte olan 440 sayılı Kanu- I 

nun geçici birinci maddesini değiştiren tasa- I 
rınm Hükümet teklifindeki 2 nci maddesinin I 

i aşağıdaki şekilde oylanmasını arz \ e teklif e<jle-
I rim. 

MADDE 2. — Bu kanun 21 . 3 . 1966 ta-
I rihinde yürürlüğe girer. 
I Balıkesir 
I Adnan Akın . 
I BAŞKAN — Değişiklik önergesini Komis-
I yon tekalbbül ediyor. Önergeyi oyunuza sunu-
I yorum. Kabul edenler.. Kabul etmiyenler... 
I Önerge kabul edilmiştir. Filhal iştirak ediyor-
I junuz komisyon olarak. Filhal kabul edilmiştir. 
j\ İkinci maddeyi değişik şekliyle okutuyorum. 

MADDE 2. — Bu kanun 21 . 3 . 1966 t&ri-
I hinde yürürlüğe girer. * 
I BAŞKAN — Maddeyi bu şekliyle oyunu-
I za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. 
I Madde değişik bu şekliyle kabul edilmiştir. 
I MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
I yürütür. 
I BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen. 
I Yok. 3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka-
I nü edenler... Etmiyenler... 3 neü .madde aynen 
I kabul edilmiştir. 
I Kanunun tümü üzerinde lehde, aleyhde oyunu 
|.; izhar sadedinde söz istiyen var mı ? Sayın Çc-
I likbaş lehinde buyurdunuz, buyurunuz, efen-
I dim, 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhte-
I rem arkadaşlarım, bu tadil tasarısı 440 sayılı 
I Kanunun İktisadi Devlet Teşekkülleri için. ge-
I; tirdiği ekonomik sistemi teyit maksadını da jgüt-
I tüğü için, lehinde oy kullanacağımı izah etjmek 
I; istiyorum. Şimdi İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
l reorganizasyonu mevzuübahsolup çeşitli metin-
I ler ortaya çıkınca, Hükümet elbette bu çeşitli 
I metinleri Anayasanın hükümleri dâhilind|e ve 
I; Türkiye'nin yine Anayasa hükmü olarak plânlı 
I bir devreye girmesini dikkate alarak, sıhhati^ bir 
I ekonomik düzen içinde ekonominin rantabljtesi-
I ni, işletmelerin jestiyonlarında hâkim olması lâ-
I zımgelen salim prensipleri dikkate olarak huzu

runuzda bulunan 440 sayılı Kanun iatkametm-
I de anakarannı. vermiştir. Filhakika bu karma 
I ekonomiyi kabul etmektedir. Plânlı ekonomiden 
I hareket etmektedir. Plânlı ekonomiye sadakatini 
I bütün nizamı içinde gözetmektedir. Meseljj, ka-
| nunla. kurulan bir İktisadi Devlet Teşelfckülü 
I kendi işletmelerini müesseseler halimle reorgani-
I ze etmek mecburiyetine talbi olmakla beraber, es-
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kiden olduğu gibi kendi kararı ile hususi sek
törle işbirliği yaparak şirketler kuramaz. Ba
kanlar Kurulu kararı ile ona iştirak edebilir 
yerli veya yabancı sermaye ile. işte bu, İktisadi 
Devlet Teşekküllerini plân ekonomisinde yü
rütmek maksadına mâtufen konulmuş olan bir 
müessesedir. Ve tamamen yerindedir. Rantabili-
te prensipleri dikkate alınmak suretiyle bu ter
cih yapılmıştır, dedim. Filhakika bugün ideolo
jik maksatlarla ekonomiye bir düzen vermek ni
yetinde olmıyan, ekonomiyi sosyal kalkınmanın 
bir kilit noktası olarak telâkki eden nazariyeler 
ve nazariyelerin tatbik edildikleri yerlerde artık 
hür teşebbüsün bâzı müesseseleri bugün tamamen 
merkezden plânlaştırılmış kollektivist ekonomiler
de de tatbike başlanmıştır. Ezcümle, derhal mi
sal vereceğim, Sovyet ekonomisinde son yıllarda 
bir pilot çalışması şeklinde olmakla beraber, iş
letmelerden bâzıları tamamen arz ve talebe göre, 
müstehliklerin arzularına göre, imalât programı 
yapmak için serbest bırakılmışlardır. Eskiden 
merkezden verilen emirlere göre imalât yapılırdı 
Bir kısım mallar stoklar halinde birikir, bir kı
sım mallardan müşteri .almak ister bulamaz. Bun
dan kurtulmak için o yola gitmişlerdir, bir. 

İki, ekonominin sıhhatle yürütülüp yürütül-
mediğinin miyarı, muhasebe yönünden, hukuk 
yönünden değil, kârlı mıdır değil midir? Yapı
lan masrafları ekonomik nizam içinde acaba sa
tışlar sonunda kurtarıyor mu kurtarmıyor mu? 
Bir müsbet bakiye kalıyor mu? Bu, murakabe yö
nünden kârlılığı ifade eder. Buraya da girmiş
tir. Ama nazariyede ve tatbikatta görülmektedir 
ki, rekabet serbestisini mahdut da olsa tanıyan 
bu nizam istihsal vasıtaları üzerinde hususi mül
kiyeti reddi inkâr ettiği için, getirmek istediği 
rekabet serbest değil, şibih rekabet, veyahut pso-
doconcurrence diyor Garp âlemi. Çünkü rekabe
tin nihai sonucu orda yatırılı olan malları iste
diği anda sevk ve idare sahibi terk ederek bir ba§-
ka alana aktarabilmek yetkisine sahibolmalıdır. 
Bu hadde gitmemekle beraber, oraya bu nizam 
girmiş bulunmaktadır. Kâr mefhumu hukuk mâ
nasında değil, muhasebe mânasında orada yer 
almaya başlamıştır. 

Üç, yine muhasebe yönünden rantablite, iş
letmelerin yekdiğerine kıyasen ve bütün plân 
içinde yatırılanların başka bir sahada getirile
cek nemayı getirip, getirmediğini kontrol imkâ-
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nma, mahdut ölçüde de olsa, araştırılıp tesbit 
edebilmek bakımından o ekonomilerde de buna 
gidilmiştir, yenidir. 

Şimdi, Türkiye'de bu kanun tasarısiyle bir
likte hazırlanan bir başka metin bütün iktisadi 
Devlet Teşekküllerini hususi teşebbüs ekonomile
rimin büyük cesametle çalışanlarında görüldüğü 
veçhile bir holding şirket haline getiriyordu. 
Şeker, çimento, demir çelik, azot, petrol ve saire 
hepsinden yedi tûlâ sahibi, yedi ilâ onbir kişi
lik bir idare meclisi. Hepsinin şevki idaresinde 
son söz sahibi olarak. Bu, Türk Anayasasıyla 
bağdaşır görülmedi. Filhakika Anayasamızın 
104 ncü maddesi, Bakanların kendi yetkilerine 
giren konulardan münferiden, ama Hükümetin 
umumi politikasından müştereken mesuliyetini 
âmirdir. Böyle bir metin Türk Anayasasiyle bağ
daşabilir bir metin olarak görülmedi, buradan 
reddedildi. 

Dört Türkiye'de değil, hususi teşebbüs ekono
misinin en ileri merhalesine varmış olan dev te
şebbüsler rekabetinde foya meydana çıkar, plânlı 
ekonomide, merkezî plânlamada, kollektivizmde 
foya meydana çıkmaz. Stok birikir, atılır falan.. 
Ama, ötekisinde, blânçosunda derhal görülür. 
Oralarda dahi bu kadar birbirinden çeşitli ma
hiyette olan işleri dirayetle sevk ve idare edecek 
insanlar henüz yeter derecede bulunmamıştır, 
nerede ki memleketimizde bulunacaktır. Bu iti
barla Sayın Şaban Erik arkadaşımızın ortaya 
attığı fikre mütenazır bir metin yok değildi. 
Vardır ama ne Türk Anayasası ile bağdaşabi
lirdi, ne de Türkiye'nin 50 milyarlık bir yekû
na baliğ olan iktisadi devlet teşekküllerinden, 
plânlı ekonomide, karma ekonomide beklediği
miz kaynak yaratma imkânları ortaya çıkabilir
di. Kanunu arkadaşlarım okurlarsa, ideolo
jik maksatlara hizmet etmek maksadı ile değil, 
ama işçisi, esnafı, çiftçisi, memuru ve subayı 
ile hulâsa bütün milletçe süratle kalkınmamızın 
kaynağını yaratsın diye bu mevzu üzerinde du
ruldu ve çok isabetli oldu. Kaldı ki, bunun 
isabeti tamamen merkezden plânlaştırılan eko
nomilerde dahi son zamanlarda bir müddetten 
beri nazariyede başılıyan gelişmeler tatbikata 
girmek suretiyle oralarda da artık denenmiye 
başlanmıştır. Ve bu konuda merkezden plân
lanmış kollektivist ekonomi çok şeyleri, hür 
teşebbüs çalışmalarından öğrenebileceğini ideo-
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lojik taassuplardan kurtulduğu nisbette teslim 
eder hale gelmiştir. Bunun misalleri artık orta
dadır. Bu tasarı ufak bir tadil, ama arkadaşı
mız bu fikri de ortaya attığı için, Hükümetin 
440 sayılı Kanunda radikal bir tadilâtı değil, 
mevcut karma ekonomi kurallarına uygun, Tür
kiye'nin süratle plânlı kalkınmasında kaynak 
yaratmak maksadına matuf olarak reorganizas-
yonunda işleri süratlendirmek ve dar zamanda 
biraz da müddet vermek maksadına mâtufen 
getirdiği bu tadil tasarısını işte bu yönden 
müsbet karşıladığımı arz etmek istiyorum. Te
şekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Kanunun tümünü oylarınıza 
sunuyorum. 

ŞABAN ERİK (Malatya) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Nasıl söz istiyorsunuz efendim? 

Lütfen yerinizden söyleyiniz. 
ŞABAN ERÎK (Malatya) — Sayın Çelîkbaş 

arkadaşımız Partimize sataşmada bulunmuştur. 
Cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Kanun tasarısının aleyhinde mi 
görüşeceksiniz ? 

ŞABAN ERÎK (Malatya) — Partimize sa
taşma vardır, cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Usulî bakımından mümkün de
ğil. Eğer kanunun aleyhinde konuşacaksınız 
söz verebilirim. Başka türlü mümkün değil
dir. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kanun ta
sarısı tümü itibariyle kabuli edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, birleşim sırasında 
verilmiş bulunan bâzı önergeler vardır. Bu 
önergelerin birinde Sayın Ulaştırma Bakanı 

Seyfi öztürk, Rıhtım resmi kanun tasarısının 
geçici bir komisyonda görüşülmesini istemek
tedir. Bu husus gündemin normal sırasına ko
nulacaktır. Sayın İçişleri Bakanı Faruk Sükan, 
Çarşı ve mahalle bekçileri kanun tasarısının... 

REŞlT ÜLKER (istanbul) — Bendenizin 
de teklifi var, o hususta. 

BAŞKAN — Şimdi gelenleri okuyorum efen
dim. Var mı şimdi halen efendim? 

Çarşı ve mahalle bekçileri kanun tasarısının 
bir Geçici Komisyonda görüşülmesini istemek
tedir. Gündemde normal sırasına konulacaktır, 

Saym*Ismail Hakkı Tekinel, Anayasa Mahke
mesi tarafından şekil yönünden iptal edilmiş 
bulunan Tapulama Kanununun Perşembe günkü 
toplantıda görüşülmesini teklif etmektedir. 
Başkanlık Divanına intikal ettirilecektir. 

ULAŞTIRMA BAKANI SEYFİ ÖTZÜRK 
(Eskişehir) — Benim önergem de Başkanlık 
Divanına intikal edecek, zaten gündemde sıra
sındadır, 62 nci sıradadır. 

BAŞKAN — Tetkik edilecek efendim. Bu
günkü gündemde müzakeresi mümkün değil. 

Muhterem arkadaşlarım, uzun zamandan beri 
hasretle ve ümidle beklediğimiz sakin ve mun
tazam bir Meclis toplantısı idrak etmiş bulun
maktayız. Bu sebeble şahsan, hepinize, bütün 
arkadaşlarıma memnuniyetimi ve teşekkürle
rini arz ederim. (Alkışlar) Yüce Meclisin bütün 
üyelerine ayrı ayrı teşekkür eder ve bu halin 
devamını dileriz. 

Birleşimi 23 Mart 1966 Çarşamba günü saat 
15 te toplanılmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,00 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
70. BİRLEŞİM 

22 . 3 . 1966 Sak 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Cumhuriyet Senatosundan değiştiri

lerek dönen Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
kanunu tasarısının Millî Savunma, Maliye ve 
Plân komisyonlarından beşer üyeden kurula
cak Geçici bir Komisyonda görüşülmesine dair 
kararın alınması. 

2. — Cumhuriyet Senatosundan değiştirile
rek dönen İş Kanunu tasarınmm Tarım, Ulaştır
ma, Sanayi, Millî Savunma, Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Bayındırlık, içişleri, Ticaret, Adalet, 
Çalışma ve Plân komisyonlarından 2 şer üye
den kurulacak Geçici bir Komisyonda görüşül
mesine dair karar alınması. 

3. — Cumhuriyet Senatosundan değiştirile
rek dönmüş bulunan Deniz iş Kanunu tasarısı
nın. iş Kanunu tasarısını görüşmek üzere Ta
rım, Ulaştırma, Sanayi, Millî Savunma, Sağlık 
ve Sosyal Yardım, Bayındırlık, İçişleri, Ticaret, 
Adalet, Çalışma ve Plân komisyonlarından 2 şer 
üyeden kurulacak Geçici Komisyonda görüşül
mesine karar alınması. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 
II 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B 1 TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
1. — 440 sayılı Kanunun geçici 1 nci madde

sinde değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ve Sanayi, Ticaret, Maliye ve Plân komis
yonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu. (1/142) (S. Sayısı : 82) [Da
ğıtma tarihi : 1 . 3 . 1966] 
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440 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesinde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Maliye ve Plân komisyonların
dan seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (1/14$) 

r. c. L 
Başbakanlık 22 . 2 . 1966 \ 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-310/1101 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
22 . 2 . 1966 tarihinde kararlaştırılan «440 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesinde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demireh 

Başbakan 

440 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesine müsteniden kurulan iktisadi Devlet Teşekküllerini {ye
niden Düzenleme Komisyonunun görev süresinin iki yü uzatılması hakkındaki kanun tasajnsı 

gerekçesi 

Toplam, varlıkları 50 milyar lira civarında olan ve endüstriyel üretimimizin.1 % 50 sini sağhyan -
kalkınmamızın gerçekleşmesinde çok daha yüksek olan potansiyelinden faydalanmamız zorunlu 
olan ve bünyelerinde 100 000 den fazla memur ve 200 000 den fazla işçi çalıştıran İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin yeniden düzenlenmesinin zorunluluğu bilinmektedir. 

Bu maksatla 1960 yılında başlıyan çalışmalar son olarak 440 sayılı Kanunla yeni bir sistejnin 
kurulraasiyle neticelenmiştir. 

Yüksek malûmları' olduğu üzere, bu kanunla, İktisadi Devlet Teşekkülleri, müesseseleri ve İşti-
raklerinm amaçlan açık olarak belirtilmiş, yönetim, denetim ve çalışma düzenleri ile ilgili yeni 
esaslar kabul edilmiştir. Bu yeni düzene intibakı sağlamak üzere anılan kanunun geçici birinci 
maddesiyle Maliye Bakanlığına bağlı ve iki yıl müddetle çalışmak üzere bir Yeniden Düzenleme 
Komisyonu kurulmuştur. 

Bu komisyon iki yıla yakın bir süreden beri kanunla verilmiş görevler üzerinde çalışmaktadır. 
Başka memleketlerdeki uygulamalar ile Türkiye'nin geçirdiği tecrübeler göz önüne almarat| bu 

çalışmaların iki yılda bitirilmesi mümkün olmadığı anlaşılmaktadır. 'Yapılacak işin mahiyeti ve 
başka yabancı memleketlerdeki uygulamalar hakkında aşağıda sunacağımız bilgiler komisyon! sü
resinin uzatılmasını zorunlu kılmaktadır. 

A) Yeniden düzenlemenin kapsamı: 
Bir iktisadi' işletmede en az beş büyük fonksiyon grupu vardır. Bunlar organizasyon, maljiye-

muhasebe, işletmeler analizi, pazarlama ve personel alanlarıdır. 
Yeniden düzenleme faaliyetlerinin etken ve faydalı olabilmesi için ıher teşekkül ayrı ayri ele 

alınarak yukarıda belirtilen foksiyonlarm teker teker ve derinlenmesine incelenmesi gerekmekte
dir. 
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Yeniden düzenlemede başarının ön şartı teşekküllerde işbirliği havasının yaratılmasıdır. Bu hu

sus, çok uygun bir yaklaşmayı ve her türlü zorlamadan sakınmayı gerektirmektedir. Bu temel fak
tör, çalışmaların süratini etkilemektedir. 

Genellikle, yukarda sözü geçen fonksiyon gruplarının her birinde aşağıdaki çalışmaların ya
pılması şarttır : 

1. Ayrıntılı hukukî durum tesbit edilmesi, (Mevzuatın incelenmesi) 
2. Ayrıntılı bir fiilî durum tesbit edilmesi, (ilgililerle dikkatli, sabırlı görüşmeler yapılarak 

ve işlemler tahlil edilerek) 
3. Tesbit edilen durumun tahlili1 ve değerlendirilmesi, 
4. Problemlerin tesbit edilmesi ve bunlar için çözüm yolları bulunması, 
5. "Çözümlerin, işgücü, araç, gereç, usul ve zaman bakımından prograrnlaştırılması, 
6. Tavsiye edilen çözüm yollarının uygulanmalarının izlenmesi ve gerektikçe yeni çözüm yol

larının araştırılması, tavsiyelerin düzenlenmesi, 
Yukarda altı madde halinde sayılan çalışmaların ayrıntılı olarak ve her teşekkülde her fonksi

yon grupu için ayrı ayrı yapılması gerekmektedir. Bu çalışmalarda en son tekniklerin kullanıl
ması, içte ve dışta konuyla ilgili çeşitli rasyolar hakkındaki, son bilgilerin toplanması ve bunlar
dan faydalanılması zorunlu geniş ölçüde zaman alan başka bir faktördür. 

Bazan, teşekküllere bağlı müesseselerde de benzer çalışmalara gidilmesi gerekeceğinden, İkti
sadi Devlet Teşekküllerinin tümünün yeniden düzenlenmesi öngörülenden çok zamana ihtiyaç gös
terebilir. 

B) Başka memleketlerdeki yeniden düzenleme çalışmaları : 
1. Amerika Birleşik Devletlerinde : 
1947 yılında kurulan Hoover Komisyonu kısa bâzı fasılalarla 1947 den 1955 e kadar 9 yıl faa

liyette bulunmuştur. 
2. Almanya'da : 
1958 yılında Phoenix - Eheinrohr İşletmesinde yapılan çalışma 2 yıl sürmüştür. Ancak, bu ça

lışmada tek bir işletmenin ele alındığı göz önünle bulundurulmalıdır. 
Alman Demiryollarının yeniden düzenlenmen konusunda 1958 yılında «Prüfungkommission 

für die Deutsche Bunndesbahş» tarafından yapılan çalışmalar 2 yıldan fazla devam etmiştir. Bu 
çalışmalarda tavsiyelerin uygulanmasını izlemek öngörülmemiştir. 

3. Fransa'da : 
1945 te kurulan Conseil Mational da la Comptabilite sadece muhasebe alanındaki çalışmala

rına 25 yıldır devam etmektedir. 
4. Japonya'da : 
1952 yılında başlıyan çalışmalar 1960 ve 1932 yıllarındaki değişikliklerden sonra «İdari Re

formlar Karargâhı» adında özel bir organ tara ândan, halen yürütülmektedir. 
0) 440 sayılı Kanun dışında memleketimizle yapılan yeniden düzenleme çalışmaları : 
1. Amerikalı Mead Carney International Firmasının 1962 yılından itibaren birkaç teşekkül

ce, belli konularda, derinliğine yaptığı çalışmalar iki yıl sürmüştür. 
2. 1934 te Sümerbankta muhasebenin reorganizasyonu için Sachsenberg Firmasının başladığı 

çalışmalara Bodleander tarafından 1945 yılma kadar devam, edilmiştir. 
3. İş Bankasında «SociĞte Fudiciers Suisso, bankanın personel faaliyetlerinin yeniden dü

zenlenmesi için 1961 yılından itibaren 4 kişilik bir uzma grupu ile birbuçuk yıl beraber çalış
mıştır. , 

D) Memleketimizde, yeniden düzenleme çalışmalarına olumsuz etki yapan faktörler : 
1. Memleketimizde yeniden düzenleme fikri henüz gerçekleşmediği için çalışmalara muka

vemet vardır. (Zamanla bu kaybolacaktır.) 
2. Teşekküllerimizin, yabancı memleketlerdekiridefTçök problemleri vardır. 
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3. Yabancı memleketlerdeki düzenleme çalış naları çok geniş bilgi ve tecrübeye sajıip uz

manlar tarafından yürütülmüştür. Türkiye'de ise bu alanda uzmanlar henüz yetişmektedir. 
4. Yetişmiş yerli uzman az olduğundan, yeterli iş gücü bulunamamaktadır. ! 
5. Çok kısa süreli işlerde eleman bulunamamakta, eleman devri çok yüksek olmaktadır. 
6. Yabancı memleketlerde yeniden düzenleme için görev alan müşavir firmalar konuyu bi

len muhataplarla çalışmışlardır. Türkiye'de ise çoğu kere müşavirler muhatap bulamamışlardır. 
Bunların teşkili lâzımgelmektedir. 

7. Yabancı memleketlerdeki organizasyon çalışmaları belli bir işletme veya konuya inhisar 
ettiği halde, memleketimizdeki çalışmalar bütün İktisadi Devlet Teşekküllerine ve işletmecili
ğin bütün alanlarına şâmildir. I 

E) 1.2.1966 tarihine kadar Komisyon kendisine verilen vazifelerden şunları yerine detirmiş 
bulunmaktadır : I 

Bütün İktisadi Devlet Teşekküllerinin faaliyet konuları tesbit edilerek aynı alanda j yalnız 
bir teşekkülün faaliyet göstereceği esasında hareket edilmiş ve birbirleriyle kaynaşmış faaliyet 
alanları ayrılarak her bir konu bir teşekküle, verilmiştir. Bu suretle üzerinde çalışmalar jyapıla-
rak neticelendirilmiş olan aşağıda isimleri yazılı 15 teşekküle ait kanun tasarıları Başbakanlıkla
rına arz edilmek üzere ilgili bakanlıklara gönderilmiş bulunmaktadır. 

a) Etibank I 
b) Sümerbank . j 
c) Ziraat Bankası 
d) Toprak Mahsulleri Ofisi | 
e) Makina ve Kimya Endüstrisi | 
f) PTT ! 
g) Kömür İşletmesi Kurumu 
h) Selüloz ve Kâğıt Sanayii 
i) Et Endüstrisi Kurumu 
j) Zirai Donatım Kurumu 
k) Devlet Malzeme Ofisi 
1) Emlâk Kredi Bankası 
m) Halk Bankası 
n) Süt Endüstrisi Kurumu 
o) Demir ve Çelik İşletmeleri Kurumu 

F) 1.2.1966 tarihinde Komisyonun süresinin nihayete ereceği 21.3.1966 tarihine j kadar 
üzerindeki çalışmalar neticelendirilerek ilgili bakanlıklara kanun tasarıları sevk edilecek tevekkül
ler de aşağıdadır : 

a) Yem Sanayii Kurumu 
b) Devlet Üretme Çiftlikleri 
e) Yapağı vo Tiftik Kurumu 
d) Devlet Demiryolları 
e) Turizm Endüstrisi Kurumu 
f) Güven Sigorta Kurumu 
g) Azot Sanayii 
h) Çimento Sanayii 
i) Şeker Sanayii 
j) Denizcilik Bankası 
k) D. B. Deniz Nakliyatı 
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G) Komisyonun çalışma süresi içinde incelenmesi tamamlanamıyacak olan teşekküller aşağı

dadır : 
a) Devlet Kredi Bankası 
b) Emniyet Sandığı 
e) Kimya Sanayii 
d) Toprak Sanayii 

H) .440 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesinin (b) fıkrası gereğince incelenerek kendilerine 
verilmesi gereken hukukî bünyenin tesbiti icabeden müessese ve ortaklıklar ile gene aynı madde
nin (e) fıkrası gereğince birleştirilmelerine veya tasfiyelerine karar verilecek Devlet veya teşek
kül iştirakleri ekli listede gönderilmiştir. (Ek. 1) Bunların sayıları 125 adeddir. Her kuruluş üze
rinde asgari üç günlük bir çalışma öngörülürse yalnız bu konuda 375 iş gününe ihtiyaç vardır. 

Komisyon geçen süre zarfında mevzuat çalışmaları dışında organizasyon, işletmeler analizi, 
personel ve marketing konularında türlü teknik çalışmalar yapmıştır. 

Bilindiği gibi, 440 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesinin «h» fıkrası «Teşekküllerin bünyesin
de yapılması gerekli teknik ve idari ıslahata ait incelemeleri yaptırmak ve bu inceleme sonuçlarım 
toplıyarak alınması gereken tedbirler hakkında tavsiyelerde bulunmak,» hükmünü sevk etmiş
tir. 

Zaten bu hükmün gereği olarak, teknik çalışmalar yapacak gruplar teşekkül etmiştir. 
Arz edilen çalışmalar sonucu olarak, teşekküllerin malî bünyelerinin incelenmesi, yeknesak mu 

hasdbe ve yeniden değerlendirme konularında ilerlemiş olan çalışmalar yapılmıştır. 
Birkaç işletmede tam bir organizasyon çalışması yürütülmüştür. 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin personel meselelerinde genel problemler ve (bunların hal çare

leri incelenmiş birkaç teşekkülde, o teşekküle has çeşitli derinlikte çalışmalar yapılmıştır. 
Tek bir sınai işletmede yapılması, 6 kişilik bir ekibin 2 yıllık çalışmasını ^gerektiren sınai işlet

me analizi konusunda sadece genel incelemeler yapılabilmiştir. 
Ekonomimizde »büyük ağırlığı olan M. K. E. K. nda ayrıntılı bir marketing çalışması yürütül

mektedir. 
Yapılmış olan teknik çalışmalara ilişkin izahatımız yapılması gereken çalışmaların ancak »bir 

kısmının başarılabildiğini göstermektedir. 
Bu hal, işin mahiyetinden ve yeterli uzman bulmaktaki güçlükten hattâ bazan imkânsızlıktan 

ileri gelmiştir. 
Geçen süre içinde, çekirdek bir kadronun yetişmiş olması ve faydalanmamız zaruri olan ya

bancı iş güçlerinin tedariki hususunda gerekli bilgi ve tecrübelerin edinilmiş bulunması verile
cek süreden gereği gibi faydalanarak netice alınmasını mümkün kılacaktır. 

iki yıllık çalışma devresinden elde edilen tecrübelere, yafbancı memleketlerden, OECD Teşki
lâtından ve litaratürden (Ek 2) edinilen (bilgilere göre Komisyonun kanunda 10 madde halinde 
zikredilen bütün vazifeleri yerine getirebilmesi ve çalışmaların tamamlanaibilmesi için daha ilci 
yıllık (bir zamana ihtiyaç görülmektedir. 

İlgili eserlerden başlıcaları aşağıda sunulmuştur : 
Bethel, Atwater, Smith and Slookman, 
Industrial Organization and Management. 
(4th. ed. Mcgraw - HM, N. Y. 1962) 
Broom and Langenecker, 
Small Business Management. 
(South -Western, 1961) 
Cornell and Madeheim, 
Organization and Management in Industry and Business 
(4th. ed. Ronald Press N. Y. 1958) 
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George, 
Management Industry 
(Prentire- Hail, 1959) 
Hasting, 
Fundamentals of Business Enterprise. 
(D. Van Nostrand. 1961) 
Haynes and Massie, 
Management Analysis, Cancepts and Lases. 
(Prentice - Hail, 1961) 
Hodges, 
Management - Princyles, Practises and PpeMems. 
(Haughton Miffen Carufany, 1956) 
Hurley, 
Business Administration. 
(2 nd. ed. Prentice - Hail, 1960) 
Keith and Gubellini, 
Business Management. 
(Mcgraw - Hill, 1958) 
Koontz and O'Dannell, 
Principles of Management. 
(2 nd. ed. Mcgraw - Hill, 1959) 
Sundy, 
Effective Industrial Management. 
(Macmillan, 1957) 
McFarlond, 
Managament Principles and Practises 
(Macmillan,. 1958) 
Moore, 
Manufacturing Management. 
(3rd. ed. îrwin, 1961) 
Owens, % 
Management of Industrial Enterprises. 
(4th. Edition, îrosin, 1961) 
Sinancfs, Ball and Kelly, 
Business Administration 
(Allyn C. Bacon, 1962) 
Terry, 
Principles of Management. 
(3rd. ed. Irwin, 1960) 
Vançe, 
Industrial Administration. 
(Mc Graw - Hill, 1959) 
Villers, 
Organic Management in Industry 
(Prentice - Hail, 1960) t 
Varis, 
The Management of Production, 
(Banald Press, N. Y. 1960). i 
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II - Sermayesinin yarısından fazlası Devlote, Devletle birlikte iktisadi Devlet Teşekküllerine, bir 
veya birden fazla İktisadi Devlet Teşekkülüne aidalan Kamu iktisadi Teşebbüsleri : 

A) Faaliyette bulunanlar : 
1. Bilecik Konserve Sanayii A.Ş. Ankara 
2. Aksaray Azmi Millî T.A.Ş. Ankara 
3. Manisa Pamuklu Mensucat T.A.Ş. Manisa 
4. Karaman iplik ve Domuka Mensucat A.Ş. Ankara 
5. Adıyaman Pamuklu Dokuma Sanayii T.A.Ş. Ankara 
6. Nevşehir Pamuklu Dokuma Sanayii T.A.Ş. Ankara 
7. Balıkesir Pamuklu Dokuma Sanayii T.A.Ş. ' Balıkesir 
S. Bergama Pamuk ipliği ve Dokuma Sanayii Bergama 
9. Antalya PamukPokuma Sanayii T.A.Ş. Antalya 

JO. Suni Tahta Sanayii T.A.Ş. Ankara 
11. .(îüneş Matbaacılık T.A.Ş. Ankara 
12. Gübre Fabrikaları T.A.Ş. istanbul 
13. Salihli Palamut ve Valeks Sanayii T.A.Ş. Ankara 
14. Türkiye Petrolleri A.O. Ankara 
15. Porselen ve Çini Fabrikaları Limited Şirketi Ankara 
16. Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. Söket 
17. Afyon Çimento Sanayii T.A.Ş. Afyon 
18. Gaziantep Çimento Sanayi T.A.Ş. Gaziantep 
19. Balıkesir Çimento Sanayii T.A.Ş. Balıkesir 
20. Çorum Çimento Sanayii T.A.Ş. Çorum 
21. Trakya Çimento Sanayii T.A.Ş. Pmarhisar 
22. Niğde Çimento Sanayii T.A.Ş. Niğde 
23. Bartın Çimento Sanayii T.A.Ş. Bartın 
24. Elâzığ Altmova Çimento Sanayii T.A.Ş. Elâzığ 
25. Ankara Çimento Sanayii T.A.Ş. Ankara 
26. Ereğli Demir ve Çelik Sanayii T.A.Ş. Ankara 
27. Elektrometalürji Sanayii T.A.Ş. Ankara 
28. T. inşaat ve Malzeme Limited Şirketi^ istanbul 
29. Ankara imar Limited Şirketi ""• Ankara 
30. Kepez ve Antalya Havalisi Elektrik Sant. T.A.Ş. Antalya^ 
31. T.C. Merkez Bankası Ankara 
32. Uçak Servisi A.O. istanbul 
33. Abant ye Bolu Çevresi A.Ş. Bolu 
34. Turst Seyahat A.Ş. istanbul 
35. Güneydoğu Sanayii ve Ticaret A.Ş., Kilis 

Devlet ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri iştirakleri 

A) Faaliyette bulunanlar : 
1. Tohum Islah Üretme A.Ş. 
2. Pancar Ekicileri Birliği A.Ş. 
3. Pancar Ekicileri istihsal Kooperatifleri 
4. Kömür İşletmeleri A.Ş. 
5. Şahmanist Linyit Kömürleri işletmeleri A.Ş. 
6. Yeni Çeltek Linyit işletmesi 
7. 'Süt Hayvanları ve Süt Sanayii A.Ş, 

Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Van 
Ankara 
istanbul 
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8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 

Kepez Meyva ve Sebze istihsal ve Konserve A.Ş. 
Kayseri Şeker Fabrikaları A.Ş. 
Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. 
Konya Şeker Fabrikası A.Ş. 
Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş. 
Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. 
Urfa Gıda ve. Sabun Sanayii A.Ş. 
Ceyhan Sanayii ve Ticaret A.Ş. 
Aydın Tetosfil (ip. ve Dök.) ve Nebati Yağlar îş. leri A.Ş. 
Mars Ticaret ve Sanayii A.Ş. 
Mensucat Boyalar Sanayii A.Ş. 
Çanakkale Seramik Fabrikaları A.Ş. 
istanbul Porselen Sanayii T.A.Ş. 
Çukurova Çimento Sanayi/i T.A.Ş. 
Konya Çimento Sanayii T.A.Ş. 
Eskişehir Çimento Sanayii T.A.Ş. 
Çeltek Linyit Şirketi 
istanbul Demir - Çelik Sanayii A.Ş. 
Mannesman Sümerbank Boru Endüstrisi T.A.Ş. 
Arçelik A.Ş. 
Madenî inşaat işleri T.A.Ş. 
Minnepolis - Moline Türk Traktör ve Ziraat Aletleri A.Ş. 
Elektrik Teçhizatı imalâtı Teçhizatı T«ri. 
Türk Kablo A.O. 
'Gümüş Sanayii ve Ticaret A.Ş. 
Türk Otomotiv Endüstrisi A.Ş. (Federal T. Kamyonlara 
Su Sayaçları T.A.Ş. 
Ankara imar ve Emlâk işletme- A.Ş. 
ISu, inşaat, Makina Elektrik Limited Şirketi 
istanbul imar Limited Şirketi 
Raynimes Limited Şirketi 
Ege Elektrik T.A.Ş. 
Çukurova Elektrik A.Ş. 
ĞtMA (Gıda ve ihtiyaç Maddeleri T.A.Ş.) 
Migros Türk Ticaret A.Ş. • 
Basın ilân Kurumu 
Türk Ticaret Bankam. 
Türkiye Vakıflar Bankası 
Türkiye Kredi Bankası 
Sanayi Yatırım ve Kredi Bankası 
T. Bağcılar Bankası , ' .«. .„ ' 
T. Tütüncüler Bankası 
işçi Kredi Bankası 
ıŞekerbank T.A.Ş. 
Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi 
Güneş Sigorta T.A.Ş. 
Şeker Sigorta 
Ray Sigorta A.Ş. 
Başak Sigorta 

Çanakkalt 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Nizip 
Ceyhan 
Aydın 
Ankara 
Ankara 
İstanbul 
İstanbul 
Adana 
Konya 
Eskişehir 
İstanbul 
İstanbul 
izmit 
istanbul 
Ankara 
Ankara 
izmir 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
Ankara 
Ankara 
İstanbul 
Ankara. 
izmir 
Adana 
Ankara 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
Ankara 
istanbul 
istanbul 
Manisa 
izmir 
Kayseri 
Ankara 
istanbul 
istanbul 
İstanbul 
Ankara 
İstanbul' 
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57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 

.77. 
78. 
79. 

Millî Reasürans T.A.Ş. 
Erofima İsviçre 
tnterfrîko 
Sanayi Nakliyat 
Umumi Mağazalar 
Balıkesir Soğuk Depoculuk Limited Şirketi 
Bursa Soğuk Depoculuk Limited Şirketi 
Gelibolu Soğuk Depoculuk Limited Şirketi 
Antalya Soğuk Depoculuk Limited Şirketi 
Bosfor Turizm Limited Şirketi 
Ankara Palas Otelcilik Limited Şirketi ' 
Bandırma Yem Fabrikası Limited Şirketi 
İzmir Turiş Yem Fabrikası Lfonited Şirketi 
Mersin Yem Fabrikası Limited Şirketi 
Eskişehir Yem Fabrikası Limited Şirketi 
istanbul Petrol Rafineri A.Ş. 
Emen İnşaat A.Ş. 
Emek Sinema Limited Şirketi 
Emek İşletme Limited Şirketi 
Alteks Ticaret Limited Şirketi 
(Bel-Pet) Akar Yakıt ve Müştakları Ltoıitbed Şirketi 
Atpet Petrol Limited Şirketi 
Türk - İsviçre Turizm Geliştirme A.Ş. 

İstanbul -
Ball ..;., 
Ball ^Isviçrt, v 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
İstanbul 
Ankara' 
Ankara 
İzmir 1 
Mersin _, 
Eskişehir 
izmit 
İstanbul 
istanbul 
Ankara 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
tsrviçre - Bern ' 

Geçici Komisyon rapora 

Millet Meclisi 37 . 2 .1966 
Geçici Komisyonu 

Yüksek Bajkanjığa 

Komisyonumuza havale edilmiş bulunan 440 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesinde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ilgiH Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle görüşüldü. 

Gerekçede zikredilen hususlar Komisyonumuzca da uygun mütalâa edilmiş ancak, Komisyon 
giderlerinin karşılanması için 440 sayılı Kanunda yeterli hüküm bulunmadığından tasarının 1 nci 
maddesine, 440 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesinin 5 nci fıkrasını değiştiren bir hüküm ilâ
ve edilmiştir. Ayrıca İktisadi Devlet Teşekküllerinin biran evvel reorganizasyon işinin tamam
lanması için gereken kadro imkânlarının temini Komisyonumuzca temenni edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Komisyon Başkanı Sözcü Kâtip 
Balıkesir Zonguldak Rize Ankara
lı. Akın K. D. Sungun E. Y. Akçal M. K. Coşkun 

Burdur Bursa Erzincan Kırklareli 
F. Kırbash A. Türkel it. Atabeyli A. ff. Oüner 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

440 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 12 . 3 . 1964 tarihli 440 sayılı 
Kanunun geçici 1 nci maddesinin 3 ncü fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Komisyon geçici olup kuruluşundan itiba
ren en fazla 4 yıl içinde çalışmalarını bitirerek 
dağılır.» 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

22 . 2 . 1966 

Başbakan 
8. Demirel 

Devlet Balkanı 
R. Sezgin 

Devlet Bakanı 
A. F. Alışan 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı 
/ . 8. Çağlayangü 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Dengiz 

Ticaret Babanı 
M. Zeren 

Güm. ve Tekel Bakanı 
, /. Tekin 

Ulaştırma Bakanı 
8. öztürk 

Sanayi Ba*kanı 
M. Turgut 

Turizm ve Ta. Bakanı 
N. Kürşad 

Devlet Bakanı 
C. Bilgehan 

Devlet Baikanı * 
K. Ocak 

Adalet Baikanı 
H. Dinçer 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Maliye Balkanı 
/ . Gürsan 

Bayındırlık Baikanı 
E. Erdinç 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
E. Somunoğlu 
Tarım Bakam 

B. Bağdaş 
Çalışma Balkanı 

A. N. Erdem 
En. ve Ta. Kay. Balkanı 

/ . Deriner 
İmar ve İskân Bakanı 

H. Menteşeoğlu 
Köy İşleri Baikanı 

S. O. Avoı 

GEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞİŞTİRİŞt 

440 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı | 

MADDE 1. — 12 . 3 . 1964 tarihli 440 sayıli 
Kanunun geçici 1 nci maddesinin 3 ncü ve 5 ncİ 
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Komisyon geçici olup kuruluşundan itibaj-
ren en fazla 4 yıl içinde çalışmalarını bitirerek 
dağılır.» 

«Komisyon giderleri, 154 sayılı Kanuna gör£ 
Maliye Bakanlığı bütçesine konulan ödenekteıjı 
ve Maliye Bakanlığınca tesbit edilecek miktar 
ve esaslar dâhilinde İktisadi Devlet Teşekkülr 
1 erinin kendi kaynaklarından karşılanır.» 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen k a W edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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