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İ. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Van vilâyetinin Özalp kazasından 32 vatan
daşın bilâmuhakeme öldürülmesi hâdisesinde 
dahli olanlar hakkında tahkikat icrası için teş
kil olunan Muhtelit Encümenin vazife müdde
tinin uzatılmasına dair mezkûr encümen reisli
ği tezkeresi okundu ve çalışma müddetinin 15 
Mayıs 1957 tarihinden itibaren 1 Aralık 1957 ta
rihine kadar uzatılması kabul olundu. 

Kars Mebusu Mehmet Hazer'in, Hükümeti
mizin Cezair hâdiseleri dolayısiyle Fransız Hü
kümeti veya Birleşmiş Milletler nezdinde bir te
şebbüste bulunmayı düşünüp düşünmediğine da
ir Hariciye Vekilinden şifahi suali, alâkalı Ve
kil hazır bulunmadığından, gelecek İnikada bı
rakıldı. 

Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'in, cevap
landırılmamış bulunan tahrirî ve şifahi sualle
re ve; 

Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'in, encümen-
lerce neticelendirilmemiş bulunan kanun lâyiha 
ve tekliflerine dair Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Reisinden şifahi sualleri, sual sahibi iki de
fa hazır bulunmadığından, düştü. 

İsparta Mebusu irfan Aksu'nun, hububat ve 
afyon fiyatları ile pancar ve yonca tohumu fi
yatlarına zam yapılması hususunda ne düşünül
düğüne dair Başvekilden; 

İsparta Mebusu İrfan Aksu'nun, münhal bu
lunan Yalvaç Belediye Reisliğine dair Dahiliye 
Vekilinden şifahi sualleri, sual sahibi; 

Kars Mebusu Mehmet Hazer'in, Ankara me
buslarından bir zatın Hükümet ve belediye ic
raatı hakkında radyoda yaptığı konuşmalara 
dair Devlet Vekilinden şifahi suali, alâkalı Dev-
let Vekili hazır bulunmadığından, gelecek İni
kada talik edildi. 

Trabzon Mebusu Emrullah Nutku'nun, Baş
vekile mâruzâtta bulunan bir vatandaştın kara
kola götürüldüğü hakkında Demokrat İzmir ga
zetesinde intişar eden haberin doğru olup olma-

Sifahi sualler 
1. — Trabzon Mebusu Sabri Dilek'in, bu yıl 

içinde ithal edilen suni gübrenin miktarına ve 
hangi viâyetlere tahsis ve tevzi edildiğine dair şi
fahi sual takriri Ziraat, İktisat ve Ticaret Vekâ-

dığma dair Dahiliye Vekilinden şifahi sualine 
Dahiliye Vekili ve Başvekil cevap verdiler. 

Zirai mücadele ve zirai karantina Kanunu, 
Lııtfi Gündüz'ün harb malûllüğü hakkındaki 

Arzuhal Encümeni mazbatası kabul olundu-
Türkiye Büyük Millet Meclisi 1956 yılı Ara

lık, 1957 yılı Ocak ve Şubat ayları hesabı hak
kında Meclis Hesaplarının tetkiki Encümeni 
mazbatası okundu ve ıttıla kesbedildi. 

Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Ka
nunu ile, 

Hariciye Vekâleti kuruluşu hakkındaki 3312 
sayılı Kanuna ek 5023 sayılı Kanunda geçen 
bâzı tâbirlerin değiştirilmesine, 

5436 sayılı Kanuna müsteniden Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri arasında akdedilen Anlaşmalar gereğin
ce ithal olunacak zirai ve gıdaî maddelerin mu
afiyetine ; 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika 
Hükümeti arasında Hava ulaştırmalarına dair 
Anlaşmanın tasdikine; 

Türkiye ile Çekoslovakya arasında 16 Ağus
tos 1956 tarihinde imzalanan Zabıtname ile Ek 
Protokol ve teati olunan mektupların tasdikine; 

Ordu mensuplarının nakil ve tâyinlerine; 
Korunmaya muhtaç çocuklara; 
T. C. Devlet Meteoroloji İşleri Umum Mü

dürlüğünün Ziraat Vekâletine bağlanmasına dair 
olan kanunlar kabul olundu. 

Sanayi Vekâleti kuruluş ve vazifeleri hak
kındaki kanun lâyihasının maddeleri üzerinde 
bir müddet görüşüldü. 

17 . V . 1957 Cuma günü saat 15- te toplanıl
mak üzere inikada nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Bursa Mebusu Bolu Mebusu 
Agâh Erozan İhsan Gülez 

Kâtip 
Kayseri Mebusu 

Ömer Mart 

İdlerine gönderilmiştir. (6/359) 
2. — Bolu Mebusu Reşat Akşemsettinoğlu'-

nun, Devlet Orman İşletme ve Fabrikalarının 
tomruk ve kereste piyasa satışları hakkındaki 
6809 sayılı Kanunun tatbikatından doğan şikâ-

Sualler 
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yellerin önlenmesi hususunda ne düşünüldüğüne 
dair şifahi sual takriri Ziraat Vekâletine gönde
rilmiştir. (6/360) 

3. — Bolu Mebusu Reşat Akşemsettinoğlu'-
rıuıı, Bolu Kız öğretmen Okulu binası inşaatının 
ikmal edilmemesi sebeplerine dair şifahi sual tak
riri Maarif Vekâletine gönderilmiştir. (6/361) 

4. — Ur fa Mebusu Feridun Ergin'in, hayat 
pahalılığı ve mal darlığının iktisadi ve içtimai 
bünyemizde yarattığı tesirler hakkında ne düşü
nüldüğüne dair şifahi sual takriri İktisat ve Ti
caret Vekâletine gönderilmiştir. (6/362) 

Tahrirî sualler 
1. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'in, Or

du Belediye Reisinin müstafi sayılması sebepleri
ne ve asıl belediye reisi tâyini için yapılan mua
meleye dair tahrirî sual takriri Dahiliye Vekâle
tine gönderilmiştir. (7/335) 

2. — Elâğız Mebusu Selâhattin Toker'in, Or
man teknik elemanları arasında ek görevden ha

il len faydalanamıyanların meveudolup olmadığına 
dair tahrirî sual takriri Ziraat Vekâletine gön
derilmiştir. (7/336) 

3. — Çanakkale Mebusu Safaeddin Karanak-
çı'nın, Ereğli Kömürleri İşletmesi tarafından işe 
alınıp bürolarda çalıştırılan yevmiyeli memurla
rın miktarına ve bunların terfihleri için ne dü
şünüldüğüne dair tahrirî sual takriri Çalışma ve 
İşletmeler Vekâletlerine gönderilmiştir. (7/337) 

4. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'in, Or
du Donatım Ağır Bakım Fabrikasında çalışan ay
lık ücretli işçilerin çocuk zammı ve izinleri hak
kında tahrirî sual takriri Millî Müdafaa Vekâle
tine gönderilmiştir. (7/338) 

5. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'in, Elâ
zığ vilâyetine tahsis edilen çay, kahve ve gaz ya
ğı miktarının artırılmasının mümkün olup olma
dığına dair tahrirî sual takriri İktisat ve Ticaret 
Vekâletine gönderilmiştir. (7/339) 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Lâyihalar 
1. — Ege, Karadeniz Teknik ve Orta - Doğu 

Teknik üniversiteleri ile bundan sonra kurula
cak üniversiteler için yapılacak istimlâklerde 
takdiri kıymet komisyonları ile ehlivukuf he
yetlerinin sureti teşkili hakkında kanun lâyiha
sı (1/665) (Nafıa, Dahiliye, Adliye, Maliye ve 
Bütçe encümenlerine) 

2. — Maliye Vekâleti kuruluş ve görevleri 
hakkındaki 2996 sayılı Kanunun bâzı maddele
rinin değiştirilmesine ve hu kanuna bâzı madde
ler eklenmesine dair 5655 sayılı Kanunla 6347 
sayılı Kanunun 2 nci maddesinde ve 3656 sayılı 
Kanuna bağlı cetvellerde tadilât yapılmasına 
mütedair kanun lâyihası (1/666) (Maliye ve 
Bütçe encümenlerine) 

Teklifler 
3. — Kastamonu Mebusu Muzaffer Kuşakçı-

oğlu ve 9 arkadaşının, Devlet memurları aylıkları
nın tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin 
Dahiliye Vekâleti merkez memurları ile vilâyet 
memurları kısmında değişiklik yapılması hak
kında kanun teklifi (2/482) (Dahiliye ve Bütçe 
encümenlerine) 

4. — Kastamonu Mebusu Muzaffer Kuşakçıoğ-

lu ve 9 arkadaşının, Devlet memurları aylıkları
nın tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı «1» sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin 
Dahiliye Vekâleti vilâyet memttrlan kısmında 
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi 
(2/483) (Dahiliye ve Bütçe encümenlerine) 

Mazbatalar 
5. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bü

yük Britanya ve Kuzey - İrlanda Birleşik Kı-
rallığı Hükümeti arasında imzalanan Kültür An
laşmasının tasdiki hakkında kanun lâyihası ve 
Hariciye ve Maarif encümenleri mazbataları 
(1/526) (Ruznameye) 

6. — Afyon Karahisar Mebusu Rıza Çerçel'-
in, Afyon Karahisar vilâyetinin Sandıklı kaza-
smdaki Hüdai Kaplıcalarının işletme imtiyazı
nın müddetsiz olarak Sandıklı Belediyesine ve
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Dahiliye, Ma
liye ve Bütçe encümenleri mazbataları (2/374) 
(Ruznameye) 

7. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri namına hareket eden 
«Export - İmport Bank of Washington» arasın
da 2.0 Mart 1956 tarihinde imzalanan 25 milyon 
dolarlık kredi Anlaşması ve ekinin tasdiki hak-
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kında kanun lâyihası ve Hariciye ve Bütçe en
cümenleri mazbataları (1/573) (Ruznameye) 

8. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 
rnünakit Zirai emtia Anlaşmasının tasdikine dair 
kanun lâyihası ve Hariciye, Ticaret,, Maliye ve 

Bütçe encümenleri mazbataları (1/459) (Ruzna
meye) 

9. — Bâzı silâh, malzeme ve mühimmatın 
Libya Devletine hibe edilmesi hakkında kanun 
lâyihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/646) (.Ruznameye) 

B Î R Î N C Î GELSE 
Açılma saati : 15,07 

REİS — Reisvekili Agâh Erozan 
KÂTİPLER : Ömer Mart (Kayseri), İhsan Gülez (Bolu) 

3. 

REİS — Yoklama yapacağız, efendim. 
(Giresun Mebuslarına kadar yoklama yapıl-

YOKLAMA 

di) 
REİS — Celseyi açıyorum, efendim. 

4. — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYE YE MÂRUZÂTI 

REİS — Başkanlık Divanının mâruzâtını sı-
rasiyle okuyoruz, efendim. 

1. — Maarif Vekili Tevfik tleri'nin,Ege, Ka
radeniz Teknik ve Orta - Doğu Teknik üniver
siteleri ile bundan sonra kurulacak üniversiteler 
için yapıla&ak istimlâklerde takdiri k\ıymet ko
misyonları ile ehlivukuf heyetlerinin sureti teş
kili hakkında kanun lâyihasının teşkil olunmak 
muvakkat bir encümende müzakeresine dair tak
riri (1/665, 4/234) 

Yüksek Reisliğe 
Havale edilen kâğıtlar arasında bulunan 

(Ege, Karadeniz Teknik ve Orta - Doğu Teknik 
üniversiteleri ile bundan sonra kurulacak üni
versiteler için yapılacak istimlâklerde takdiri 
kıymet komisyonları ile ehlivukuf heyetlerinin 
sureti teşkili hakkındaki kanun lâyihasının), 
müstaceliyetine binaen, havale edilmiş olduğu 
(Adliye, Bütçe, Dahiliye, Maliye, Ziraat ve Na
fıa encümenlerinden) üçer âza alınmak suretiy
le teşkil olunacak muvakkat bir encümende mü
zakeresini arz ve teklif ederim. 

Maarif Vekili 
Tevfik İleri 

REİS — Muvakkat encümen teşkili teklifi
ni havi takriri oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

2. — Adam öldürmekten suçlu, Gazianteb 
Ağır Ceza Mahkemesince idama mahkûm edilen 
Abdülkadir Göğüş'e ait dosyanın iadesine dair 
Başvekâlet tezkeresi (3/510, 3/521) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
11 . V . 1957 tarih ve 5/4-1157 sayılı tezke

reye ektir : 
Adam öldürmekten suçlu olup Gazianteb 

Ağır Ceza Mahkemesince idama mahkûm edilen 
Abdülkadir Göğüş'ün vekili avukat Faruk Erem 
tarafından tashihi karar talebinde bulunulduğun
dan bahsile tetkik edilmek üzere buna ait dos
yanın geri gönderilmesi. Adliye Vekâletinin 
11 . V . 1957 tarih ve 12328 sayılı tezkeresiyle 
rica edilmektedir. 

Yukarda tarih ve sayısı yazılı tezkere ile 
gönderilmiş olan hüküm dosyasının iadesine 
müsaadelerini saygılarımla arz ve rica ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

REİS — Geri veı •ilmiştir, efendim, 
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3. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'nın, Su

bay ve askerî memurların maaşatına dair olan 
1453 sayılı Kanuna ek 3661 say ıh Kanunun ikin
ci maddesinin tadili ve bu kanuna bir muvakkat 
madde ilâvesi hakkındaki kanun teklifinin geri-
verilmesine dair takrin (2/412, 4/295) 

Yüksek Reisliğe 
Subayların ve askerî memurların maaşatına 

dair olan 1453 sayılı Kanuna ek 3661 sayılı Ka
nunun ikinci maddesinin tadili ve bu kanuna 
bir muvakkat madde ilâvesi hakkındaki kanun 
teklifimin geriverilmesini arz ederim. 

Tunceli 
Arslan Bora 

REİS — Geriverilmiştir, efendim. 

4. — Adliye Encümeni Riyasetinin, gündem
de bulunan Denizli Mebusu Ahmet Hamdi Sam-
car'm Türk Ceza Kanununun 13 ve 16 ncı mad
delerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tek
lifinin Adliye Encümenine iadesüne dair tezke
resi (2/344, 3/522) (1) 

Yüksek Reisliğe 
Bugünkü gündemin bir defa müzakereye tâ

bi olan işlerinin 2 nci maddesinde yer alan, De
nizli Mebusu Ahmet Hamdi Sancar'm, Türk Ce
za Kanununun 13 ve 16 ncı, maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun teklifinin, bu ke
re aynı hususatı da ihtiva eyliyen ve fakat da-' 

1907 C : 1 
ha şümullü bir kanun teklifinin encümenimizee 
müzakeresine geçilmiş olduğu cihetle mezkûr 
teklif ve Adliye Encümeni mazbatasının encü
menimize iadesini arz ve talebeyleriz. 

Adliye Encümeni Reisi 
Aydın 

Cevat Ülkü 

REİS — Ruznamede olması itibariyle geri-
verilmesini oyunuza arz ediyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiş ve geriveril
miştir. 

Ruzname ile ilıgili takrirler var, okutuyorum. 

Riyasete 
Ruznamede bulunan kanun lâyiha ve teklif

lerinin suallerden ve diğer işlerden önce görü
şülmesini teklif ederim. 

Muş 
Şefik Çağlayan 

Yüksek Reisliğe 
Ruznamedeki kanun lâyiha ve tekliflerinin 

suallerden ve diğer işlerden önce müzakeresini 
teklif ederim. 

Ordu 
Memiş Yazıcı 

REİS — Kanun lâyiha ve tekliflerinin sual
lerden ve ruznamedeki diğer işlerden evvel gö
rüşülmesini oyunuza arz ediyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

5. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Sanayi, Maden ve Enerji Vekâleti ku
ruluş ve vazifeleri hakkında kanun lâyihası ve 
İktisat, Nafıa ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/423) 

REÎS — Bu kanun lâyihasının maddelerine 
geçilmesi kabul edilmişti. Şimdi birinci madde
den itibaren müzakereye başlıyoruz, efendim. 

Maddeyi okuyoruz. 

Sanayi Vekâleti kuruluş ve vazifeleri hakkında 
Kanun 

MADDE 1. — Sanayi Vekâleti adı ile bir ve
kâlet kurulmuştur. 

Sanayi Vekâletinin vazifeleri şunlardır: 

(1) 192 sayılı matbua zaptın sonundadır. 

a) Memleketin sanayi, maden ve enerji iş
lerinin umumi menfaat ve ihtiyaçlara uygun bir 
şekilde tanzim ve idare etmek ve bu işlerle ilgili 
müesseseler arasında gereken iş birliğini e sağlı -
yacak tedbirler almak; 

b) Bu kanun gereğince kendisine bağlı Dev
let işletme ve tesisleriyle İktisadi Devlet Teşek
küllerinin faaliyetlerini tanzim, teftiş ve mura
kabe etmek; 

c) Hususi teşebbüsün sanayi, maden ve 
enerji sahalarındaki faaliyetlerini kolaylaştır
maya ve teşvika matuf etüdleri yapmak, bunu 
mümkün kılacak her türlü teknik yardım ve 
kredi imkânlarını hazırlamak, bununla vazifeli 
müesseseleri kurmak veya kuruluşlarını kolay
laştırmak; 

d) Umumi olarak sanayi, maden ve enerji 
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işlerine müteveccih resmî veya hususi yatırımla
rın ihtiyaç ve imkânlara göre ayarlanması için 
gerekli priyorite, teşvik ve koordinasyon esasla
rını tesbit ve tatbik etmek; 

e) Sınai mülkiyete ait işleri görmek; 
f) Sanayi sicilini tutmak; 
g) Bilûmum sanayi mamullerinin standar-

dizasyonunu temin ve normlarını tesbit etmek ve 
kalite murakabesini yapmak. 

§ RE t S — Madde hakkında söz istiyen arkada
şımız var mı efendim? Süleyman Kuranel, Encü
men adına mı, yoksa şahsan mı konuşacaksınız? 

SÜLEYMAN KURANEL (Gazianteb) — En-' 
cümen adına efendim. 

REÎS — Buyurun. 
NAFIA ENCÜMENİ REİSİ SÜLEYMAN 

KURANEL (Gazianteb) — Muhterem arkadaş
larım; geçen celsede de izah ettiğimiz gibi, hü
kümet teklifinde kurulacak olan Sanayi ve Ener
ji Vekâletinin bünyesinde sanayi, maden ve ener
ji işlerini tedvir edecek ilmî hüviyeti haiz bir 
Tetkik ve Koordinasyon Heyeti Reisliği kabul 
edilmişti. Bundan başka yurdun küçük sanat
larına daha büyük bir önem verilmesi için bir de 
Küçük Sanatlar Umum Müdürlüğü kurulmuştu. 
Bunlar iktisat Encümeninde de görüşülmüş, ge-

- rek Tetkik ve Koordinasyon Heyeti Reisliğinin 
Küçük Sanatler Umum Müdürlüğünün kurul
maları kabul edilmişti. Biz de Nafıa Encümeni 
olarak hükümetin ve İktisat Encümeninin kabul 
etmiş olduğu Tetkik ve Koordinasyon Heyeti ile 
Küçük Sanatlar Umum Müdürlüğünü bu vekâlet 
bünyesinde yer almasını kabul etmiştik. 

Bütçe Encümeni, bilmiyorum hangi mülâha
zalara istinaden, gerek Koordinasyon Heyetini. 
gerekse Küçük Sanatlar Umum Müdürlüğünü 
ikinci plânda düşünerek, koordine işini doğrudan 
doğruya daireler başkanlarına vermiş, Küçük 
Sanatleri de Sanayi Dairesinin bir kolu haline ge
tirmiştir. 

Biz Nafıa Encümeni olarak Hükümetin tekli
finde bulunan ve İktisat Encümenince de kabul 
edilmiş olan Tetkik ve Koordinasyon Dairesiyle, 
Küçük Sanatlar Umum Müdürlüğünün mutlaka 
Sanayi Vekâletinde bulunması lüzumuna kaani 
bulunmaktayız. Bu bakımdan teklifin kabulünü 
rica ediyoruz. 

REİS — Seyfi Kurtbek. 
SEYFİ KURTBEK (Ankara) — Muhterem 
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arkadaşlar, Sayani Vekâleti teşkilâtı içersinde 
sanayi seferberlik teeşkkülü olarak bir daire ku
rulması hakkında bir takrir arz etmiştim. Büt
çe Encümeni, vazife ve mesuliyet veren ayrı bir 
kanun olmadan teşkilât yapılamıyacağı mülâha-
zasiyle bu teklifime iştirak etmediğini bildirdi. 
Fikrimce bu meselede müşkülâtımız bu değildir. 
Çünkü sanayi seferberliğinin organize edilmesi 
hakkında mevzuat mevcuttur. Kısaca bu mev
zuatı arz edeceğim. Evvelâ Seferberlik Kanunu 
4 ncü maddesinde şöyle der : «Seferberliğe ait 
ilızarat tekmil hazar müddetince ve seferberliğin 
devamı esnasında birincisi Hükümet teşkilât ve 
şuabatmda, ikincisi bu teşkilât ve şuabattaki is-
tihzarata muvazaten Cumhuriyet ordusu aksam 
ve teşkilâtında olmak üzere iki sahada cereyan 
eder...» 

Demek ki, kanun vekâlet teşkilâtında ve şu
abatmda seferberlik hazırlıklarının yapılmasını 
emretmektedir. Buna istinaden yeni kurulan ve
kâlet teşkilâtı içinde de seferberlik işleriyle uğra
şacak bir teşekkülün kurulacağı anlaşılıyor. Se
ferberlik işlerinden her vekâlete ne gibi vazife
ler düştüğü, yine kanunun emri mucibince ta
limatlarla tesbit edilmiştir. Talimatlar yapıla
rak vekâletlere vazifeler taksim edilmiştir. Bi
rinci istinadedebileceğimiz kanun budur. 

İkincisi, Millî Korunma Kanunudur. Miİlî 
Korunma Kanunu hakikatte bütün harb ekono
misi için lâzımgelen salâhiyetleri Hükümete ver
miştir. Sanayi seferberliğine aidolan maddele
rin hepsini okuyarak vaktinizi almak istemiyo
rum. Hulâsa edeyim : 

Sanayiin kontrolü, bizzat Hükümet tarafın
dan işletilmesi, çalışmanın tanzimi, hammadde
nin temini ve saire; sanayi seferberliği hakkın
daki bütün işleri Hükümetin yapabileceğine dair 
hükümleri ihtiva etmektedir. Hükümet harb es
nasında bu işleri yapabileceğine göre hazardan 
itibaren bunların nasıl yapılacağı hakkında ha
zırlık yapmak tabiîdir, ki bunlar Sanayi Vekâ
letinin seferberlik hazırlıklarına girer. Bu se
beple vekâletin bünyesinde bir seferberlik teşki
lâtının kurulması zaruri olur. 

Böyle bir teşkilât için üçüneü mesnet, Millî 
Savunma Yüksek Kurulu Kanunudur. Millî Sa
vunma Yüksek Kurulu hazarda vekâletlere mü
dafaa vazifeleri tevzi eder. Bütün vekâletler 
millî müdafaa bakımından kendi üzerlerine dü
şen vazifeleri ifa için kendi bünyelerinde hususi 
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teşkilât kurmak zaruretindedir. Halen sanayi 
seferberliği için kurulmuş bir Sanayi Harb Ko
mitesi vardr. Bu da gösteriyor ki; sanayi harb 
komitesi halinde çalşmakta olan bu komite bu 
vekâlet içinde ilerde sanayi seferberliği dairesi 
haline inkılâbedecektir. Diğer taraftan âzası bu
lunduğumuz NATO içinde de yine bütün vekâ
letleri ilgilendiren çalışmalar yapılmaktadır. Bu 
maksatla fevkalâde haller plânlamaları için bir 
yüksek komite teşekkül etmiştir. Bu yüksek ko
mitenin vazifesi sanayi, sivil müdafaa ve diğer 
her türlü seferberlik işlerini tanzim etmektir. 
Bu teşekkülün bizdeki mütenazırı Yüksek Sa
vunma Kuruludur. Bu Kurulun çalışma mevzu
larından her biri için vekâletlerde birer teşek
kül kurulması zaruridir. 

Bizim müşkülâtımız şuradadır : Gerek encü
men ve gerek Sayın Vekil prensip üzerinde hiç
bir itirazları olmadığını beyan ettiler. Fakat 
ortada müstaceliyetle müzakere etmekte oldu
ğumuz bir kanun var. Bu sanayi seferberliği teş
kilâtının bu kanun içinde derpiş edilmesi lâzım
dır. Fakat bunun için kanunun geri alıiması ve 
üzerinde bu maksatla uzunca bir müddet tek
rar çalışmalar yapılması icabediyor. Kanunun 
müstaceliyeti ve Sanayi Vekâletinin süratle ku
rulup vazifesine başlıyabilmesi için bir gecik
meye sebebiyet vermemek maksadiyle takririm
den sarfınazar ediyorum. 

Ancak, Hükümetten ricam şudur ki; sanayi 
seferberliği plânlarının tanzimini sağlıyacak 
mevzuatı bir an evvel getirsinler ve bu teşkilât 
mümkün olduğu kadar çabuk kurulsun. 

RElS — Muammer Alakant. 
MUAMMER ALAKANT (Manisa) — Muh

terem arkadaşlar, Hükümet tarafından takdim 
buyurulmuş olan ve müzakere edilen lâyihaya 
göre Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin bir kısım 
umum müdürlükleri ve aynı zamanda enerji mü
esseseleri İşletmeler Vekâletiyle mezcedilerek 
yeniden Sanayi Vekâleti namı altında bir ve
kâlet ihdas edilmektedir. 

Böyle bir fikir 1955 senesinin bütçe müzake
releri esnasında dahi bâzı arkadaşlar tarafın
dan ortaya atılmış ve bunun hukuk bakımından, 
hukuki devlet teşkilâtı bakımından ve aynı za
manda iktisadi nosyonlar ve kaideler bakımın
dan yerinde olmadığını o zaman Sayın Başvekil 
ve Samet Ağaoğlu arkadaşımızın huzurlarında 
uzun uzun arz etmiş, icabında ayrı bir vekâlet 
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teşekkül etmesini ve fakat İşletmeler Vekâletiyle 
umum müdürlüklerin mezcinden . hâsıl olacak 
bir Sanayi Vekâletinin tesis edilmemesinin doğ
ru olmıyacağını izah etmiştim. 

Bu mukaddemeyi yapmaktan maksadım, hali
hazırda lâyihayı tetkik ederken her hangi bir 
parti mülâhazasının varidolmadığı ve o zaman 
1955 bütçesi müzakere edilirken dahi bu itiraz
ları yapmış olduğumu arz etmektir. 

Şimdi arkadaşlar, İşletmeler Vekâleti nedir? 
İşletmeler Vekâleti tamamen hususi hukuk dai
resinde faaliyetlerde bulunan, ticari veya iktisa
di muameleler yapan bâzı müessese işlerini tan
zim etmekte olan ve murakabe eden bir vekâlet
tir. İşletmeler Vekâleti bir Devlet otoritesini ifa 
etmez. İşletmeler Vekâleti diğer vekâletler gibi 
vatandaşların haklarını, hürriyetlerini tahdid-
eden muameleleri yapmaya salâhiyettar değildir. 
İşletmeler Vekâletinin şimdiye kadar tedvir et
tiği müesseseler diğer hususi iktisadi müessese
lerden farksızdır. Sümerbankm bir fabrikası ne 
ise Nazim Bezmen'in fabrikası da odur. Etibank-
m linyit işletmesi ne ise onun yanı başında bulu
nan diğer bir hususi linyit işletmesinin hüviyeti 
aynıdır. İşletmeler vekâleti öyle bir müessesedir 
ki; muhtelif sanayi müesseselerini işleten bir kon-
sorsiyom farzediniz, bir büyük anonim şirket farz 
ediniz, büyük sermayesiyle bir taraftan sanayi 
diğer taraftan da madenlere ait işletmeleri idare 
etmektedir, İşletmeler Vekâletinin mahiyeti, hüvi
yeti budur. 

Şimdi yeni tesis etmekte bulunduğumuz Sa
nayi Maden ve Enerji Vekâleti, arz ettiğim gibi, 
bir taraftan İktisat ve Ticaret Vekâletinin bâzı 
umum müdürlüklerini üzerine almakta; memleke
tin iktisadi ve ticari işlerini tedvir etmek, karar
nameler çıkarmak bu kararnameleri Heyeti Veki-
leye sevk etmek mevkiinde bulunmaktadır; za
man zaman da hususi teşebbüslerle İşletmeler Ve
kâletinin elinde bulunan Devlet işletmeleri re
kabet halindedir. Devletin karşısında, milletin 
karşısında Sümerbakm idare ettiği bir müessese 
ile her hangi bir anonim şirketin idare ettiği mü
essese arasında fark yoktur. İşletmeler Vekâle
tinin işlettiği müesseselerle hususi teşebbüslerin 
işlettikleri müesseseler rekabet halindedirler. 

Sanayi Vekâleti memleket iktisadiyatında çok 
mühim olan bu rekabetler karşısında hakem rolü 
ifa edecektir. Memleketin umum iktisadi işle
rini tedvir için kararnameler ısdar ettirecek, 
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Heyeti Vekileye iştirak edip noktai nazar der- ı 
meyan edecektir. Şimdi, öyle bir vaziyet ihdas 
etmiş oluyoruz ki, İşletmeler Vekâletini, Sana- I 
yi Vekâleti içine koymak suretiyle, Sanayi Ve
kili hem bugüne kadar İşletmeler Vekâletine 
ait müesseler vekilliğini yapıyor, hem de mem 
leketin umum iktisadi işlerini tedvir ile mü
kellef bir Devlet organı olarak Hükümette oto
rite, tasarruf yapabilecek bir vekâlet ihdas et
miş oluyoruz. İşte bu hal, hem hukuki bakım
dan, hem de Demokrat Partinin ve Hürriyet 
Partisinin aşağı - yukarı mutabık olduğu ikti
sadi görüş bakımından uygun değildir, tama
men aykırıdır. Zaman zaman, 1939 senesine ka
dar bu memlekette hususi sermaye erbabı sınai 
teşebbüslere girmekten korkmuş, içtinabetmjş-
tir. Neden? Çünkü, karşısında İşletmeler Vekâ
letine bağlı olan müesseseler, İktisadi Devlet 
Teşekkülleri rekabeti vardır. Hiçbir sınai teşeb
büs erbabı cesaret edip sınai bir teşebbüse gir
memiştir. Kurulmuş o! an sınai müesseler 
1939 a kadar bir kısım İşletmeler Vekâletine 
ait müesseselerin rekabeti yüzünden kapanmak 
mecburiyetinde kalmıştır. Bu ise hususi teşeb
büsün memlekette ilerliyememesine âmil ve mü
essir olmuştur. Böyle bir kanunun kabulü, hu
susi teşebbüsü endişeye sevk edecektir: Buna 
mukabil dieğr taraftan ecnebi sermayeyi teşvik 
etmek istiyoruz. Bunun için... 

BEHZAT BİLGİN (İzmir) — Maddelere ge
çildi.. 

MUAMMER ALAKANT (Devamla) — Evet 
maddelere geçildi. Fakat, bendeniz kanunun he- | 
yeti umumiyesi üzerindeki konuşmalarda bu
lunamadım. Esasen kanunun aleyhinde değilim, 
yani bir Sanayi Vekâletinin ihdasının aleyhin
de değilim. Binaenaleyh kanunun heyet? umu-
miyesini de kabul edebilirim. 

MEHMET ŞEVKİ YAZMAN (Elâzığ) — 
Eee... netice? 

MUAMMER ALAKANT (Devamla) — Fa- j 
kat, bilmiyorum nedense Şevki Bey arkadaşı- j 
miza anlatamadığımı anlıyorum. Şimdi; bir ta 
raftan Sanayi Maadin Umum Müdürlüğü tesis { 
ediyoruz, öbür taraftan İşletmeler Vekâletine j 
bağlı enerji müesseseleri kuruyoruz. Bunları \ 
ayıralım, ayrı bir vekâlet haline getirelim, ya- j 
ni bir vekâlet daha ihdas edelim. Bu Devlete \ 
okadar büyük bir masrafa malolmaz. Bu vekâ- '< 
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lete; bir vekil, bir umum müdür, bir de kalemi 
mahsus müdürü veririz. Ticaret Vekâletinin iş
leri hakikaten çok. Dâhili ticaret onda, harici 
ticaret işleri onda, bunlar hakikaten mühim, 
ve bir vekili fazlasiyle işgal edebilecek mevki
de işlerdir. Binaenaleyh Ticaret Vekili, Ticaret 
Vekili olarak kalsın, eğer o tadili ve haricî ti
caret işlerini hakkiyle tedvir edebilirse ne mut
lu. Onun haricinde memleketin iktisadi duru
munu tanzim edecek ikinci bir vekâlet kurul
sun, buna taraftarım. Fakat tevhidedilmesi, 
mezcedilmesi asla yerinde değildir, hukuk ba
kımından da doğru değildir. Çünkü bu vazi
yette kontrol eden ile kontrol edilecek beraber 
bulunuyor. Zira İşletmeler Vekâletine ait işlet
meleri, müesseseleri Hükümet kontrol edecek, 
Devlet kontrol edecek, nasıl ki hususi müesse
seleri, hususi fabrikaları vekâlet kontrol ediyor. 
Bunun gibi İşletmeler Vekâletine ait işleri de 
bir vekâlet, bir Devlet müessesesi kontrol ede
cektir. Bu vaziyette kim kontrol edecek? Sana
yi Vekâleti. O zaten İşletmeler Vekâletine ait 
müesseselerin başında. Zaten İşletmeler Vekâ
leti bizzat, müesseselerin mesulü. Binaenaleyh • 
kontrol eden de kontrol edilen de bir arada bu
lunuyor. Ondan sonra hususi müesseselerle, hu
susi sanayi müesseseleri ile Devlet işletmeleri ara- « 
smda bir rekabet hâsıl olduğu zaman bunlar 
hakkında kim karar verecektir?. Yine Sanayi 
Vekâleti karar verecektir. Halbuki hususi işlet
melerle Devlet işletmeleri rekabet halinde bulu
nabilir. 

Bakınız ne diyor kanun; Millî Ko
runma Kanunu salâhiyet vermiş, «ica
bında sanayi müesseselerinin normunu tâ
yin edecektir»y diyor. Devletin mensu
cat fabrikaları vardır. Bunlar hususi mensu
cat fabrikaları ile rekabet halindedir. Devlet İk
tisadi Teşekkülleri mensucat fabrikaları, hususi 
mensucat fabrikalarına hâkim, nâzım, onları az 
kâr verir, bir duruma getirecektir. Buna mukabil 
yapacakları şey; Devlet İktisadi Teşekküllerine 
ait mensucat fabrikalarını, kendisinin ıslah et
mesi, yenilenmesi, rasyonel bir hale getirmesi ol
malı idi. 

Hal böyle olduğu zaman Sanayi Vekili kendi 
Devlet fabrikalarının, mensucat fabrikalarının 
daha kârlı ve randımanlı çalışır göstermek için 
nazari olarak hususi teşebbüslere bâzı takyidat 
koyabilir. İşleri aksatacak şekilde nizamnameler 
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koyabilir. Bunlar vaktiyle olmuştur. 1939 sene
sinden evvel meselâ «Bir değirmen çarkının ha
riçten ithal edilmesi için vekâletten müsaade al
mak lâzımdır.» denmiştir ve bu vaziyette İktisat 
ve Ticaret Vekâleti evvelâ kendi müesseselerini 
düşünmüş ve ona göre hareket etmiştir. Şimdi 
yeni bir vekâlet ihdas ediyorsunuz. Fakat şikâyet 
kimden kime yapılacaktır? Şikâyet eden de edilen 
de aynı, şikâyet eden, edilen ve hüküm verecek 
müessese hep aynıdır. Bu şekilde Devlet meka
nizması kurulmaz arkadaşlar. Aynı zamanda bir 
Devlet sermayedarlığım en ileri dereceye götüren 
bir merhale oluyor. 

Bunun için benim teklifim-, işletmeler Vekâ
leti kalsın, yeni bir vekâlet ihdas ediyoruz, edil
sin. Yeni vekâlete isterseniz Sanayi Vekâleti de
yin, isterseniz Millî Ekonomi Vekâleti deyin, is
terseniz İktisat Vekâleti deyin. Bu Millî Ekono
mi Vekâleti, bu İktisat Vekâleti, Devlet otorite
sini haiz olarak bir taraftan İşletmeler Vekâle
tinin müesseselerini murakabe etsin, onun hak
kında nizamnameler teklif etsin, onun hakkında 
kanun teklif etsin, bir taraftan da serbest mües-

* seseler, serbest şahıs ve serbest sermaye ve İşlet
meler Vekâleti müesseslerini aynı zamanda kont
rol etsin, onlar hakkında tedbir düşünsün, onlar 

* hakkında nizamnameler ve Devlet organı olarak 
bitaraf olsun, bu hissi versin. 

İşte bunun içindir ki, birinci maddenin ikinci 
fıkrası ki, Devlet İktisadi Teşekküllerini de Sa
nayi Vekâletine bağlıyor, netice itibariyle İşlet
meler Vekâletini, Sanayi Vekâleti içerisine kal-
bediyor, bu ikinci maddenin çıkarılmasını ve 
yine netice itibariyle İşletmeler Vekâletinin bu
gün olduğu gibi, ayrı bir işletmeler Vekâleti ha
linde kalması gayesini istihdaf eden bir takrir 
takdim ediyorum. Heyeti Celile şüphesiz neticeye 
hâkimdir. 

REİS — Behzet Bey; Encümen adına mı ko
nuşacaksınız 

BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA BEHZAT 
BİLGİN (izmir) — Evet. 

REÎS — Buyurun. 
BÜTÇE ENCÜMENİ NAMINA BEHZAT 

BlLGlN (izmir) — Muhterem arkadaşlar; Sa
yın Muammer Alakant 'm bu beyanatı kanun lâ
yihasını iyice tetkik etmediğini gösteriyor ka-
natindeyim. 

Arkadaşımız diyor ki; «işletmeler Vekâleti-
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I nin Sanayi Vekâleti içinde yer almış olması doğ

ru olmıyacaktır. işletmeler Vekâleti ayrı ola
rak kalsın, ayrıca Sanayi Vekâleti kurulsun.» 
Mucip sebep olarak da, işletmeler Vekâletinin 
Devlet işletmelerine karşı hususi salâhiyetleri 
haiz olduğu ve hususi teşebbüs muvacehesinde 
tarafsız kalanııyacağı fikrini ileri sürmektedir. 

I Muhterem arkadaşlar; işletmeler Vekâleti 
işletmeler yapan bir vekâlet değildir. Arkada
şımızın bizzat tebarüz ettirdiği gibi; İktisadi 
Devlet Teşekkülleri hususi hukuk bakımından 
diğer iktisadi teşekküllerden, hususi teşekkül
lerden farklı değillerdir. Biz iktisadi meseleleri 
tanzim edici, bu işleri kolaylaştırıcı salâhiyet
ler vermek suretiyle bir vekâlet kurmak isti
yoruz. Bu vekâlet yepyeni bir vekâlet, Sanayi 
Vekâleti olacaktır. 

Şimdi arkadaşımızın faraziyelerini kabul et
mek lâzımgelirse şöyle düşünmek icabeder : Sü-
merbank işletmeler Vekâletine bağlı olduğu 
için Sanayi Vekâleti kurulduğu takdirde bu 
vekâletin, Sümerbankla hususi sanayi arasın
daki münasebetlerde tarafsız olamıyacağmı ka
bul etmek icabediyor. Sırf serd ettikleri mucip 
sebep budur. Zannediliyor ki, kurulacak Sana
yi Vekâleti memleketin umumi ihtiyaçlarına gö
re değil, münhasıran Devlet sermayesiyle işli-
yen müesseselerin menfaatine göre kararlarını 
hazırlıyacak ve mevkii tatbika koyacaktır. Böy-

j le bir tasavvurun bâtıl olduğu aşikârdır. Eğer 
bu mülâhazalara zerre kadar iltifat etmek lâ
zımgelirse, Ticaret Vekâletine Toprak Mahsul
leri Ofisi bağlı olduğu için, Et ve Balık Kuru
mu bağlı olduğu için hususi ticarete ait vazife 
ifa edemiyecek mevkide olduğunu farz etmek 
lâzımgelir. Yani Toprak Mahsulleri Ofisi hubu
bat üzerine muamele yapan, hububat ticareti 
yapan bir müessesedir. Eğer Muammer Alakant 

I Beyin noktainazarım kabul etmek lâzımgelirse 
Sanayi Vekâleti Devlet müesseselerinden Sü-
merbank veya Etibank üzerinde haizi salâhiyet 
olduğu için tarafsız olmıyacaksa,, keza Ticaret 
Vekâleti de bir taraftan Toprak Mahsulleri 
Ofisi diğer taraftan hususi ticaret teşekkülle
rinin mercii ve onlar hakkında kararlar alan 
makam olduğu için onun da tarafsız olmadığını 
kabul etmek lâzımgelir. Böyle bir nazariye Dev
let mefhumunu, Hükümete verilen salâhiyet 

j mefhumunu katiyen ret ve inkâr etmeyi tazam-
; mun eder. 
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Muhterem arkadaşlar, bu kanun bir salâhi

yetin devri kanunu değildir. Yepyeni vazifeleri 
olan bir vekâlettir. Bu kanunun hattâ Bütçe 
Encümeninde uzun müddet kalmasının sebebi 
yeni vekâlete tamamen bu hüviyetin verilmesi 
arzusu olmuştur. Şimdiye kadar Hükümetten 
lâyıkiyle himaye görmemiş olan hususi sanayii 
bir mercie bağlıyarak ihtiyaçları ile yakından 
alâkadar olması, o kadar yakından ki, hususi sa
nayie ait etütlerle kendisini mükellef kılması ve 
gene hususi sanayie karşı kendisini rehber mev
kiine geçirmesi arzu edilmiştir. Böyle bir vekâle
tin hususi sanayi müesseseleri üzerindeki hakkı 
murakabesi ayni şekilde ve evleviyetle Devlet ik
tisadi Teşekkülleri üzerinde de mevcut olacaktır. 
Yani Devlet İktisadi Teşekküllerinin kendi nizam
larına göre, kendi idare heyetlerini, kendi sanayi 
idare heyetleri ve teşkilâtı marifetiyle idare edil
mesi ve Hükümetin murakabe hakkını haiz bu
lunması; ayni Hükümetin hususi sanayie ait va
zife ve salâhiyetlerle mücehhez olmasını nasıl ha
leldar edebilir? Bu vekâlet bilhassa bir etüd teş
kilâtını ihtiva etmektedir. \rani kurulacak olan 
Sanayi Etüd Dairesi Reisliği; burada tafsilen 
izah edilmiş olduğu veçhile, memleketin bütün 
sanayi ihtiyaçlarını tetkik edecek, envanterini 
yapacak, sicillerini tutacak, bizde noksan, olan fa
kat kurulması icabeden ve kurulması mümkün 
olan sanayi için ne gibi tedbirlerin alınması lâ-
zımgeldiğini derpiş edecek, ayrıca bunların plân 
ve projelerini de hazırlıyarak hususi teşebbüsün 
emir ve istifadesine tevdi edecektir. Aynı vekâlet 
hususi teşebbüsün muayyen işlerde muvaffak ol
ması için lâzımgelen finansman imkânını t.ecmül 
edecek ve bu imkânları hususi teşekkülün istifa
desine arz edecektir. 

Aynı vekâlet memlekette sanayi mamulleri
nin, müstehliklerin tamamiyie istifade edebilecek
leri bir vaziyette olmasına çalışacaktır, normla
rını ve standartlarını tâyin edecek, kalitelerini 
murakabe edecektir. Bütün bu vazifelerin tek el
de toplanmaması için arkadaşımızın tek bir es
babı mucibe dermeyan etmediği meşhudumuz ol
muştur. 

Bizim kanaatimizce bu kanun lâyihasının istih
daf ettiği başlıca hedef, Türkiye'de sanayideki 
hamlelerde koordinasyonu temin etmektir. Bu 
sebepledir ki, gerek Devlet sanayii, gerek hususi 
sanayi, gerekse küçük sanayi ve esnafa aidolan 
işler; enerji ve maden işleri aynı vekâletin elinde 

toplamış bulunuyoruz. Lâyiha, bunların hepsinin 
koordinasyonunu temin etmeyi istihdaf eder hü
kümler getirmektedir. Hususi sanayi işleri de hem 
bir koordinasyon heyetinden, hem de bir şûra
nın faaliyetinden istifade imkânlarını sağlamış 
bulunmaktadır. Netice olarak İşletmeler Vekâle
tinin, Devlet İktisadi Teşekkülleriyle meşgul ol
ması dolayısiyle ayrı olarak mütalâa edilmesi ka
tiyen varit değildir. İşletmeler Vekâleti, işletmeyi 
fiilen idare eden bir Vekâlet olarak kabul edile
mez. Devlet sermayesi ile kurulmuş, iktisadi faa
liyette mühim rol oynıyan müesseselere bu vekâ
let tarafından istikamet verilirken diğer taraftan 
hususi sermayeye, memleket menfaatlerine ve im
kânlarına en uygun şekilde istikâmet verilmesi 
ve memleketteki bütün sanayi müesseselerinin 
koordinasyonunu temin için kurulmuş bir Vekâ
lettir. Bu bakımdan İşletmeler Vekâletinin ipkası 
suretiyle, Sanayi Vekâletinin ayrı olarak teşkili
ne encümenimiz katiyen iştirak etmemektedir. Bu 
sebeple birinci maddeyi aynen kabul etmektedir. 

REİS — Hüseyin Balık. 
HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Bendeniz 

Sayın Alakant'm kanaatinde değilim. Bu kanu
nu getirdiği için Hükümeti takdir ve tebrik ede
rim. Şimdiki mahzurların Sanayi Vekâleti ku
rulduktan sonraki mahzurlardan daha fazla oldu
ğuna kaaniim. Bugüne kadar yerli sanayi hiçbir 
yerde merci bulamamakta idi. Bir adam on milyon
luk bir müessese kurar, fakat diğer taraftan ye
dek parça bulmakta müşkülât çekerdi. Bu ba
kımdan da vekâletin kurulması yerindedir. 

Sayın Vekilden birkaç ricada bulunacağım, 
tenvir ederlerse minnettar kalacağım: 

Şimdiye kadar yerli mahsullerimiz için mani, 
finansman vaziyetinden ziyade o sanayii kurma 
imkânlarımızın müsait olmaması idi. Hammad
de, transfer vaziyeti ve Hükümetin durumu mü
sait değildi. Hükümet bütün bu işleri kendi kap
samına alırsa, yeni esaslar ve imkânlarla takvi
ye ederse tesislerimiz bundan sonra daha randı
manlı çalışır, öyle müesseselerimiz vardır ki, 
yedek parça ve hammadde yokluğu yüzünden 
günlerce boş kalmak zorunda kalırlar. Sanayi 
Vekâleti kurulduktan sonra bunların durumları 
nasıl olacak ve bu maddeler ne şekilde karşıla
nacaktır? Sayın Vekil bu hususta beni tenvir 
buyururlarsa, memnun, kalırım. 

Devlet sektörü ile hususi sektör bir addedile
ceğine göre Devlet elindeki imkânlar hususi sek-
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tor ve Devlet sermayesi ile idare edilen sektör
lere ne şekilde taksim edilecektir? 

ikincisi; Sayın Muammer Alakant'm ifade 
buyurduğu gibi Hükümet bu hususi sanayi kon
trolünü nasıl ifa edecektir? Bu vekâletin kuru
luşu münasebetiyle biraz izahat verirlerse min
nettar kalırım. 

Yine bu vekâletin kurulması hasebiyle müste
şarlıktan bahsedil inektedir. Sanayi Vekâleti tek
nik işlerle ilgili bir vekâlet olduğuna göre bura
ya getirilecek müsteşarın da teknik işlerden an
lar bir arkadaş olması lâzımdır. Teknik işlerden 
anlıyan bir arkadaş buraya getirilecek midir? 

Sonra daire reislerinde ihtisas aranacak mı
dır? Bunları da lütfederlerse tenevvür etmiş 
oluruz. 

Sanayi Vekâletinin ihdasından sonra gerek 
Devlet elindeki sermayeden, gerek Devlet elinde
ki mevcut imkânlar ve transferlerden bu hususi 
sanayi nasıl istifade ettirilecektir? Bu hususları 
da izah ederlerse minnettar kalırım. 

REİS — Şevki Erker. 
ŞEVKÎ ERKER (Erzurum) — Muhterem 

• arkadaşlar, Bütçe Encümeni âzası olduğum hal
de, hastalığım dolayısiyle bu kanunun müzakere
si sırasında bulunamadığımdan noktai nazarları-

• mı arz etmek üzere huzurunuza çıktığım için 
özür dilerim. 

Muhterem arkadaşlar; ben kanunun teşkilât 
kısmına temas etmek istiyorum. Gerek Hüküme
tin teklifinde, gerek iktisat ve Nafıa encümenle
rinin küçük sanatlara 

REÎS — Şevki Bey, şimdi birinci maddede
yiz. Buyurduğunuz hususat ikinci maddededir. 

ŞEVKİ ERKER (Devamla) — O halde ikin
ci maddede konuşurum. 

REtS — ikinci maddede size söz vereceğim. 
Muammer Alakant. 
MUAMMER ALAKANT (Manisa) — Efen

dim, Bütçe Encümeni namına bendenize cevap 
veren arkadaşımız, bu kanunun lüzum ve fay
dasından bahsederken bilhassa koordinasyonu 
temin edeceği hususuna temas ettiler. Halbuki 
burada dâva koordinasyon değil. Zaten husu
si teşebbüse ait bütün müesseselerle Devlete ait 
bütün müesseselerin idaresini bu vekâlete bağ
ladıktan sonra koordinasyon kendiliğinden or
tadan kalkıyor. Bâzı faaliyetlerde bunu tanzim 
ve tertibetmek için bir koordinasyon mevzuu-
bahsolabilir. 
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Şimdi, dâva bilhassa Anayasa hukuku ba

kımından, devlet hukuku bakımından gayet 
mühimdir, arkadaşlar. Nasıl tasavvur edebilir
siniz k i ; hususi sermaye ile kurulan müessese
ler arasında da, Devlet sermayesi ile kurulan 
müesseseler karşısında da bitaraf olması lâ-
zımgelen Devlet, kendi müesseselerine aidolan 
hususlarda bir Devlet otoritesini kuruyor ve 
zecrî tedbirleri alıyor, vatandaşların muamelâ
tını tahdideden, muayyen kararlara irca eden 
tasarruflarda bulunabiliyor? öbür taraftan hu
susi sermaye ile vücut bulan bütün müessese
ler bu otoritenin içerisine girmiş bulunuyor. 

Şimdi elimizde bulunan kanun nlâyihasmı 
tetkik ettiğiniz zaman Sanayi Vekâletine muh
telif sanayiin faaliyetlerine, çalışmalarına, yap
tığı malların normlarına, kalitelerine taallûk 
eden nizamnameler çıkartmak, kararlar çıkart
mak salâhiyetinin verilmiş olduğunu görürsü
nüz. Bir taraftan hususi müesseselerle Devlet 
sermayesiyle işliyen müesseseler rekabet halin
dedir, bir taraftan ise hususi müesseseler, Dev
let sermayesiyle işliyen müesseselerin tedviri
ne, tanzimine salâhiyettar olan ve bunların iyi 
işlememesinden mütevellit mesuliyeti bulunan 
onun mümessiline yani işletmeler Vekiline 
kendi rakipleri üzerinde müessir olabilecek ka
rarlar almak ve tasarruflarda bulunmak salâ
hiyetini veriyorsunuz. Bu bir hukuk Devleti 
nosyonu ile zor kabili telif olan bir haleti ru
hiyedir. Hususi teşebbüs, kendisi ile rekabet 
eden müessesenin mümessiline hususi teşebbüs
lerin faaliyetlerini tanzim edecek, normlarım 
tâyin edebilecek salâhiyetler verildiğini görüp 
dururken nasıl emniyet ve huzur içinde olabi
lir? Vekâletler vardır Devlet muamelesi, Dev
let tasarrufları yapar. Yani vatandaşların hak
larını, muamelelerini, tasarruflarını tanzim 
ederek kararlar çıkartır. Kontrol ve murakabe 
eder. 

Vekâlet vardır, işletmelerinin sermayesi 
(Devlet) tarafından verildiği için ve bunun 
murakabesi de Büyük Millet Meclisi tarafın
dan yapıldığı için diğer vekâletlerle arasında 
fark vardır. Bugüne kadar işletmeler Vekâle
tinin durumu böyle idi. İşletmeler Vekâleti 
Heyeti Vekilede bir Vekil olarak bulunur, bu
nun dışında bir Devlet muamelesi yapamaz; bir 
tasarrufta bulunamazdı. Yalnız Heyeti Vekile 
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âzası olmak itibariyle valilerin tâyininde, se- 1 
firlerin tâyininde imzası bulunur, ama Vekil 
olarak İşletmeler Vekilinin her hangi bir vatan 
daşı, her hangi bir hususi müesseseyi kayıtlan
dıran , tahdidaltına alan bir tasarrufu yok
tur. Adliye böyle değil, Dahiliye böyle değil. 

Şimdi işletmeler Vekâletine, hususi mües
seselere rakibolan işletmeleri işletecek olan 
bir vekâlete, Sanayi Vekilliği namı altında, isim 
değiştirmek suretiyle, Devlet otoritesi yapması 
salâhiyetini veriyoruz. Neden? Ne sebep var, 
ne lüzum var? 

Bir Sanayi Vekâleti teessüs etsin, (isim 
doğru veya yanlış, Sanayi Vekâleti deyin, Mil
lî Eoknomi Vekâleti deyin, iktisat Vekâleti 
deyin) gerek hususi teşebbüsle işleyen, gerek 
Devlet teşebbüsü ile işleyen müesseselerden iyi 
randıman alabilmek için, imâl edilen malların 
kalitelerinin iyi olması için, dokuduğu kumaş
ların kalitesinin, renginin, iyi olması için ne 
gibi tedbirler almak lazımsa yapsın. Bunların, 
cinslerini, normlarını tesbit etmek lâzım Sanayi 
Vekâleti bunu üzerine alsın, bunları tesbit 
etsin, ilân etsin. Ama bunlar karşısında ve 
Devletin yapacağı bir tasarruf karşısında hu-

•susi teşebbüsle işleyen müesseselerde Devlet | 
sermayesi ile işleyen müesseselerle hukukan 
müsavi olsun. Ve hususi teşebbüsle işleyen 
müesseselerde, Devlet teşebbüsiyle işliyen mü
esseseler gibi Devlet otoritesine istinadederek, 
kendisini müşkül bir duruma düşebilmek en
dişesinden vareste görebilsin. Yarın Soma Lin
yit işletmesi her hangi bir zararlı durum kar
şısında olduğu zaman, Sanayi Vekili bunun 
yanında bulunan diğer linyit işletmesinin de 
murakıbı olduğundan, aynı işletmeye ait ka
nun ve nizamnameler çıkarabilecek ve Millî 
Korunma Kanununa, göre tasarrufta buluna
bilecektir. Bu hukukan mefruzdur, aklen mef-
ruzdur. Vekilin Soma Linyit işletmesi yanın
da bulunan diğer linyit işletmesinin aleyhine 
kararlar alması ve onun yanı başında bulunan 
hususi teşebbüsün faaliyetlerini sektedar et
mesi aklen ve hukukan mümkündür. Meselâ 
Bakırköy'de bulunan Sümerbank Mensucat 
fabrikaları, ve bunun yanı başında bulunan 
diğer hususi teşebbüs elinde işliyen mensucat 
fabrikalarının rekabeti karşısında müşkül duru
ma düşecektir. Onların müşkül duruma düşme
si karşısında yarın Sanayi Vekili B. M. Mecli-
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sinde hesap verecektir. Bu hesaptan korkması 
- Samet Ağaoğlu için demiyorum - hukuk ve ik
tisat ilmine göre mefruzdur. Ne malûmdur ki, 
Büyük Millet Meclisine hesap verecek olan bu 
Sanayi Vekili; kendi devlet sermayesiyle işli
yen müesseseleri ıslah edecek yerde, Devlet ser
mayesiyle işliyen müesseseleri müşkül duruma 
düşüren hususi müesseseleri birtakım kayıtlar
la bağlamıyacak ve Devlet işletmelerini hususi 
işletmelerin rekabetinden koruyacak Devlet 
otoritesine müstenit kararlarla ortaya çıkmıya-
cak? Ne malûm! Bu endişe daima varittir, hu-

| kukan da bu böyledir. Nitekim esbabı mucibe-
de de yazılmaktadır ki ; şimdiye kadar işletme
ler Vekâletinin tasarruflarında bulunan, Devlet 
sermayesiyle işliyen teşekküller hususi şahıslar 
işletmeleri mesabesindedir. Şimdi, hususi tasar
ruf mesabesinde olan bu teşekkülün mümessili, 
mesulü olan zata, makama, vekile türlü hususi 
işletmelerde tasarruflar yapmak salâhiyetini ve
riyorsunuz. Hususi teşebbüs Devlet sermayele
rinin karşısında boynu aşağıya eğilmiş halde 
olacak, onun vereceği kararlara ittiba etmek 
mecburiyetinde olan bir müessese haline gele
cektir. Bundan hususi teşebbüs işletmesi endi
şe duyar, bundan ecnebi sermaye endişe duyar. 

Bir İktisat Vekâleti, Millî Ekonomi Vekâle
ti - ismi ne olursa olsun - teşekkül etsin, mem
leketin sanayiini, madenlerini işletmek için 
etüdler yapsın, nizamlar kursun, bunları Devlet 
işletmelerine, müesseselerine tatbik etsin, husu
si müesseseler de bunun karşısında müsavi ol
sun. Hususi sermaye işletmeleri, müesseseleri 
haksızlığa mâruz kalacak olursa nereye müra
caat edecektir? 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Başve
kâlete. 

MUAMMER ALAKANT (Devamla) — Ne
den Başvekâlete müracaat etsin? Doğru değil
dir. Anayasa mucibince her vekâlet kendi ta-

I sarraflarından mesuldür. Zaten Başvekil siya-
I si, dahilî ve harici işlerle mahmuldür, dünya 
I kadar işleri vardır. Bunun için evvelâ ilgili ve-
I kâlet görülecektir. 
I Benim vekilliğim zamanında bana müracaat 
I etmeden doğrudan doğruya Başvekile giden 
I arkadaşlar olduğu zaman derdim ki ; aidoldu-
I ğu vekâlete gidip müracaat ettiniz mi ki, Baş-
I vekâlete gittiniz? Kime müracaat edecek hu-
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susi teşebbüs? Sanayi Vekâleti - namı diğer 1 
Millî Ekonomi Vekâleti - İktisadi Devlet Teşek
küllerine ve hususi teşebbüse ait müessesele
rin fevkinde, bitaraf bir Devlet müessesesi ola
rak icrayı faaliyet edecektir. İlerde arkadaş
lar bunun mahzurlarını göreceksiniz. Maale
sef kanun müstacelen müzakere ediliyor. Böy
le olmayıp da lâyikıyle basma ve efkârı umıı-
miyeye aksetseydi hususi teşebbüs sahiplerinin, 
fabrika ve maden işletmesi sahiplerinin şikâ
yetlerine şahidolacaktmız. Bunları ben daha 
1955 den beri, müdafaa ediyorum. Bu fikirle
rin parti ile alâkası yoktur. Hürriyet Partisi, 
Devlet sermayedarlığına tarafta r değildir, an
cak istihsalde kullanılan sermayenin Devlet 
eline geçip de hususi teşebbüsün ezilmesine, j 
mağdur edilmesine taraftar değildir. Demokrat I 
Parti şimdiye kadar bu tezi tutuyordu. Bu iti
barla parti programlarında mutabakat bakımın
dan arada pek fark olmasa gerek. 

REİS — İşletmeler Vekili. 
İŞLETMELER VEKİLİ SAMET AĞAOĞ-

LU (Manisa) — Çok muhterem arkadaşlarım, 
mevzuumuzu hukuku Esasiye, ve umumiyet 
le hukuk prensipleri dâvalarından ayırmak lâ
zım. Onlarla hiç alâkası yok. Şayet böyle dü
şünecek olursak arkadaşımın misallerine mü
talâalarına yüzde yüz aksi, namütenahi misal
ler var. Bunları, cemiyetimizde ve başka ce
miyetlerde tesbit etmek mümkün. Bunların 
münakaşasına ne lüzum var. 

Meselâ, maarif mektepleri yanında hususi j 
mektepler hususi liselerin yanında resmî lise
ler var. Ama ikisi de Maarif Vekâletinin mu-
rakebesi altındadır. İlk misal bu.. Kaldı ki, da
ha birçok misaller verilebilir. Muhtelif âmme 
müesseselerini tetkik edersek yine meselâ Sağ- j 
lık Vekâleti, teşkilâtı gözümüzün önünde beli- j 
riverir. Ne yapalım? Hususi Sağlık Vekâleti I 
mi ihdas edelim, hususi Maarif Vekâleti mi 
ihdas edelim? Böyle şey olur mu? Bunlar bir | 
küldür. Meselâ Karayolları münakalesi var, De- i 
nizyolları münakalesi var. Bilmiyorum; hukuki j 
malûmatı eok yüksek, memleket dâhilinde ve j 
haricinde tahsilde bulunmuş Muammer Ala- j 
kant'm bu gibi düşüncelerden maksadı nedir? ' 
Emin olsunlar, bu tasarı yeni bir ahenk sistemi 
getirmektedir. O sistem de Devlet sektörü ile 
hususi sektör arasında bir ahenk tesis edecektir. 
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Bu iki faktör arasında bir fark olmıyacaktır. Bu ; 

Vekilin, Devlet sektöründeki müesseselerle husu
si sektördeki müesseselerin işleyişindeki mesuli
yetinin birleştiğinin ilân ve tesbitinden ibarettir. 
Bu iki faktör arasındaki fark ortadan kalkacak
tır. Bu, prensiplerimizin tâ temeline ait ana ka
idedir. Devlet sektörü ile hususi sektör arasın
da asla bir fark gözetilmiyecektir. Ticaret Vekâ
letiyle, yahut kurulmasını istediğiniz Sanayi Ve-
kiliyle İşletmeler Vekili, Anayasaya göre aynı 
Heyeti Vekilenin mesuliyeti müşterekesi içerisin
de değil midirler? Yani ikisi müştereken karar 
verseler ne olacak? Bunda şaşacak taraf nerde? 
O haldo hususi sanayi için yeni bir Heyeti Veki
le icabedecektir. Bu ne biçim kontrol sistemidir? 
Kontrol, verilen salâhiyetler suiistimal edildiği 
zaman mevzuubahsolan bir müessesedir. İşin 
hukuki prensibi budur. Verilen salâhiyetler sui
istimal edildiği takdirde, başta Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin muazzam kudreti olmak üzere 
efkârı umumiyettin murakabe ve kontrolü ile da
ima karşılaşacaktır. Bugün İşletmeler Vekâleti 
yalnız kendisine bağlı olan müesseselerin muvaf
fakiyeti için elinden geldiği kadar gayret sarf et
mektedir. Hususi teşebbüslerle alâkalı değildir. 
Fakat biz asla bir tefrik yapmıyacağız. Hususi 
sektörle Devlet sektörü aynı muameleye tâbi tu
tulmalıdır. Bizim görüşümüz budur. Sizinki 
de doğru olabilir, ama siz fikrinizi Anayasaya 
bağlıyorsunuz. Bunun hakikaten Anayasa ile 
alâkası yok. Ne bizde, ne de bizim gibi İktisadi 
Devlet Teşekkülleri olan bâzı memleketlerde var. 
Misalleri çok. Bizde ağır sanayi komiserliği yok
tur, arkadaşlar. Türkiye'de bir İşletmeler Ve
kâletinin de olmaması lâzmıgelir. İşte onun için 
de bu kanunu getiriyoruz. Bir defa İktisadi Devlet 
Teşekkülleri umum müdürleri dahi İşletmeler 
Vekâletinin emriyle hareket etmemektedir. Bun
lar üzerinde İşletmeler Vekâleti de asla bir tesir 
icra etmemektedir. Bunlar kanunlarla hususi 
hukuk hükümlerine tabidirler. Doğrudan doğ
ruya hususi hukuk hükümlerinin kendilerine bah
şettiği haklarla ve salâhiyetlerle hareket etmek
te, ayrı bir idare heyeti ile bir umumi heyetin 
murakabesi altındadırlar. Tamamen müstakil 
birer teşekkül halindedirler. Kaldı ki, iktidarı
mızın prensipleri bunların, âmme müessesesi ma
hiyetini haiz olanlar müstesna, hususi sermaye
ye istikalini sağlamaktır. Bu kanun onun da 
tedbirlerinden birisidir. 
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Hüseyin Balık arkadaşımın sorularına da bir 

kelime ile cevap vereyim, bu sözlerim zaten ken
disine biraz da cevap teşkil etmiştir: Hem mad
de, kredi meselesi, yedek parça meselesi... Hükü
met bunlarda hususi sektörle Devlet sektörünün 
tefrikini nasıl yapacaktır diye sordu, anlattım. 
Yani fark g'özetmiyccektir, kaidesi bundan iba
rettir. 

Sonra bunların kontrolünü nasıl yapacaktır 
diyorlar! Kanunda yazılı prensipler ve bu pıca-
siplerc göre yapılan nizamname ve talimatname-
lerdeki ve mevcut ilgili diğer bütün kanun v? 
nizanmamelerdeki esaslara göre yapacaktır. 

Bir de müsteşarlar nasıl tâyin edilecek? Efen
dim, müsteşarlar vekillerin yardımcılarıdır. Ve
kilden sonra idari ve biraz da siyasi mesuliyeti 
taksim eden en yüksek makamdır. Oraya kim 
ehilse o gelir. Hukukçu, iktisatçı olabilir. Bu 
makamı ihraz etmek kudret ve kabiliyetini haiz 
her vatandaşa oraya gelmesine yol açmak lâzım
dır. Teknik olmasının zarureti bulunan yerlerde 
yanında parantez içinde «teknik olacak», «teknik 
olacak», «teknik olacak» diye şerh verilmiştir. 

Maruzatım bu kadardır, efendim. 
BEİS — Muhlis Ete. 
MUHLİS ETE (Ankara) — Muhterem arka

daşlar, Vekil arkadaşımdan sormak istediğim 
husus birinci maddeye taallûk etmektedir. Bu
günkü Ekonomi ve Ticaret Vekâleti de hususi sa
nayi ve hususi madencilikle de alâkadar bir ve
kâlettir. Bugünkü mevzuatla da aşağı - yukarı, 
imkân bulduğu takdirde hususi sektöre lâzımge-
len teşvikte bulunabilir"; hattâ etüdler de yapa
bilir. Bugünkü Ekonomi ve Ticaret Vekâleti bu
nu yapamıyorsa bu fonksiyonlarını ifa edemiyor
sa bu, isminin Ekonomi ve Ticaret Vekâleti olma
sından değil, bu vekâlette çalışacak elemanların 
miktarı kâfi bulunmamasından ileri gelmektedir 
ve buradaki uzmanlara hususi sektörde olduğu 
gibi lâzımgelen ücretin verilmemesindendir: Hat
tâ iktisat Vekâletinde gerek Sanayi Umum Mü
dürlüğünde ve gerek Maden Umum Müdürlü
ğünde çalışan arkadaşların sayısı o kadar az
dır ki, - bâzan olmuştur - İktisat Vekâleti, iş
letmeler Vekâleti kanaliyle Etibanktan, Sümer-
banktan geçici surette uzmanlar celbi suretiyle 
etüdler yaptırmak mecburiyetinde kalmıştır. 

Binaenaleyh mesele, bir veya iki vekâlet me
selesi değildir. Mesele bu vekâlet teşkilâtını lâ-
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yıkı veçhile kurabiliyor muyuz Buradadır. Ça
lışacak elemanları ekonomistleri mühendis veya 
teknisyeni bulabiliyor muyuz, bulamıyor muyuz 
Yeni kurulacak Vekâletin bu işleri tanı olarak 
tahakkuk ettiremiyeceği kanaatindeyim. Arkada
şımdan rica ediyorum, yeni vekâleti ne gibi im
kânlarla teçhiz etmek istiyorlar ki, birinci mad
dede sayılan fonksiyonları yerine getirebilsin. 
Ben işletmeler Vekâletinin lağvına taraftarım. 
Fakat yeni kurulacak vekâleti Millî Ekonomi 
Vekâleti olarak kurmak ve birinci maddede sayı
lan fonksiyonları bu vekâlete gördürmek iste
mekteyim. Ben ayrı bir vekâletin kurulmasına ta
raftarı değilim. 

HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Gerek 
şimdiki işletmeler Vekâleti, gerek kurulacak ve
kâletin mevzuları iktisadi ve sınai olarak taraflı
dır. Yeni kurulacak vekâletin taraflı olmaması 
için temennimi tekrar edeceğim. Hükümet anlaş
malarla, kliring yolu ile veya milletlerle yaptığı 
anlaşmalarla tevziat yapmaktadır. Bugünkü tev
ziat kendi müesseselerini gözetir vaziyettedir. Hat
ta ihtiyaç maddelerinin % 80 - 90 mı kendi mües
seselerine vermektedir. Hususi teşebbüse yardım 
etmek Demokrat Parti programında yer almış ol
duğu halde bugüne kadar tatbikatta, sınai ve ik
tisadi işlerde zaruri veya tabiî olarak, otomatik 
olarak Hükümet Devlet sektörüne yardımı fazla 
yapıyor. Şimdiye kadar hususi teşebbüs Hükü
metin tazyiki altındadır. Bu vekâletin ihdasından 
sonra Hükümet yeni bir zihniyet ile bunu tedvir 
etmek için azim sarfeder ve şartları da hazırlar
sa umarım ki, bundan sonra Sanayi Vekâleti hu
susi sektöre iyi yardım etmiş olur. Bu arzu ile 
işe başlarsa ve bu arzu ile işi bitirirse elbette ki 
daha iyi olur. 

Eskiden söylenmiş bir lâf vardır : Arzu ile iş 
bitmez zamanın şartlarını hazırlamakla iş biter. 
Eğer arzudan ziyade zamanın şartlarına göre işi 
ayarlarsa elbetteki daha iyi olur. Bundan da an
laşılıyor ki, yalnız arzu kifayet etmiyor, zamanın 
şartlarını hazırlamak lâzımgeliyor. Muhlis Ete 
arkadaşımızın buyurdukları gibi; bunu nasıl kuv
vetlendireceğiz ve bunu hususi sektöre nasıl inti
kal ettireceğiz, bunu da dikkate almamız lâzımdır. 
Başka memleketlerde Sanayi Vekâleti var mıdır, 
hususi sektör ile Devlet sektörünü mezceden bir 
tatbikat rav mıdır? Bu hususta bir tek misal ve
rirlerse memnun kalırım. 

Bu arada bir tek mahzur vardır, bunu burada 
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söylemekten hazer etmekle bereber Hükümeti de 
tahzir ederim. Bu i§te eğer politika olursa malı-
suıiudur. Hususi fabrikalara yapılacak kontrol-
da Hükümetin politikası tatbik edilecek olursa 
en büyük mahzurdur. Umuyorum ki. Hükümet 
buna tenezzül etmez ve esasen bu derecede olmaz. 

Hususi teşebbüs bir fabrika kurarken, bir tesis 
meydana getirirken Hükümet tarafından denmek 
lâzımdır ki, bu fabrikayı kurmana müsaade edi
yorum, fakat bunun için yedek parça, dahilî ve 
haricî ham madde mevcut değildir. Bu itibarla. 
yapacağın tesisin yarısını yap veya şu büyüklük
te yap. Çünkü Hükümet bir taraftan hususi ser
maye bir taraftan mütemadiyen fabrikalar yapı
lıyor, tesisler vücude. getiriliyor. Ondan sonra 
yedek parça yok, kauçuk yok, tops yok, ve saire 
yok, deniyor. Artık bundan sonra olsun biraz 
kendimizi devşirelim., 

REİS — Server Somuncuoğlu. 
SERVER SOMUNCUOĞLU (Siııob) — Muh

terem arkadaşlar; lâyihanın iki vekâleti birleş
tirmesi prensibine huzurunuzda muhalefet eden 
arkadaşlarımın ortaya koydukları bâzı endişe 
ve görüşler vardır. 

İşletmeler Vekili arkadaşımız hukuki ceva
bında, bunun Hükümetin bir tutumu meselesi 
olduğunu ve binaenaleyh, Hükümetin müşterek 
vazifeleri içinde mütalâa edilmesi lâzımgeldiği-
ni izah etmek suretiyle, merkezi sıkletini en iyi 
bir şekilde teşhis ve hallettiler. 

Şimdi acaba, Muammer Alakant arkadaşımı
zın kürsüde dermeyan buyurdukları mesele, hu
susi teşebbüs Devlet kontrolü altında tazyik 
içinde bulunacak ve binaenaleyh Devlet sektö
ründeki sanayi lüzumu kadar inkişaf cdemiye-
cek tehlikeleri mevcut mudur? 

Bir vazife olarak, hakikaten bu lâyiha ile, 
bu vekâlete verilmiş midir1? Bu noktayı hallet
meden evvel serd edilecek mütalâalar tamamen 
afaki ve hattâ hâdiseler ile gayrimümas telâkki 
edilmek lâzımdır. 

Ne diyoruz? Diyoruz ki, bu vekâlet kurul
duktan sonra Devlet elinde bulunan sanayi, ma-
adin ve enerji dışında hususi teşebbüsün elinde 
bulunan birtakım sanayie ve maadine muayyen 
kaideler empoze eder ve zorla kabul ettirirse 
ne olacaktır? Acaba bu vekâlet böyle bir şeyi 
yapmaya salâhiyettar mıdır? Evvelâ buna ba
kalım. Şimdi müzakere etmekte bulunduğumuz 
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birinci maddenin (c) ve (d) fıkraları bu vazi
feleri bahistir. (0) fıkrası diyor ki : «Hususi 
teşebbüsün.sanayi, maden ve enerji sahaların
daki faaliyetlerini kolaylaştırmaya ve teşvika 
matuf etüdleri yapmak, bunu mümkün kılacak 
her türlü teknik yardım ve kredi imkânlarını 
hazırlamak, bununla vazifeli müesseseleri kur
mak veya kuruluşlarını kolaylaştırmak.» 

Bu fıkrada görülüyor İd, hususi teşebbüse 
birtakım zorluklar çıkarmak değil, aksine onu 
doğru yola sevk etmek ve onu memleket "ihtiyaç
larına uygun bir istikamete hazırlamak için ica-
beden ikazları yapmaktır, onun dışında her han
gi bir tasarrufta bulunmak değildir. 

Şimdi daha tahditti olan (D) fıkrasını oku
yalım : «Umumi olarak sanayi, maden ve ener
ji işlerine müteveccih resmî veya hususi yatı
rımların ihtiyaç ve imkânlara göre ayarlanması 
için gerekli priyorite, teşvik ve koordinasyon 
esaslarını tesbit ve tatbik etmek.» Bu maddenin 
zahirî olarak Alakant arkadaşımızın burada iz
har buyurdukları endişeye yer verecek bir dü
şünce ilk nazarda belki akla gelebilir. Fakat 
dikket edilirse asla böyle bir şey olmadığı aşi
kârdır. Falan müesseseye, sen senede şu kadar 
istihsal yapacaksın; filân müesseseye, sen şu böl
geye bir sevkiyatta bulunamıyacaksın, demek bu 
vekâletin başına gelecek vekilin hak ve salâhi
yeti değildir. Vekil böyle bir şey yaparsa ne 
olacak? O zaman da vekil vazifesini suiistimal 
etmiş, kanun dışına çıkmış demektir. Kanun 
dışına çıkan diğer vekiller gibi, (Adliye Vekili, 
Dahiliye Vekili, Ziraat Vekili ve sair vekiller 
gibi) muameleye tâbi tutulacaktır. Murakabe 
edilecek, bu hareketinin tashihi yoluna gidile
cek, hüküm ve kararı iptal edüecektir. Yahut 
siyasi murakabe ile yanıldığı anlatılarak bu yol
da gitmesi önlenecektir. Kanunun bizatihi met
ni bakımından böyle bir mahzur mevcudolmadı-
ğma göre ortada münakaşa mevzuu olacak bir 
nokta yoktur. Ama, Türkiye'nin iktisadi ihti
yaçları ve zaruretleri bakımından mesele nedir? 
Evleviyetlc bu nokta, üzerinde durulmaya seza
dır. Bâzı arkadaşlar; yedek parça, bâzı arka
daşlar; hammadde ihtiyacının - bühassa hususi 
sektörde - ihmale uğradığından bahsetti. Bu ar
kadaşlar ayrı ayrı sektör oluşundan, resmî sek
tör üveyi, hususi sektör öz gibi ele alınmasın
dan ve böyle ele almışına mâni olacak bir orga
nizasyonun bulunmayışından doğmaktadır. Bo-
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ğazma kadar günlük ihtiyaçlar ve muamelelerle i 
dolu olan Ticaret Vekâleti, kendi bünyesi için- | 
deki Sanayi Umum Müdürlüğünün teknik ça
lışmalarını lâyikı veçhile ele alamamaktadır. Bir 
taraftan Türkiye'nin sınai kudreti Hükümetin 
geniş kaynakları ile mükemmelen etüd edilmek
tedir. 

Bu bakımdan Muhlis Ete'nin temas ettiği bir 
noktaya temas etmek istiyorum: Geri kalan mem
leketlerin bünyesi biraz sermaye yokluğu ise de 
ondan daha çok eleman yokluğunda aramak lâ
zımdır. Bir memleketin sanayii, maadini, ener
jisi, o memleketin iktisadına yön vermek için, 
istikamet vermek için evleviyetle etüd edilmesi, 
bilhassa iyi elemanlar tarafından yapılmış etüd-
Jere dayanması iktiza eder. Böyle olmadığına 
göre bu tasarı hem bunları vekâletin bünyesin
de eemetmek ve hem de hususi sektörün faaliye
tine imkân verecektir. Bu bakımdan bendenizce 
her hangi bir iptal hakkı, her hangi bir müda
hale hakkı tanımıyan bu tasarı, Alakant arka
daşımızın endişelerinin yerinde olmadığını ispat 
etmektedir. 

Koordinasyon ve priyoritenin tesbitine ge
lince : Arkadaşlar, bu bir Devletin hayatiyeti, 
iktisadi geleceği ve bir Devletin hakkının evlevi
yetle belkemiğidir. Bundan hususi surette mesul 
olacak, bu hususta çalışacak bir makam bulmak 
lâzımdır. Bu da (Sanayi, Enerji, Maadin Vekâ
leti) ile ifade edilir. Bunda isabet vardır. Bu 
bakımdan buna muhalif olarak dermeyan edilen 
mütalâa ile bu maddeyi kabul etmemek kudre
tin haricinde olacaktır. 

REİS — Kifayeti müzakere hakkında bir tak
rir var, okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Birinci maddenin müzakeresi hususunda 

noktai nazarlar belli olmuştur. Müzakerenin ki
fayetini arz ve teklif ederim. 

Yozgad 
Ali Ünlüsoy 

REÎS — Müzakerenin kifayetini reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Takrirler vardır okutuyorum. Yalnız, Seyfi 
Kurtbek, konuşmalarınızda takririnizi geri al
dığını beyan buyurdunuz, bu itibarla takririni
zi okutmuyorum. 
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Muammer Alakant Bey, takririnizi okutuyo

rum. 

Yüksek Reisliğe 
Arz ettiğim mucip sebeplere binaen 1 nci 

maddenin B fıkrasının çıkarılmasını arz ve tek
lif ederim. 

Manisa 
M. Alakant 

REİS — Takriri reyinize arz ediyorum : 
Takririn nazarı itibara alınmasını kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Takrir reddedilmiştir, efen
dim. 

Maddeyi reyinize arz ediyorum : Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Sanayi Vekâleti merkezde : 
A) Müsteşar; 
B) Hususi Kalem Müdürlüğü; 
O) Teftiş Heyeti Reisliği; 
D) Hukuk Müşavirliği; 
E) Sanayi Dairesi Reisliği; 
F) Maden Dairesi Reisliği; 
O) Enerji Dairesi Reisliği; 
H) Sınai Mülkiyet Müdürlüğü; 
t) Zatişleri Müdürlüğü; 

J ) Levazım ve Evrak İşleri Müdürlüğü. 
ile vilâyetlerde .-

Vekâletçe lüzum görülecek yerlerde kurula
cak bölge müdürlükleri, müdürlükler ve irtibat 
memurluklarından terekkübeder. 

REftS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? 

Buyurun, Şevki Erker. 
ŞEVKİ ERKER (Erzurum) — Muhterem 

arkadaşlar; Hükümetin teklifinde bir Küçük 
Sanatlar Umum Müdürlüğü vardır. Bunu İkti
sat Encümeni ve Nafıa Encümeni tetkik ederek 
kabul etmişler, yalnız Küçük Sanat Dairesi 
Reisliği olarak Nafıa Encümenin mazbatasına 
geçmiş bulunuyor, Bütçe Encümeni de bunu çı
karmış bulunuyor. 

Şimdi bendeniz böyle bir dairenin kurulma
sında zaruret görüyorum ve bunun mucip se
beplerini arz etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar; bir memlekette sana
yiin inkişafı için evvelâ o sanatın işçisini, mal
zemesinin kalitesini temin edecek bir muhit ve 
bir imkân şartları hazırlamak lâzımdır. Başka 
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memleketlerde bu imkân ve şartların hazırlan
ması suretiyle inkişaf etmiştir. 

Bizim memleketimizde, küçük sanatlerin in
kişaf ettiği yerlerde, gerek Devlet sermayeli ve 
gerekse hususi teşebbüs sermayeli sanayiin ve 
büyük sanayiin inkişaf yolunda olduğunu gö
rüyoruz. Fakat diğer bölgelerimizde henüz böy
le bir iklim, böyle bir muhit olmadığı için sa
nayiin kurulması uzak bir İhtimal halinde göz
lerimizin önünde teessürle görülme Jetedir. 

Bundan başka memleketimizin birçok yerle
rinde arazi çok dardır, halkımızı geçindiremi-
yecek kadar azdır, 'bilhassa Şark mıntakaları-
mızda, halkımız göç etmekte veyahut fakrü za> 
ruret içinde yaşamaktadırlar. Halkın; Toroslar 
ve Karadenizde ve Anadolu'nun bâzı mıntaka-
larında işsiz kaldıklarını ve arazi de dar olduğu 
için geçim şartlarının mahdudolduğunu biliyo
ruz. Binaenaleyh buralarda memleket ekonomi
sini geliştirmek için mutlaka küçük sanatlara, el 
tezgâhlarına ihtiyaç vardır. Bundan başka da yi
ne biliyoruz ki; her milletin en büyük servet kay
nağı insan gücüdür. Bizdeki insan gücünü kıy
metlendirmek için mutlaka bunlara bir iş temin 
etmek lâzımdır. O halde küçük sanatlar ve el tez
gâhlarının bu memlekette teşvik ve himaye edil
mesi lâzımdır ve zaruridir. Halbuki bu kanun ta
sarısında bu lıükmc ve atmosfere biz rnslamanıak-
tayız. Gerçi küçük sanatlar sanayiin bir şubesi 
olarak addedilmesi dolayısiyle o hüküm içinde 
meknuz olarak gösterilmiştir. Ve kendi ehemiye-
tine göre bu kanunda yer alacağı mânası istiş-
nıanı edilebilir. Fakat bendeniz bu kanunda sa
rih olarak yer almasında ve bunun için şahsiyet
li, müstakil hüviyetli bir daire reisliğinin kurul
masında fayda görüyorum. Bu daire kurulduğu 
takdirde bu dairenin vazifelerinin daha sarih ola
rak kanunda yer alması için ayrıca teklifte ve 
mâruzâtta bulunacağım. 

Şimdiki bu teşkilât maddesine bir küçük sa
natlar dairesi reisliğinin kurulması için bir 
teklif takdim edeceğim. Kabul edildiği takdirde 
bu dairenin hizmetleri için de ayrıca bir teklif
te bulunacağım. Nafıa Encümeni Sözcüsünün 
birinci maddede buyurduğu fikre de bir defa da
ha çıkmamak için şimdiden cevap vereyim: Bir 
takrir takdim edecekti veya etti. Burada iki mad
deyi birden koyduğu için ben ayrıca müstakil 
bir takrir sunuyorum. Onlar Koordinasyon He
yetinin de bu maddede yer almasını istiyorlar. 

. 1957 C : 1 
Ben buna taraftar değilim. Çünkü esasen Vekâ
letin hüviyeti bu koordinasyonu temin edecek
tir ve daire reislerinin müştereken bu vazifeyi 
görebilecekleri ilerdeki maddelerde yer alması do
layısiyle bendeniz yalnız Küçük Sanayi Dairesi
nin kurulmasiyle iktifa edilmesini arz ve teklif 
edeceğim. 

Karar Yüksek Heyetinizindir. 
REÎS — Hüseyin Balık. 
HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Sayın 

Vekilin, Müsteşar hakkındaki noktai nazarına iş
tirak edemiyeceğim. Bu Vekâlet daha ziyade 
teknik bir Vekâlettir. Teknik olmıyan bir Müste
şar Vekilin yardımcısı olamaz. Onıuı da mesuli
yeti vardır. Bu Vekâlet ne Adliye Vekâletine, 
ne Dahiliye Vekâletine benzer. 

Sonra, yine.bu Vekâletin içinde bâzı daireler 
vardır. Bu dairelerde bulunanlar memleket haricin
de ve dâhilinde tetkikat yapmışlardır, raporlar ha
zırlamışlardır. Verdikleri raporlar arşivlerde, de
polarda, tetkik edilmeden saklanmıştır. Bu raporla
rın hiçbirisi nazarı itibara alınmamıştır Eğer bu ye
ni kurulacak Vekâlet içinde de böyle heyetler var
sa doğru olmaz. Artık Vekâleti kurduktan sonra 
şimdiye kadar olduğu gibi değil de olması lâzım-
geldiği gibi çalışmak ve kurulacak ihtisas daire
leri varsa, buralarda kendi ihtisaslarına göre ça
lışabilecek elemanlar çalıştırmak ve bu şartları ha
zırlamak icabeder. Bir mütehassıs memleketi ne 
kadar gezerse gezsin, ne kadar güzel raporlar ha
zırlarsa hazırlasın, o mütehassısın üzerinde Vekil 
veya karar vermek salâhiyetini haiz politik bir 
makam bulunursa ve ondan alınacak emirlere gö
re hareket edilirse hiçbir şey yapılamaz. Artık 
bu gibi hareketlere lüzum yoktur. 

Daire reislerinde ihtisas aranıp aranmıyacağı-
na Sayın Vekil temas etmediler. Bu hususu lüt
fetmelerini rica ederim. 

REÎS — Encümen. 
BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA BEHZAT BÎL-

GİN (îzmir) — Efendim, iki noktaya arzı ce-
vabedeyim. 

Nafıa Encümeni adına iki itiraz dermeyan 
edildi. Birisi, tetkik heyetinin bulunmaması, di
ğeri, Küçük Sanayi Umum Müdürlüğünün ay
rı bir teşekkül halinde bulunmaması. Buna Şev
ki Erker arkadaşımız da işaret ettiler. 

Hükümetin verdiği ve encümenlerden geçen 
teşkilât isimleri ile Bütçe Encümeni teşkilât 
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isimleri karşılaştırıldığı zaman zahiren bu iki j 
teşekkülün kaldırılmış olduğu veya nazarı iti- I 
bara alınmadığı gibi bir fikir hâsıl olur. Ama j 
teşkilât kemaliyle tetkik edilecek olursa görü- i 
lürki, 4ncü maddede Sanayi Etüd Dairesi yer 
almaktadır. Şunu arz edeyim İd, Bütçe Encü
meninde teşkil edilmiş olan su komisyonda bu 
dairenin ismini dahi Sanayi Etüd Dairesi ola
rak buraya almayı derpiş etmiştik. Bundan 
kasdım şudur ki, Sanayi Vekâletinde hakikaten 
işlerin belkemiğini, esasını teşkil edecek olan 
Etüd Dairesidir. Gerek maden, gerek enerji ve 
gerekse sanayi kısmında en mühim vazife Etüd 
Dairesi üzerinde bulunmaktadır. Ve bu daire 
en faal daire olacaktır. Bu itibarla tetkik he- | 
yetinden beklenen vazifelerin daha şâmil bir 
şekilde Etüd Reis Muavinliği tarafından ifa edi
leceği, hem kadrolariyle hem de burada vazife
lerinin tadadı ile sabit bulunmaktadır. Keza 
küçük sanatlar mevzuunda da durum aynıdır. 

Şimdi 4 ncü maddenin E fıkrasında son ola
rak deniliyor ki : 

«Sanayi mamullerinin kalite kontrolünü ya
par. Teknik istatistik ve neşriyat faaliyetini 
idare eder ve umumi olarak sanayi müessesele
riyle küçük sanatlara, el sanatlarına ve imalât
çı esnafa mütaallik işleri mevzuat hükümleri | 
dairesinde yapar.» 

Yani Sanayi Dairesinin vazifeleri hem Dev
let sanayiini, hem de büyük sanayiimizi ve | 
hem de küçük sanatlara, esnaf ve imalâtçılara ı 
mütaallik işleri, hem de etüd işlerini içine 
almıştır. Bu dairenin teşkilâtına atfı nazar edi
lirse görülecektir ki, sanayi işleri bir reis mua
vinliği halinde tezekkür edimiştir; küçük sa
natlar da bir reis muavinliği halinde tezek
kür, edilmiştir; Etüd İşleri de bir reis muavin
liği halinde tezekkür ve mütalâa edilmiştir. ı 
Bundan anlaşılıyor ki, her üç daire müsavi | 
ehemmiyette ele alınmış ve her üçü müsavi bir j 
mevkide tutulmuştur. Küçük sanatlar da sana- j 
yi reisliği içinde mütalâa edilmiştir, yani Etüd 
Dairesinin işlerinden, faaliyetlerinden Sanayi \ 
Dairesi Reis Muavinliği nasjl istifade edecek
se Küçük Sanatler Reis Muavinliği de aynı şe
kil ve nispette istifade edecektir. 

Dairenin isminin Sanayi Dairesi Umum 
Müdürlüğü olması, sırf kısaltma bakımından
dır. Yoksa buna daha uzun olarak Sanayi, 
Etüd ve Küçük Sanatlar Dairesi Reisliği dene- i 
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bilir. Çok uzun bir isim olduğu için biz (Sa
nayi Dairesi Reisliği) dedik. Reislik denen bu 
dairenin ifa edeceği işlerin Ticaret Vekâlet* 
Sanayi Dairesinin ifa, edeceği işlerin aynı ola
cağı mânası çıkmamalıdır. Gerek sanayi işleri
ni ve gerekse küçük sanatları ele alan bu dai
re ihtiyaca en geniş şekilde cevap verecek 
durumdadır. Biz bunları müsavi ehemmiyette 
reis muavinliği olarak birleştirdik. Bu bakım
dan tadil tekliflerine Bütçe Encümeninin iş
tirak etmediğini beyan etmek isterim. 

ÖMER LÛTFt ERZURUMLUOĞLU (Yoz-
gad) — Muhterem arkadaşlar, gerek Nafıa 
Komisyonu arkadaşımızın gerekse Şevki Beyin 
vermiş oldukları takrirlere cevaben muhterem 
Sözcü arkadaşım Belızat Beyefendi dördüncü 
maddeyi ileri sürdüler. Bu madde diyor ki : 

«Sanayi, Maden ve Enerji dairelerinin müş
terek veya birbiri ile alâkalı işlerini tetkik 
etmek üzere bu daire reis ve reis muavinle
rinden mürekkep bir koordinasyon komitesi 
kurulur. Bu komite müsteşarın riyasetinde top
lanı?.» 

Bu umum müdür ve reislerin iştiraki ile 
toplanan komite umum müdürlük ve reislikler 
arasındaki koordinasyonu temin edeceği gibi, 
o vekâletin en yüksek teknik memura olan 
müsteşar bütün umum müdürlükler arasında
ki koordinasyonu yapmakla mükelleftir. 

Bu koordinasyonun diğer umum müdürlük
ler ve reisliklerle mukayesesinde mesuliyeti ne 
olacaktır? İşler reislikler veya umum müdür
lükler ihdas edilirken müstakil salâhiyet ve 
mesuliyet vecibelerinin ifası olarak kurulur
lar. Bu bakımdan muhterem encümen sözcüsü
nün zikretmiş olduğu dördüncü madde ile 
her iki arkadaşımın söyledikleri umum mü
dürlükler, teknik reisliği, Küçük Sanatlar Dai
resi Reisliği vazifelerini ifa edecek mesuliyet 
ve salâhiyette değildir. Bu bakımdan Nafıa 
Encümeni Reisi arkadaşımın takriri ile Şevki 
Erker arkadaşımızın vermiş olduğu takrirlerin 
kabulü umum müdürlükler vazife ve salâhi
yetlerinin belirtilmesi bakımından zaruridir. 
Hükümet esbabı mucibesi de bunun üzerinde 
durmaktadır. Bu bakımdan her iki arkadaşı
mın takrirlerinin kabulünü istirham edeceğim. 

REİS — Süleyman Bey, encümen adına nu, 
; konuşacaksınız? 
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NAFIA ENCÜMENİ RElSl SÜLEYMAN 

KURANEL (Gazianteb) — Evet. 
Muhterem arkadaşlar; Bütçe Encümeni söz

cüsü arkadaşımızın ileri sürdüğü fikirlerle bi
zim ileri sürdüğümüz mütalâalar arasında ta
mamen zıddiyet vardır. Arkadaşımızın 4 ncü 
maddede beyan ettiği koordinasyon heyeti, da
ire reislerinden müteşekkil bir heyettir, idari 
foksiyonu vardır. Ancak maddede sarahaten be
yan edildiği gibi, bunlar daireler arasındaki 
hususlardır, belki memurların nakil, tâyin ve 
saire gibi hususlarını ancak görüşebilir. Fakat 
bizim istediğimiz tetkik ve koordinasyon heye
ti ilmî hüviyeti haiz bir heyettir. Yani Sanayi 
Vekâletinin maadin, enerji ve diğer küçük san 
atların nasıl yürütüleceğini, plân ve projeleri
nin nasıl olacağını tesbit ve tâyin edecektir. 
Birisi idaridir, bizim istediğimiz ilmî hüviyeti 
haiz bir tetkik heyetidir. Bu bakımdan biz Na
fıa Encümeni olarak, Bütçe Encümeninin nok 
tai nazarlarına iştirak etmiyoruz. 

İkinci husus da küçük sanatlerdir. Zaten, 
bugün küçük sanatler Ticaret Vekâletinde bir 
umum müdürlüktür. Bunu Sanayi Vekâletinin 
bünyesinden daha ufak mütalâa etmek doğru de
ğildir. Bugünkü umum müdürlük dahi her gün 
Türkiye'de inkişaf etmekte olan küçük sanat-
leri tedvir edememektedir. Bizim istediğimiz, 
yurtta her gün biraz daha tekâmül eden küçük 
sanatler, yeni bir şekilde ve iyi bir zihniyetle 
kurulan Sanayi Vekâleti içerisinde, daha geniş 
ölçüde mütalâa edilsin ve küçük sanatlarımız 
bugünkünden daha mütekâmil bir şekilde yü 
rütülsün. 

Bit itibarla, Hükümet tarafından buyrülan. 
İktisat Encümenince ve Nafıa Encümenince 
kabul edilen küçük sanatler dairesi ile bu tet
kik heyetinin kabulünü rica ediyorum. 

BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA BAKİ ERDEM 
(Siird) — Muhterem arkadaşlarım; Süleyman 
Kuranel tarafından verilen ve birçok muhte
rem arkadaşlarım tarafından desteklenen tak
ririn hedefine ve ruhuna biz de iştirak ediyo
ruz. Gaye ve istikamette biz de beraberiz. Kü
çük sanatleri geliştirmek ve kalkındırmak iste
diğimiz için buna daha çok hayatî bir veçhf 
verdik. Cetvelleri ve 3 ncü maddenin (E) fık
rasını okurlarsa görürler ki,,bütün arzulan ye
rine gelmiştir. Buna zamimeten Bütçe Encüme
nine gelmiş olan sanayi dairesi reisliklerini çok 
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daha geniş teknik kadrolarla teçhiz ederek bu 
daireyi bütün imkânlardan, kıymetli eleman
lardan müstefit kılıyoruz. 

Sevgili arkadaşlarım; bütün mesele isimde
dir. Dairenin ismi Sanai Dairesi Reisliğidir, üç 
reis muavinliği vardır. Küçük sanatleri küçüm
seme gibi bir şey asla varit değildir. Bilâkis 
tanı bir müsavat vardır. Sanayi, Etüt ve Küçük 
Sanatler olmak üzere üç reis muavinliği ile 
bunlar tamamen aynı seviyeye getirilmişlerdir. 
Bütün bunların başındaki Reis, daire reisi ade
ta bir koordinatördür. 

Muhterem arkadaşlar, memleket sanayiini. 
resmî, hususi, yarı resmî bütün sanayii bir ve
kâletin elinde toplamak elbette ki. çok müs
pet neticeler verecektir. 

Hepimiz biliyoruz ki, küçük sanatlerin bu
günkü durumu çok fecidir. Sanayi Vekâleti, do-
layısi ile Sanayi Dairesi bu sahada elbette çok 
müspet adımlar atacaktır. 

Etüd ve plân meselesine gelince; sırf tena
zuru temin etmek için muhterem arkadaşlar, 
bu daireyi kaldırmak, maden sahasını da sana
yi dairesi bünyesine almak mecburiyeti vardır. 
Bu vekâletin bildiğiniz veçhile üç iştigal saha
sı vardır: Sanayi, enerji ve maden. Maden saha
sının etüd mevzuları M. T. A. Enstitüsü tarafın
dan yapılmaktadır. Enerji mevzuu ve enerji 
etüd işleri Elektrik Etüd idaresi tarafından ya
pılmaktadır. Binaenaleyh, vekâletin mühim iki 
fonksiyonu mevcut etüd daireleri tarafından 
yapılmaktadır. Bu vaziyet karşısında arkadaş
larımızın istedikleri etüd mevzuları sadece sa
nayi sahası için mevzuubahistir. Tenazuru te
min etmek bakımından etüdü sadece sanayi sa
hasına inhisar ettirmek lâzımdır. Enerji ve 
maden sahalarındaki etüdler mevcut idareler ta
rafından yapılmakta olduğuna göre ayrıca bir 
etüd dairesi kurduğumuz takdirde ne ile işti
gal edecektir* Hakikaten bunun iştigal sahası
nı tesbit etmek mümkün değildir. Bunun vazi
feleri, fonksiyonları Elektrik Etüd işleri idare
sinin işleriyle, vazifeleriyle olsa olsa tedahül 
edebilir. Bu bakımdan sevgili arkadaşlarım; 
gerek Tetkik Heyeti Reisliği, gerekse Küçük 
Sanatlar Reisliği vehleten ikinci maddede gö
rülmemekte ise de, mütaakıp maddelerde ve bilhas
sa 3 ncü maddede gayet güzel tasrih edilmekte
dir, kadro cetvelleri de gösterilmektedir. Bu iki
si, Bütçe Encümeninden gelen kadro cetvelinde 
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daha güzel görülüyor. Misal olmak üzere şunu 
arz ediyorum : Tasarının cetveller kısmında gö
rülecektir, Bütçe Komisyonunun teklif ettiği 
birinci cetvelde 115 teknik eleman mevcuttur. 
Halbuki daha evvel Ticaret Encümeni ve Nafıa 
Encümeninin kabul ettiği kadro küçük kanat
lar zait, Etüd Dairesi zait, Plân Dairesi Reisli
ği, mecmuu 82 dir. 

Bu vaziyet de gösteriyor ki; gerek küçük sa
natlar sanayiine, gerekse etüd mevzulanna önem 
verilmiştir. Ve bu hususta gösterilen hassasiyet 
yerindedir. Esasen biz de kendilerinin gösterdi
ği hassasiyetten ilham alarak bu kadroyu kuv
vetlendirdik ve ümidederiz ki, maddenin bu şe- -
kilde kabulü gerek küçük sanayi, gerekse etüd 
ve plânlar sahasında çok faydalı olacaktır. Bu 
itibarla maddenin aynen kabul edilmesini istir
ham ediyoruz arkadaşlar. 

REİS — Şevki Erker. 
ŞEVKİ ERKER (Erzurum) — Muhterem 

arkadaşlarım; Bütçe Encümeni adına konuşan 
sözcü arkadaşımız esas itibariyle bizimle hem fi
kir olduklarını ve küçük sanatlara ehemmiyet 
verilmesi lâzımgeldiğini ifade etmiş bulunmak
tadırlar. 

Binaenaleyh bu fikrin kanunda metin halinde 
hükümleştirilmesi lâzımdır. Bir işe ehemmiyet 
verildiği nispette teşkilâtlandırılması mecburi
yeti vardır. Mademki küçük sanatlere bizim ka
dar ehemmiyet veriyorlar, o halde buna müsta
kil bir hüviyet vermek lâzımdır, bu bir realitedir. 

Şimdiye kadar birçok Bakanlıklarda gördük, 
hangi daire gelişmemişse^ inkişaf etme yoluna 
girmemişse o daire bir daire reisliği halinde ise 
umum müdürlük şekline ifrağı için kanunlar 
Meclis huzuruna gelmektedir. 

Binaenaleyh hem ehemmiyet veriyoruz hem 
de sonra diyoruz ki; bunu bir reis muavinliğiyim 
idare edebiliriz. 

Sonra da gerek üçüncü maddenin hükümle
rini gerek kadro- cetvelini ileri sürüyorlar. Her 
ikisinin de noktai nazarımızı karşılamadığını arz 
etmek isterim. Şöyle ki; üçüncü maddenin E fık
rasında küçük sanatlere dair hüküm şu kadar
dır: «Umumi olarak sanai müesseseleriyle küçük 
sanatlere, el sanatlerine ve imalâtçı esnafa mü-
taallik işleri mevzuat hükümleri dairesinde yürü
tür.» Hüküm budur, yani küçük sanatlere veri* 
len ehemmiyet bu kadardır. 
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Kadroya gelince; daire reislerinin kadrosu 

125 olduğu halde burada reis muavinlerinin kad
rosu 100 liradır.. O halde bahsettikleri ehemmi
yet bu kanunda verilmemiştir... 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. SEBATÎ ATA, 
MAN (Zonguldak) — Umum Müdür olursa 125 
lira olacak. 

ŞEVKİ ERKER (Devamla) — Kadroda Ener
ji ve Sanayi Reisinin asli maaşı 125 liradır. Bi
naenaleyh, mefhuma ve maksada uygun bir 
teşkilât ve hüküm yoktur. 

Muhterem arkadaşlar, bendeniz şunu demek 
istiyorum ki küçük sanatler sadece teknik bîv 
mevzu değildir, çok büyük bir sosyal mevzudur. 
Memleket sanayiinin temeli ve iklimi ancak bu 
daireye, bu dairenin vazifelerine vereceğimiz 
ehemmiyetle mümkün olacaktır. Yroksa bir daire 
reisliği halinde böyle üç satırlık bir kanunla bir 
vazife vermekle bu daire kendisine verilen vazi
fenin ehemmiyetini kabul edilmemiş sayar. Çok 
kısa bir zaman sonra bir tadilât kanunu ile mut
laka karşınıza gelir. Eğer küçük sanatlere haki
ki ehemmiyeti vereceksek ve onlardan bir hiz
met istiyeceksek, bu tadilâtı o zaman kabul etme* 
miz icabedeeektir. 

Muhterem arkadaşlar; insan gücünün heba 
olup gittiğini acıklı olarak görmekteyiz. Nüfusu
muzun çalışabilir olan yaştakilerin günde bir saat 
dahi mesai sarf etmemeleri halini hesabedersek 
görürüz ki; bu çok acıklı bir vaziyet doğurur. 

Maden işletmesi bir memleketin iktisadi me
selesidir. Bu madenler işletilmezse olduğu gibi 
toprak altında kalacaktır. Yarın yine bunları top
rak altından çıkaracağız ama, bunda zaman itiba
riyle bir kaybımız olacaktır. Su enerjisi gibi, 
insan enerjisi gibi heba olup giden enerjilere 
herşeyden evvel kıymet vermemiz lâzımdır. Çün
kü bu enerjilerden istifade edemiyoruz, bunlar he
ba olup gidiyor. İnsan gücüne lüzumu kadar 
ehemmiyet verilmezse, onlar işler bir hale getiril
mezse, gerek ahlâki bakımdan, gerek kalkınma 
ve refah seviyemiz bakımından maalesef istediği
miz seviyeye daha geç ulaşırız. Eğer onlara daha 
fazla kıymet verirsek sanayiin temelleri atılmış 
olur ve bundan alınacak kuvvet ve hızla sanayimiz 
çok inkişaf eder. Bu itibarla arz ettiğim takririn 
dikkat nazarına alınmasını hassaten rica ederim. 

Nafıa Encümeninin Etüd Dairesi hakkındaki 
mütalâasına Bütçe Encümeni Sözcüsü cevabola-
rak dediler ki, biz Etüd Dairesinin müdafaasını 
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yaparken yalnız sanayi mevzuuna kendimizi inhi- ] 
sar ettirmiş olacağız. Diğer müesseselerde hususi 
etüd daireleri vardır: Maden Tetkik ve Arama 
Enstitüsü, Elektrik Etüd İdaresi gibi. Bu, sana
yile iştigal edeceği için biz bunu sanayi dairesi
nin içine koyduk. Eğer bu noktai nazar ve mü
nakaşaya dikkat ederlerse cevabı kendiliğinden 
çıkıyor. Bu etüd dairesine ehemmiyet veriliyor 
ve buna müstakil bir hüviyet verilmek isteniyor 
Buna da (Sanayi Etüd Dairesi) deniyor. Eğer 
etüd mevzuu bir daireyi işgal edecek kadar kesif-
se müstakil bir daire olarak ayrılmasında hiçbir 
mâni ve mahzur yoktur. 

Bu itibarla bendeniz bu takrirlerin nazarı dik
kate alınmasını tekrar arz ve rica ederim. 

REİS — Muhlis Ete. 
MUHLİS ETE (Ankara) — Muhterem ar

kadaşlar; küçük sanatların ehemmiyeti üzerinde 
ne kadar dursak azdır, itiraf edelim ki, ikti
sat ve Ticaret Vekâletinde küçük sanatların üze
rinde kâfi derecede duramadık. Mesaimiz kâfi 
gelmedi, küçük sanatleç kanunu el'an çıkarıla
madı. Yeni Sanayi Vekâleti bu mevzua daha 
fazla ehemmiyet vermek istiyor. Elbetteki 4 yüz 
bin sanatkârı barındıran şehirlerimizdeki esnafa 
ve ziraatle ilgili küçük sanatlerle uğratanları ilâ
ve edecek olursak bu mevzudaki mesainin ehem
miyeti kendiliğinden göze çarpar. 

Küçük sanatler memleketi olan bu memlekeı-
te, küçük sanatleri daha fazla inkişaf ettirmek 
vazifemizdir. Sanayi Dairesi Reisliği bir taraf
tan hususi sanayi, diğer taraftan Devlet sanayii 
yanı başında ve maadin işleri ile birlikte küçük 
sanatler mevzuunda yeter derecede duramaz. 

Netice olarak, ben de arkadaşlarımla birlikte, 
küçük sanatlerin ehemmiyeti ile mütenasip bir 
daireye verilmesinin daha doğru olacağı kana
atindeyim. Bu bir. Kaldı ki, küçük sanatlar 
hakkında ilk kitabı yazan da karşımdaki arkada
şım Samet Ağaoğlu'dur. | 

Etüd meselesini Sanayi Dairesinin içinde 
mütalâa etmekte Baki arkadaşımla beraber deği- I 
lim. Çünkü Maden Tetkik Arama Enstitüsü an
cak tekniğe mütaallik etüdler yapar. Maden 
Arama, ekonomik etüdler yapmaz. Orada tek bir I 
ekonomist yoktur. ] 

Enerji Etüd Dairesi de teknik elektrik etüd-
leri yapar. Ekonomik etüd yapmaz. Orada eko
nomist yoktur. Binaenaleyh Sanayi Dairesine | 
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bağlı olan Etüd Dairesinde enerjiye mütaallik 
ve Maden Tetkik Aramada da maden için etüd
ler yapılacaksa bir diyeceğim yok. Yoksa lâyi
hada görüldüğü gibi münhasıran sanayi etüdle-
ri yapılacaksa iş aksıyacaktır. 1. Küçük sanat-
lere ait etüdler, 2. Maden etüdleri, 3. Enerjiye 
ait etüdlerin bir yeri vardır. Fakat asıl üzerin
de durulması lâzımgelen etüdler ekonomik etüd
ler olacaktır. Burada bir noksan görüyorum. Ber-
traf edilmesini rica ediyorum. 

REİS — Ömer Lûtfi Erzurumluoğlu. 
ÖMER LÛTFI ERZURUMLUOĞLU (Yoz-

gad) — Muhterem arkadaşlar, bendeniz bu 
mevzuu Almanya'da müşahede etmemiş olmak
la beraber Türkiye'de tetkik ettim. Baki Bey 
gibi bilhassa Almanya'da bu mevzuu tetkik ve 
müşahede etmiş olan bir arkadaşın, «Sanayiin 
belkemiğini teşkil eder derecede ehemmiyetli 
olan küçük sanatler mevzuunun 3 ncü maddenin 
E fıkrasında bahis mevzuu ettik» demesi bende 
hayret uyandırdı. Bendeniz yukarda da dedi
ğim gibi, bu mevzuu Türkiye'de etüd ettim ve 
bir tez hazırladım ve Almanya'da değil Türki
ye'de çalıştım. Elimizde bulunan tasarının E 
fıkrasını okurken bu kadar karışık bir teşkilâ
ta şimdiye kadar rastlamadım. Bu Sanayi Dai
resi Reisliğinin kül itibariyle bu işin altından 
kalkabileceğini zan ve tahmin etmemekteyim. 
Bu bakımdan kadro, teknik eleman bakımından 
küçük bir kadro içinde çalışan ve bu küçük 
kadro ile çalışmaktan mütevellidolarak bocalı-
yan Maden Umum Müdürlüğünün dosyalarım 
tetkik etmiş olsaydınız kurulacak Sanayi Dai
resi Reisliğinin bu verdiğimiz işlerin içinde 
bocalayıp duracağın] takdir ederdiniz. Sanayi 
Dairesi Reisliğinin, memleketimiz gibi sanayiin 
kalkınmasına önem veren ve yedi seneyi geç-
nıiyen bir müddet içinde sanayie büyük ehem
miyet veren bir memlekette küçük sanatleri 
kalkındırmanın Hükümet noktainazarına uygun 
olarak başta geleceğini kabul etmek zarureti 
karşısındayız. Bu bakımdan Behzat Bilgin ve 
Baki Erdem arkadaşlarımızın verilen takrir • 
muhtevasını kabul etmek hususundaki fikirleri' 
yerindedir. Yalnız Baki Erdem arkadaşımız 
her iki takrir muhtevasına iştirak etmekle be
raber bir noktaya iştirak etmediklerini bildiri
yorlar. Umum Müdüre bir vazife veriyoruz, bir 
şube müdürü ile bir müsteşarın veya umum mü
dürün göreceği işteki mesuliyeti tasavvur bu-
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yurun, bir de doğrudan doğruya mesuliyet ma
kamına tâyin edilen bir zatın durumunu. Bun
dan da pekâlâ anlaşılmaktadır M Hükümet ha
zırlamış olduğu esbabı mucibe gayet yerindedir. 
Vekâlette vazife a'lacak olan reisliklerin der-
uhde edecekleri mesuliyet nazarı itibara alına
rak kaleme alınmıştır, bu bakımdan yerinde
dir. Mesuliyeti bakımından da gayet yerinde 

olduğu kanaat ve mülâhazasiyle arkadaşlarımı
zın teklifini kabul etmek zaruretinde bulunu
yoruz. 

REİS — Kanun açık oyunuza arz edilece
ğinden şu anda ekseriyetin kaybolduğu tered
dütsüz görülmektedir. Pazartesi günü saat 15 te 
toplanılmak üzere inikadı kapatıyorum, 

Kapanma saati : 17 

6. - ARIZALAR VE TELGRAFLAR 

1. — Korunmaya muhtaç çocuklar hakkın
daki Kanunun kabulü dolayısiyle Çocuk Psiki-
atrisi Enstitüsü Direktörü Ord. Prof. Dr. İhsan 
Şükrü Aksel'in tebrik ve teşekkür telgraf%. 

»m<t 

T, B, M. M. Matbaam 



S. SAYISI : | 9 2 
Denizli Mebusu A. Hamdi Sancar'ın, Türk Ceza Kanununun 
13 ve 16 ncı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 

ve Adliye Encümeni mazbatası (2/344) 

Yüksek Reisliğe 

Tür'k Ceza Kanununun 13 ve 16 ncı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 'kanun teklifi ilişik 
olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına müsaadeleri arz ve rica olunur. 
Denizli Mebusu 

A. Hamdi Sanrar 

Türk Ceza Kanununun 13 ve 16 ncı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
GEREKÇE 

1950 senesine takaddüm eden yıllarda cinayetler başta olmak üzere birçok suçların ehemmiyet
li nispette artışı karşısında cemiyetin huzur ve sükûnunu temin bakımından Ceza Kanununun hü-

4 kümlerinin ve bu arada cezaların infazı rejiminin şiddetlendirilmesine katî ihtiyaç duyularak 
9 . VII . 1953 tarihinde 6123 sayılı Kanunla Türk Ceza Kanununun birçok mühim maddeleri tadil 
edilirken infaz sistemimiz de değiştirilmiş bulunmaktadır. 

w Yapılan bütün ilmî tecrübelerin ve tatbikatın verdiği neticelere göre, mahkûmu, yalnız haricî 
tesirlerle ıslaha sevketmek kabil değildir. Ne sıkı bir disiplin ve ceza tehdidinin ve ne de yumu
şak telkinlerin tesiri, mahkûmu iyi halli bir insan yapmaya kifayet etmediğinden onu bu yola sevk
etmek için kendi iradesini, arzusunu hâkim kılmak lâzımdır. Bu ise ancak, ceza müddetinden ka
zandırılarak menfaat sağlanmasiyle mümkündür. 

Gaye; mahkûmun mânevi varlığına nüfuz ederek onu ıslah etmek suretiyle suç işlemesinin önü
ne geçmek ve cemiyete faydalı bir unsur olarak salıvermektir. 

Mahkûmun ıslah ve. terbiyesi esasına dayanan infaz sistemimizin yürütülmesinde meşrutan tah
liye müessesesi çok mühim rol oynamaktadır. Bilhassa idarenin elinde en kıymetli bir vasıta ve 
infaz faktörüdür. 

Bununla beraber, kanunumuza göre bilfarz; 20 sene müddetle ağır hapis cezasiyle mahkûm 
olan bir kimsenin meşrutan tahliyeden faydalanacağı iki sene üç ay gibi cüzi bir müddet onu uş-
landırmaya teşvik edici mahiyette ve arzu edildiği mânada cazip bir tedbir sayı Unlamaktadır. 

Diğer taraftan meşrutan tahliyesinin, kanunun istisna ettiği 125 ilâ 133, 135 ilâ 142, 146 ilâ 150, 152, 
156,157,163, 202, 203, 205, ilâ 210, 212, ilâ 217, 220, 221 nci ile 495 ilâ 500 ncü maddelerine göre mahkûm 
olanlarla, katil ve hırsızlık suçlarının mükerrirlerine de diğer cürüm faillerinden farklı olmak üze
re teşmili zaruri görülmektedir. Bu maksatla 13 ncü maddedeki tadilât yapılmıştır. 

Bugün infaz sahasında tekâmül etmiş Garp memleketlerinin hemen hemen ekserisinde hük-
molunan cezanın asgari 1/3 ne tekabül edecek miktarda istifade hakkı tanınmıştır. 

Bu istifade hakkı bünyemize göre mütalâa edildiği takdirde, memleket realiteleri ve suç saik-
leri göz önünde bulundurulmak suretiyle, tatbikatta mahkûmların gözlerinde ve gönüllerinde ken
dilerini çeken ve ulaşılması arzu edilen bir cazibe halinde belirmesi ve bundan cemiyet lehine müs
pet neticeler istihsal edilmesi için, yalnız üçüncü Devreye münhasır, olmak üzere bu Devrenin ağır 
hapiste dörtte üçü yerine yarısını, ve hapiste üçte ikisi yerine kezalik yarısını ve kanunun istisna 
ettiŞi cürüm faillerinden ağır hapis ve hapiste dörtte üçünü, iyi halle geçirenler meatutan tahli
yeden faydalandırılmalıdır. 

D«TT« : X 
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DENİZLİ MEBUSU A. HAMDİ SANCAR'IN 
TEKLİFİ 

MADDE 1. — Türk Ceza Kanununun 13 ve 
16 ncı maddeleri aşağıdaki yazılı şekillerde değiş
tirilmiştir. 

Madde 13. —: Ağır hapis cezası muvakkat ve
ya müebbettir. Müebbet, ölünceye kadar devam 
eder. Muvakkat, kanunda tasrih edilmiyen yer
lerde 1 seneden 24 seneye kadar devam eder. Bu 
cezalar, aşağıda yazılı şekilde üç devrede çekti
rilir. 

a) Mahkûm, birinci devrede cezasının onda 
birine müsavi bir müddet geceli gündüzlü yalnız 
olarak bir hücrede bırakılır. Ancak, bu müddet 
iki aydan aşağı, bir seneden yukarı olamaz. 

Mahkûmiyetin bütün devrelerinde mahkûm, 
Ceza ve Tevkif Evleri Nizamnamesi mucibince 
inzibati olmak üzere her defasında bir ayı geçme
mek kaydiyle aynı suretle hücreye konulabilir. 

Ceza evi disiplinini bozan hareketlerinden do
layı iki sene içinde ikiden fazla hücre hapsi ce
zası almış olanlar. C. müddeimumisinin tasvibi 
ile birinci devre şartlarına tâbi tutulurlar. 

b) Mahkûm ikinci devrede çalışma teşkilâtı 
mevcudolan ceza evlerinde çalışmaya mecbur tu
tulur. Durumuna ve suçunun mahiyetine göre 
ayrı gruplar halinde bulundurulur. 

Bu devre, mahkûm mevkuf kalmış ise, bu 
müddetle hücrede kaldığı müddet çıkarıldıktan 
sonra geriye kalan müddetin yarısını teşkil eder. 

Alelıtlak müebbet ağır hapis cezasiyle mah
kûm edilmiş olanlar ve bakiye cezaları 1 seneden 
az bulunanlar, yaş ve bedenî kabiliyetleriyle 
üçüncü devre şartlarına intibak edenıiyecekleri 
tesbit edilenler, üçüncü devreye geçemezler. 

c) Üçüncü devre geri kalan müddettir. 
Bu devrede bulunan mahkûmlar iş esası üze

rine kurulmuş olan ceza evlerinde çalıştırılırlar. 
Mahkûmun ikinci devreden üçüncü devreye 

Türk Ceza Kanununun 13 ve 16 ncı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 

geçebilmesi için iyi hal göstermesi şarttır. İyi ha
lin nasıl tesbit edileceği Ceza ve Tevkif Evleri 
Nizamnamesinde gösterilir. 

Üçüncü devreye geçmek hakkını kazanan 
mahkûmlardan Adliye Vekâleti, yol, inşaat, ma
den, orman ve deniz avcılığı ekipleri teşkil ede
bilir. 

Müebbet ağır hapis 36 sene üzerinden hesab-
edilerek muvakkat ağır hapsin tâbi olduğu şart
lar altında geçer. 

Madde 16. — 1. 13 ncü maddede yazılı üçün
cü devrenin ağır hapis ve hapiste yarısını, 

2. Bu kanunun 125 ilâ 133, 135 ilâ 142, 146 
ilâ 150, 152, 156, 157, 163, 202, 203, 205 ilâ 210, 
212 ilâ 217, 220, 221 nci ile 495 ilâ 500 ncü mad
delerine göre mahkûm olanlarla katil ve hırsızlık 
suçlarının mükerrirlerinden üçüncü devrenin 
ağır hapis ve hapiste dörtte üçünü, 

İyi halle geçirenler meşrutan tahliyelerini is-
tiyebiiirler. 

3. Bu maddenin ikinci bendinde yazılı cü
rüm faillerinin dışında kalanlardan, ikinci devre
den bedenî kabiliyetleri itibariyle üçüncü devre
ye geçemiyenler ve üçüncü devreden yin bu se
beple ikinci devreye iade edilenler, ikinci devrede
ki mahkûmiyet müddetlerinin hitamında bakiye 
cezalarının ağır hapis ve,hapiste yarısını ve iki 
numaralı bentte yazılı cürüm faillerinden ayni 
sebeplerle ikinci devreye iade edilenler bu devre
deki mahkûmiyet müddetlerinin sonunda bakiye 
cezalarının ağır hapis ve hapiste dörtte üçünü 
iyi halle geçirdikleri takdirde meşrutan tahliye 
hükümlerinden faydalanabilirler. 

MADDE 2. — Bu kanun, geçmişe şamil ol
mak üzere neşri tariihnden itibaren mer'idir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya, 
Adliye Vekili memurdur. 

(S. Sayısı : 192) 



Adliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 
Esas No. 2/344 
Karar No. 40 

Yüksek 

Türk Ceza Kanununun 13 ve 16 ncı madde
lerinde bâzı değişiklikler yapılmasına müte
d a i r Denizli Mebusu Ahmet Hamdı Sanear'-
m vâki kanun teklifi encümenimizde Adliye 
Vekâleti temsilcisinin huzurunda tetkik ve mü
zakere edildi : 

Teklifin esbabı ınucibesinde, Türk Ceza 
Kanununun 13 ve 16 ncı maddelerinde, 6123 
sayılı Kanunla değişiklik yapılırken, birçok 
fiillerin meşrutan tahliyeden istifade etmele
rine imkân verilmediği, meşrutan tahliye müd
detinin ise azaltıldığı beJirtileıek, meşrutan 
tahliyeden, bütün suçluların faydalanmasını, 
ağır hapis ve hapis cezalarının infazında, ikin
ci devre mahkûmiyet müddetlerini ikmal eden
lerin, meşrutan tahliyeden istifadelerini sağ-
lıyacak şekilde 13 ve 16 ncı maddelerde deği
şiklik yapılması istenmektedir. 

Türk Ceza Kanununun 13 ve 16 ncı mad
deleri, ağır hapis ve hapis cezalarının infaz 
şekilleri ile meşrutan tahliye müddet ve şart
larını tesbit eden, infaz hukukumuzun temel 
hükümlerini teşkil etmektedir. . 

İnfaza mütaallik hükümler ise, mahkûmla
rın en iyi şekilde tehzibi ahlâk edeceklerini 
gösterir kaideler olarak telâkki edilirler. 

Bu sebeple infaz hukukunda yapılacak de
ğişikliklerin memleektin içtimai bünyesine, ce
zaevlerinin durumu yanında, ceza hukukunun 
inkişaflarına ve hakiki ihtiyaçlara uygun, şü
mullü bir mahiyet arz etmesi gerekir. 

Bugün Türk infaz hukukunun, en çok teııkid-
edilen tarafı, ceza ve infaz hukukunun, tarihi te
kâmülü ile muvazi olarak, bütün Garp memle
ketlerinde terk edilmiş olan mahkûmların gün
düzleri tecridedilmesi sisteminin hâlâ devam et
tirilmekte olması ve mahkûmu ceza evinde ıyı hal 
içerisinde yaşamaya sevk edeceği kadar, .serbest 
bırakıldığından, yeni bir suç işlediği takdirde ev
velce müçtemian infaz edilmemiş bulunan cezası
nı yeniden çekeceğini düşünerek, onu yeni suç-
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Reisliğe 

lar işlemekten alıkoyan, üzün müddetli bir meş
rutan tahliye müessesesi yerine az müddetli bir 
meşrutan tahliye müessesesine yer verilmiş olma
sıdır. 

6123 sayılı Kanundan önce Türk Ceza Kanu
nunun 13 ncü maddesinde gece ve gündüz bir 
hücrede tecrit müddeti bir aydan altı aya kadar 
iken, 6123 sayılı Kanunla bu müddet bir misli 
ağırlattırılarak iki aydan bir seneye çıkarılmıştır. 

Meşrutan tahliyeye gelince : 
6123 sayılı Kanundan evvel 13 ncü maddesin

deki 3 ncü devreye geçen mahkûmların, üçüncü 
devrede geçirdikleri her üç gün dört gün itibar, 
dördüncü devredeki her mahkûmiyet günü iki 
gün sayılırken, bunlara son verilmiş, üç devre 
sistemi ihdas ve bu devrelerden faydalanma müd
detleri kabul edilmediğinden, dolayısiyle meşru
tan tahliye müddetleri de kısalnııştır. 

Ayrıca yeni 13 ncü maddenin ikinci devresi
nin tatbiki için çalışma teşkilâtı mevcut ceza ev
leri lâzımgekliği gibi üçüncü devre içinde iş esa
sı üzerine kurulmuş ceza evlerinde, bakiye ceza
ların çektirilmesi gerekmektedir. 

Ceza evlerimizde kâfi miktarda hücreler de 
mcveudolmadığmdan, ceza evine girer girmez 
mahkûmların hücrelere alınması gerekirken, mah
kûmların bir müddet gece ve gündüz diğer hü
kümlülerle serbest yaşadıktan sonra hücreye alı
nabilmesi mümkün olmakta, infazın tertip ve 
şiddet tarzı bozulduğundan, beklenen gaye de 
tahakkuk edememekte, hücre tehzibi ahlâk yeri
ne bir işkence vasıtası şekline inkılâbetnıektedir. 

Bunlardan sonra 12 nci maddeye göre, üçün
cü devrenin ağır hapiste dörtte üçünü ve ha
piste üçte ikisini iyi hal ile geçirenlerin meşru
tan tahliyesi mümkün olabilmektedir. 

Ceza Kanunumuzun bu sistemine mukabil, 
infaz sahasındaki tarihî tecrübelerin ışığı altın
da, Amerika, İngiltere, îsveç, Fransa, Holânda 
ve Belçika'da, mahkûmların geceli ve gündüzlü 
bir hücrede tecridedilmeleri usulüne son veril
miş, bütün mahkûmların sadece geceleri gayet 

sı : 192 ) -

i 



konforlu tecrithanelerde yaşamalan, gündüz ise 
müşterek yaşama sistemi kabul edilmiştir. 

Geceleri yalnız, gündüzleri beraber yaşama 
usulü, bugün infaz hukukunun esasını teşkil et
mektedir. 

Garp'ta mahkûmların geceleri yalnız geçire
cekleri yerlerle, bizim ceza evlerimizdeki dar, 
ışıksız, gayrisıhhi hücrelerin ise bir münasebeti 
yoktur. 

6123 sayılı Kanun mahkûmların gece ve gün
düz teeridedilme müddetlerini eskisine nazaran 
bir misli artırmış, ve bu hal dünya infaz hu
kukunun mevcut durumuna muhalif iken, teklif
te mahkûmların geceli gündüzlü bir hücrede tec
ridi sisteminde, tekâmül ifade edebilecek, bir hu
sus derpiş edilmemiş, sadece infazın geceli ve 
gündüzlü hücrede tecridi takibedecek olan meş
rutan tahliye kısmında, bir kısım mahkûmlar 
için üçüncü devrenin ağır hapiste ve hapiste yan
sını, bir kısım mahkûmlar için de ağır hapis ve ha
piste dörtte üçünü, iyi geçirdikleri tdkdirde meş
rutan tahliye edilmeleri istenmiştir. 

Meşruten tahliye, mahkûmu serbest hayatta 
suç işlememeye ve ceza evinde de iyi hal içerisin
de yaşamaya sevk edecek en müessir infaz mües
seselerinden biri olmak itibariyle, teklifte, mer'i 
13 ncü maddeye nazaran ileri bir adım atılmak
ta olduğu encümenimizde memnuniyeti mucip bir 
cihet olarak kabul edilmiş ise de ancak gece ve 
gündüz tecrit sistemi üzerinde durulmamaktan 
başka, mer'i 13 ncü maddedeki yukarda belirti
len ikinci ve üçüncü devrelerin halen çalışma im
kânı veren ceza evleri ile iş esası üzerine kurul
muş ceza evlerimizin kifayetsizliği dolayısiyie, 
husule getirdiği müşkülât ve bu devrelerde eski
sine nazaran hükümlülere faydalanma müddeti 
kabul edilmemiş olması nazara alınmamıştır. 

Kaldı ki, teklifte, meşruten tahliyeden fayda
lanma hususunda sağlanmak istenilen müddetler 
ile Garp memleketlerindeki meşruten tahliye 
müddetleri arasında da bir benzerlik bulunma
maktadır. 

Teklifte bâzı suçlarda üçüncü devrede ağır 
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hapis ve hapis cezalarının yarısının çekilmesi, 
bâzı suçlarda ise dörtte üçünün çekilmesi, meş
rutan tahliye sebebi olarak ileri sürülmekte ve 
istenmektedir. 

Amerika'da mahkûmiyet müddetinin üçte bi
rinin çekilmiş olması, meşrutan tahliyeye kâfidir, 

İsveç'te de durum aynidir. İngiltere'de ceza
nın altıda beşini çektiği takdirde hükümlü meş
rutan tahliye edilir. 

Fransa'da mükerrir olmıyanlar ceza müddeti
nin yarısını iyi hal ile geçirdikleri takdirde meş
rutan tahliyeden istifade ederler. Belçika'da ceza
nın üçte birini iyi halle geçiren hükümlüler meş
rutan tahliye edilebilirler. 

Tafsilen arz olunan bu hal ve sebepler, Türk 
Ceza Kanununun 13 ve 16 ncı maddelerinin in
faz hukukumuzun esasını teşkil ettiğini, infaz 
hukukumuzda memleketimizin içtimai realiteleri, 
ceza evlerinin durumu ve yeni inşa edilmekte olan 
ceza evlerinin ikmali için geçecek zaruri zaman 
ve hücre ile devreler ve meşrutan tahliye müd
detlerinin beraberce göz önünde tutulmak sure
tiyle, ancak değişiklik yapılması icabettiğini, sa
dece meşrutan tahliye mevzuunda kısmen yapıla
cak bir değişiklik kâfi gelemiyeceği gibi isabetli 
olamıyaeağını gösterdiğinden teklifin ittifakla 
reddine karar verildi. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Adliye En. Reisi M. M. 
Aydın ' Çanakkale 
C. Ülkü S. Sezgin 

Kâtip 
Kocaeli 

S. Dinçer 
Çoruh 

M. Önal 
İsparta 

8. Bilgiç 
Muğla 

İV. özsan 

Afyon K. 
8. Koraltan 

Erzincan 
8. Perinçek 

Kars 
/. Us S. 

Samsun 
R. 0. Gümüşoğlu 

Yozgad 
M. Ataman 

Balıkesir 
V. Asena 
Eskişehir 
H. Sezen 
Kütahya 

S. Nasuhoğlu 
Sivas 

8. Ecevit 
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