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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Ruznamede- görüşülecek madde olmadığın
dan, 

9 . XII . 1957 Pazartesi günü saat J.r) te top
lanılın ak üzere İnikada nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Kayseri Mebusu Bolu Mebusu 

Fikri Apaydın İhsan Gül ez 
Kâtip 

Hakkârj Mebusu 
VbcydııUah Seven 

2. — HAVALE EDÎLEN EVRAK 

hihfihidar 

1. — 1956 bütçe rıh Hesabı Koli kainimi lâ
yihası (1/57) (Divanı Muhasebat Eııeitm.cııine) 

2. — Bağdad Paktı müşterek projelerine 
Amerika Birleşik Devletleri tarafından hibe 
şeklinde yapılan 12 670 000 dolarlık yanlımla 
ilgili Anlaşmaların kabul ve tasdiki hak kında 
kanun lâyihası (1/58) (Hariciye ve Nafıa en
cümenlerine) 

Teklif 
3. — Denizli Mebusu Baha Akşit ve 1 1 ar

kadaşının, Dahilî Nizamnamenin bâzı maddeleri

nin tadili hakkında nizamname teklifi (2/18) 
(Teşkilâtı Esasiye Encümenine) 

Tezkereler 
•1. — Atatürk Orman Çiftliğinin 1956 yılı bi

lançosu'ile kâr ve zarar hesaplarına ait rapo
run gönderildiğine dair Başvekâlet tezkeresi 
(3/81) (Bütçe ve Ziraat encümenlerinden mü
rekkep Muhtelit Encümene) 

5. —- Adana Mebusu Kasım Gül ek'in teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâ
let tezkeresi (3/82) (Teşkilâtı Esasiye ve Adli
ye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encü
mene) 

B Î R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 15,00 

REİS — Reisvekili Agâh Erozan 

KÂTİPLER : Attilâ Konuk (Antalya), İhsan Gülez (Bolu) 

3. YOKLAMA 

BEİS — Ekseriyetin tesbiti için yoklama ya
pılacaktır. 

(Erzincan mebuslarına kadar yoklarını ya
pıldı.) 

REİS — Ekseriyet vardır, celseyi açıyorum. 
Verilmiş bir tarkrir var, okuyoruz. 

«İç Tüzük ahkâmına riayet mevzuunda Da
hilî Nizamnamenin 89 nou maddesine müste
niden usul hakkında söz verilmesini saygı ile 
arz ve teklif: ederim. 

Ankara Mebusu 
Recep Bengin » 
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REİS — Arkadaşımız, Dahilî Nizamname

nin 89 ncu maddesine atfen usul hakkında söz is
temektedir. Müzakereye henüz başlamamış olma
mız dolayısiyle usul mevzuubahsolamaz. Bu itibar
la kendisine söz vermiyorum. 

RECEP DENGÎN (Ankara) — Gündem ha
rici söz istiyorum. 

REÎS — Ne hakkında? 

1957 O : 1 
RECEP DENGÎN (Ankara) — Bu takrir 

hakkında. 
REÎS — Arkadaşımız söz istemekte nevema 

ısrar ediyorlar. Bu mevzuda Riyaset Dahilî Ni
zamnamenin 83 neü maddesine göre takdir hak
kını kullanmaktadır, arkadaşımıza söz vermiyo
rum. 

Gündemdeki suale geçiyoruz efendim. 

4. — SUALLER VE CEVAPLAR 
A ~ ŞİFAHÎ SUAL VE CEVABI 

1. — Ankara Mebusu Recep Dengin'in, mo
torlu nakil vasıtalarının cins, marka, model ve 
miktarlariyle lâstik ve yedek parça ihtiyaçlarına 
dair sualine Ticaret Vek-iU Abdullah Aker'in 
şifahi cevabı (6/2) ' 

REÎS — Sual sahibi burada mı?.. (Burada 
sesleri); 

Ticaret Vekili de burada3 suali okutuyorum. 

28 . XI . 1957 
T. B. M. M. Yüksek Riyasetine 

Aşağıdaki soruların Sayın Ticaret Vekili (ta
rafından sözlü olarak cevaplandırılması için de
lâletlerinizi saygı ile arz ve rica ederim. 

1. Yurdumuzda demiryolu siyasetine mu
vazi 'olarak motorlu bir !kara nakliyatı politi
kası başlamıştır. Bu siyasetin gerek ticaretimiz 
de ve gerekse millî iktisadiyatımızda ve âmme 
hizmetlerinde haiz olduğu ehemmiyet mailûm ve 
safbittir. Böyle olduğu halde (birkaç zamandan 
beri sırf lâstiksizlik ve yedek parçasızlık yü-
Tfünden adına otom'ohil dediğimiz bilcümle mo 
torlu kara nak'il vasıtaları Ihetm arzu edilen mut
lak faaliyetleri gösterememekte ve hem de yer, 
yer trafik kazalarının vukua gelmesine sebebol-
maiktadır. Bu konuda neler düşünülmekte ve ne 
gibi tecfibirler alınmaktadır. 

2. Millî Müdafaa emrindeki vasıtalar ha
riç, Devlet ve vatandaş malı 'halihazır faaliyet
te Ibulunan yurdumuzda ne miktar motorlu ka
ra nakil vasıtası vardır. ıBu -vasıtaların einssi, 
marka ve modelleri nelerdir ve hangi tarihler
de yurda ithal olunmuşlardır. 

3. Bu vasıtalara ithal müsaadesi verilirken 

ince maliyet hesapları dikkate alınıp milli Ser
vetimizin mümkün mertebe yaibancriara. az git
mesi için gereken husu'sata iMîfat olunmuş mu
dur1? Oluııuıuşsa, bu [hususlar nelerdir •? 

Ankara Mdbusu 
Recep Deiıgin 

REÎS — Ticaret Vekili. 
TÎCARET VEKÎDÎ ABDULLAH AKER 

(îzmir) — Ankara Mdbusu I^ecep Dengin'in, 
kara -nakil vasıtaları hakkındaki suallerine ce
vaplarımı arz ediyorum. 

Karayollarımızm süratle inkişafı ve ıslahı 
(bu yollar üzerindeki iktisadi ve her türlü trafi
ği artırmış ve dolayısiyle molfcorlu kara nakil 
vasıtaları acfedî ve ihtiyacı o ni&petite artmışt-ır. 

Yedek parça ve lâstik İhtiyacı tercihli tah
sis İMemizde ^bulunmaktadır. Ayrıca ÎCA prog
ramından da Ibu hususta faydalanılmaktadır. 

Şimdi sırasüyle : 
A) Mevcut kara nakil vasıtalarının yıllık 

yedek parça ihtiyacı 18 - 20 milyon lira civa
rındadır. 1957 yılında yedek parça ie'in yapı
lan itahsMer yekûnu 18 019 478 liradır. 

B) Lâstik ihtiyacı biraz önce arz ettiğim 
kanallardan gayrı, îstanlbul'da m'evcut 4 aded 
sırt geçirme falbrik&sı da dikkatte alınmak sure
tiyle, ayarlanmış (bulunmaktadır. Lâstik İhtiya
cı yıllık 30 - 40 milyon lîra civarındadır. 1957 
yılı 11 ayı içimde yapılan tahsis miktarı 
25 322 Ö96 liradır. ' 

2 nci suali : Halen ımemlfi&etiîmiîfde Millî 
Müdafaa Vekâleti vasıtaları hariç 79 101 aded 
mottorlu vaisıta mevcuttur. 

- 129 -



î : 12 
Cinsleri şunlardır. 

Resmî Hususi Yekûn 

9.12! 

Jeep 
Statioıı Wagou 
Kamyon 
Kamyonet 
Otomobil 

Yekûn 

3 026 
642 

5 740 
2 623 
1 481 

3 855 
405 

28 422 
4 258 

28 939 

6 891 
J. 047 

33 862 
6 881 

30 420 

79 101 adeddir 

Bunun .haricinde 1956 - 1957 yılında ithal 
edilerek resmî ve hususi sektöre tevzi edilen va
sıta adedi 2 398 dir. 

J eep 
Statioıı Wagoıı 
Kamyon 
Kamyonet 
Otomobil 

734 
88 

1 047 
167 

2 

Yekûn 2 398 

Mezkûr vasıtaların ihtiyacı için 1956 - 1957 
yılında 402 317 aded lâstik tevzi olunmuştur. 

Kendi ihtiyaçları için ithalât yapmış sanayi 
ve maadin erbabının ithal ettiği lâstik bu raka
ma dâhil değildir. 

Arz edilen 402 317 lâstik adedi 79 bin küsur 
vasıtaya taksim edildiği zaman 5 lâstik bir va
sıtaya isabet eder. 

İstitraden arz edeyim ki, vekâletimiz vası
taları kullandıkları lâstik (»badına göre bir tas
nife tâbi tutmuş ve tevziat adedi olduğu gibi 
lâstik ölçüsüne göre de yapılmaktadır. İthalât 
bu esaslara dayanmaktadır. 

3 ncü s u a l : 
Soru sahibi; bu vasıtaların ithal müsaadesi 

verilirken ince maliyet hesaplarına dikkat edi
lip edilmediğini sormaktadır. Bu hususta hiçbir 
endişeye mahal yoktur. Çünkü, ithalâtın mühim 
bir kısmı EPIT dan ve Amerika'dan •• tanınmış 
markalardan yapılmakta ve fiyatlarının dünya 
fiyatlarına uygunluğu .«Fiyat Kontrol ve Mura
kabe Komisyonu» ndan geçmektedir. 

Arz edilen memleketler dışında tecrübe ma
hiyetinde Demirperde arkası memleketlerden 
tedarik veya ithal edilen miktar' da azdır. 

Mâruzâtım bu kadardır. 
RElS — Soru sahibi, buyurun. 

1957 C : 1 
BECEP DENOİN (Ankara) — Muhterem 

arkadaşlar, Sayın Ticaret Vekilinden 3 madde 
halinde cevaplandırılmasını istediğim hususat 
Yüksek Heyetinizce malûmdur. Takdir buyu
rursunuz ki, hakikaten içinde bulunduğumuz 
zamanlar motorlu kara nakliyatı konusunda 
bizleri ciddî olarak üzerinde durmıya ve bâzı 
bilgilere sahibolraaklığımıza »şiddetle zorlamak
tadır. Bu itibarla Muhterem Ticaret. Vekilinin 
vermiş olduğu cevaplar arzu edilen malûmatı 
bahşetmemektedir. Motorlu kara nakil vasıta
larının senelerdir çekdiği lâstik ve yedek par
ça sıkıntısı Büyük Meclisin esasen dikkat na
zarlarından kaçmamış olsa gerektir. Tedbirle
rin tam olarak alınmadığından bir türlü gide-
rilemiyen iç ve dış lâstik ve yedek parça buh
ranı bugün had bir safhaya girmiştir. Kanaa
timizce ciddî tedbirlere iltifat edilmez, bu mev
zu hakkında hassasiyet gösterilmezse çok ya
lcın bir gelecekte icrai faaliyet edebilecek bir 
tek motorlu kara nakil vasıtasmft rastlamak 
mümkün olmıyacaktır. İnsanlığın emrinde nö
bet tutan, Devlet hizmetleri gören, millî iktisa
diyat ve ticaretimizle içice, bulunan ve hattâ 
Millî Müdafaa ile her an methal d ar olması 
icabeden motorlu kara nakliyatına önem veril
mesi tahmin ve ümidederim ki, Büyük Mecli
sin arzu ve tenıayüllerindendir. İşte bu inanç
ladır ki, Sayın Vekilin âtideki husunatı dikkate 
almasını şayanı temenni bulurum. Her gün sa
yıları kabaran binlerce vasıta evvel emirde lâs-
tiksizlik yüzünden perişan bir haldedir. Zo
raki tamir görmüş lâstiklerle çalışan otomobil
ler ise ya yollarda kalmak mecburiyetinde
dirler, yahut da ân i bir lâstik patlaması ile umu
miyetle bir kazanın zuhuruna sebebolmakta-
dırlar. Tecrübelerimden mülhem olarak der
hal bol miktarda tabiî kauçuktan mamul ve 
bilhassa sağlamlıkları dünya piyasalarınca mü
sellem markalı iç ve dış otomobil lâstiklerinin 
ithalinde ekonomik ve teknik faidelerin bulun
duğu mülâhazasındayım. Bu hususa muvazi 
olarak da ithal olunacak bu cins ve kalite lâs
tiklerin daima taze mal olmalarının şart ol
duğunu belirtirim. Keza dünyanın hiçbir ye
rinde bu kadar çeşitli markaya sahip motorlu 
kara nakliyatı yapan Devlet yoktur. Diyebili
rim. Varsa Vekil Beyden açıklamaların] has
saten rica ederim. Cinsi, markası ve modeli 
karmakarışık bulunan ve yurdumuza ne gibi 
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sebep ve düşüncelerle sokuldukları pek biliıı-
nıiyen bu otomobiller yüzünldeıı hâsıl olan ye
dek parça sıkıntısının ifade olunan tarz ve 
tedbirlerle katiyen giderilemiyeceği düşünce ve 
kanaatindeyim. Çünki peyderpey yapılan kü
çük çaptaki plânsız ithalât partileri ile yedek 
parça sıkıntısı önlenemez. Bu sıkıntıyı da 
hakkı ile bertaraf etmek içîn mutlaka sistema
tik bir ithalât rejimine ihtiyaç vardır. 

Keza yıllardan beri motorlu nakil vastıalart 
yurda ithal edilirken ince maliyet hesaplan 

1. — Sermayesinin lamamı Devlet tarafından 
verilmek suretiyle kurulan iktisadi teşekkülle
rin teşkilâtı ile idare ve murakabeleri hakkında
ki Kanunun 24 ncü maddesini değiştiren kanun 
lâyihası ve İktisat Encümeni mazbatası (1/16) (1) 

REİS — Kanun lâyihasının heyeti umumi-
yesi üzerinde söz istiyen var mı? Maddelere geçil
mesini oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Müstaceliyet hakkında bir takrir var, oku
yoruz. 

T. B. M. Meclisi Yüksek Eeisliğine 
Bugün ruznamenin birinci müzakeresi yapı

lacak maddeler kısmında bulunan, sermayesinin 
tamamı Devlet tarafından verilmek suretiyle 
kurulan İktisadi Devlet Teşekkülleri teşkilâtiyle 
idare ve murakabeleri hakkındaki 3460 sayılı 
Kanunun 24 ncü maddesini değiştiren kanun 
lâyihasının, seçimler sebebiyle gecikmiş bulunan 
İktisadi Devlet Teşekkülleri Umumi Heyetinin bu 
lâyiha hükümlerine göre toplanabilmesini temi-
nen, müstaceliyetle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Sanayi Vekili 
Samet Ağaoğlu 

BEİS — Müstaceliyet teklifini oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir, 

Maddeleri okuyoruz. 

t * — — ' ' 
(1) 1 sayılı matbm zaphn sonundadvf. 
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dikkata alınmadığı için ve bir standart tipe 
gitme ihtiyacı keşfolunmadığından dolayı bütün 
bu sıkıntılara mâruz kalmış bulunuyoruz. Ba
dema bu kabîl ithalâtta dikkatli, tedbirli ve 
plânlı olmak ve geleceği göz önünde her zaman 
tutmak lâzımdır. 

Takdir Yüksek Meclisinizindir. 

REİS — Sual cevaplandırılmıştır. 
Kanun lâyihalarının müzakeresine başlıyo

ruz efendim. 

Sermayesinin tamamı Devlet tarafından veril
mek suretiyle kurulan iktisadi teşekküllerin 
teşkilâtı ile idare ve murakabeleri hakkındaki 

Kanunun 24 ncü maddesini değiştiren Kanun 

MADDE 1. — 17 Haziran 1938 tarihli ve 
3460 sayılı Kanunun 30 Haziran 1941 tarihli ve 
4075 sayılı Kanunla muaddel 24 ncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

«Umumi Murakabe Heyeti, kendisine tevdi 
olunan bilançolarla kâr ve zarar hesaplarını te
şekküllerle müesseselerin bütün muameleleri ve 
hesapları üzerinde yapmış olduğu tetkiklerin 
neticeleriyle karşılaştırılmak suretiyle bunların 
tahlilini ihtiva eden müdellel bir rapor hazırlar. 
Bu rapor ve ve bilançolarla kâr ve zarar hesap
ları, her teşekkülün başlıca faaliyet safhalarını 
gösterecek şekilde kendi idare meclisi tarafından 
hazırlanacak diğer bir raporla birlikte Sanayi 
Vekâletine ve alâkalı vekâlete gönderilir. 

Alâkalı vekâlet bunları, kendi mütalâası ile 
birlikte Umumi Heyete verilmek üzere, Başve
kâlete gönderir.-

Bu bilançolarla kâr ve zarar hesaplarının ve 
bu husustaki bütün raporların en geç Mart ayı 
içinde Umumi Heyete verilmiş ve bu heyetin aza
sına dağıtılmış olması lâzımdır. 

Umumi Heyet, en geç Mart ayı sonuna kadar 
toplanarak tetkikata başlar ve mesaisini en çok 
iki ay içinde itmam eder. 

Bilançolarla kâr ve zarar hesaplarının Umu
mi Heyet tarafından tasdiki idare meclisinin o 
sene için ibrasını tazammun eder. 

Bilançolar, Umumi Heyet tarafından kabul 
ve tasdik edildikten sonra neşfir ve ilân olunur.» 

5. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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Madde hakkında söz istiyen arka

daşımız var ıın.? 
ŞEFİK BAKAY (Kırklareli) — Reis Bey

efendi, Vekil 'beyden hır sualime cevap rica 
edeceğim. 

Geçen Devrede Vekil (bey 3460 sayılı Kanu
nun tamamının ele 'alınarak tadil edileceğini ve 
yeni ihtiyaçlara uygun ıb'ir lâyiha getirileceği
ni ifacfe etmişlerdi. Ihı ••sahadaki (hazırlıklar aea-
Iba ne safhada 'bulunuyor, lütfedip 'kadı ederler 
imi? 

REİS — Bu sualinizin ımadde ile ibir ilgisini 
teshit edemiyorum; !.lâ',vi!haının heyeti umum iyesi 
halkkındalki görülmede fbu hususu sarabilirdiniz. 
Faik at madde ile 'bir ilgisi yoktur. 

FERÎD 'MELEN (Yan) — Madde 'hakkında 
söz istiyorum. 

REİS — Buyurun. 
FERÎD MELEN (Van) — Muhterem arka

daşlarım, 'teklif edilen tasarının 'birinci 'madde
si ile Kasımda haşlıyacak olan 'Umumi Heyet 
toplantısı Mart ayına alınmadadır. Bir noktayı 
*bu vesile ile Ibütçeye tesiri ıbakımındaaı sayın 
'Komisyon Sözcüsünden öğrenmek istiyorum. 

Bu şe&ilde Kasım ayından Mart ayına alın
ması ve müzakerelerin gecikmesi, beyanına mele
rin verilmesini 'de ibir yıl geriye hırakaeak 
mıdır, hırakmıyacak mıdır? 

REİS -— Arkadaşımızın sualine cevap vere
cek Encümen Mazbata Muharriri burada mı? 
(Yok sesleri) Encümen Reisi?.. (Yok sesleri) 

Vekil Bey /buyurun. 
SANAYÎ VEKÎLİ SAMET AĞAOĞLU (Ma

nisa) — Muhterem 'arkadaşlarım, gelen ikamın 
lâyihası 3460 numaralı Kanunun 24 ncai mad
desini, Umumi Heyetin salim çalışmasını temi-
nen, tadil eden ve çalışma müddetini Martın 
sonuna 'kadar toplanarak, iki ay zarfında tah-

didetm'ek suretiyle tanzim eden bir 'kanundur. 
Malî mevzuat hükümleri ayrıca elhette yerine 
getirilir. Bu lâyiha arz ettiğim gibi Umumi He
yetin çalışmalarına taallûk etmektedir. Bence 
hirhirl eriyle münasebeti Ibahis mevzun değildir. 

Şefik Baka)'- arkadaşımıza da kısaca arzı ee-
valbedeyim : 8460 numaralı Kanunun müte
addit maddelerinin değiştirilmesi halen de Hü
kümetin fikridir. Ancak şimdi müstacel bir va
ziyet (karşısında bulunuyoruz. Bunun için de Ibu 
kanunu süratle huzurunuza getirmiş (bulunuyo
ruz. 

ŞEFİK BAK AY (Kırklareli) — Teşekkür 
ederim, 

REİS — Başkaca, söz istiyen var mı? Ol
madığına göre maddeyi oyunuza arz ediyorum. 
Kahul edenler.. Etm'iyeu'İer.. Kahul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu 'kanun neşri tarihinde 
meriyete girer. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var 
'mı? Olmadığına göre madd'eyi (oyunuza arz edi
yorum. Kalbul edenler.. Etmiyenler.. Kahul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi oyunuza arz ediyorum. 
Kahul edenler.. Etmiyenler.. Kahul edilmiştir. 

Efendim, lâyihanın heyeti umumiyesi üzerin
de müzakere (bitmiştir. Son olarak söz İstiyen 
var mı? Olmadığına göre kanunun heyeti umu-' 
(miyesini oyunuza arz ediyorum. Kahul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

("Xindem.de görüşülecek Ibaşka madde olma
dığından 11 Aralık Çarşamlba günü saat 15 t e 
toplanılmak üzere İnikada son veriyorum. 

Kapanma saati : 15,20 

• m ı 

ARÎZALAR VE TELGRAFLAR 

Mut'un İlice 'köyü D.P. Ocak Başkanı Ab
dullah Orhan imzalı, 11 nei Devre Büyük Millet 

Meclisi mesaisinin milletimiz için hayırlı olması 
temennisini muhtevi arka. 
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T. B. M. M. Matbaası 
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Devre: XI I 
İçtima :i S. S A Y I S I : I 

Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek suretiyle 
kurulan iktisadi teşekküllerin teşkilâtı ile idare ve murakabeleri 
hakkındaki kanunun 24 ncü maddesini değiştiren kanun 

lâyihası ve iktisat Encümeni mazbatası (1/16) 

T. O. 
Başvekâlet HS.X1.19S7 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı. i 71 - 638/3014 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek suretiyle kurulan iktisadi teşekküllerin teş
kilâtı ile idare ve murakabeleri hakkındaki Kanunun 24 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
Sanayi Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi îcra Vekilleri Heyetince 27. XI . 1957 
tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı Vnucibesiyle birlikte sunulduğunu saygılarımla 
arz ederim. 

Başvekil 
A* Menderes 

ESBABI MÜCÎBE . 

İktisadi Devlet Teşekkülleri umumi heyet toplantıları tarihinin Kasım ayı içinde olması, ekseri
si banka şeklinde olan bu teşekküllerin umumi heyet toplantı zamanlariyle mezkûr teşekküllere ben-
ziyen sair iktisadi ve malî müesseselerin umumi heyet toplantı zamanları arasında bir fark husule 
getirmektedir. Zira; memleketin bütün iktisadi ve malî müesseselerinin umumi heyetleri Mart ayında 
toplanmaktadır. İktisadi Devlet Teşekkülleri mahiyetleri itibariyle bu kabîl hususi müesseselerin 
bünyesinde olmaları hasebiyle emsali sair hususi müesseseler gibi İktisadi Devlet Teşekkülleri umu
mi heyet toplantılarının da Mart ayı içinde olması işlerinin sevk ve tanzimi noktasından ve bilhas
sa memleket iktisadiyatı zaviyesinden bir yeknesaklık husule getirecektir. Esasen bu İktisadi Dev
let Teşekküllerinin mühim bir kısmı anonim şirket halini arz etmektedir. Bu sebeplerle İktisadi 
Devlet Teşekkülleri umumi heyet toplantılarının tarihi Mart ayı içine alınması isabetli bir hareket 
olacaktır. 

Diğer taraftan bugüne kadar ki tatbikat İktisadi Devlet Teşekkülleri umumi heyet toplantıla
rının Devlet bütçe müzakereleri zamanına tesadüf etmesi hasebiyle mezkûr toplantılarda ekseriye
tin elde edilemediğini ve büyük miktardaki Devlet sermayesi hareketinin neticelerine taallûk eden 
bilanço ve kâr ve zarar hesaplarının tetkiki için huzuru elzem olan ihtisas erbabının kendi encü-
menlerindeki mesailerinden dolayı İktisadi Devlet Teşekkülleri umumi heyetine iştirak edemedik
lerini göstermektedir. Devlet sermayesi neticelerinin hakkı ile ve lâyık olduğu alâka ile tetkik edi
lebilmesi İçin İktisadi Devlet Teşekkülleri umumi heyet toplantılarının Devlet bütçe müzakereleri
nin sonuna alınmasında zaruret görüldüğünden ona göre ilişik kanun lâyihası hazırlanmıştır. 
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İktisat Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İktisat Encümeni 6 . XII . 1957 
Esas No. 1/16 

Karar No. 2 
Yüksek Reisliğe 

Sermayesinin tamamı Devlet tarafından ve
rilmek suretiyle kurulan iktisadi teşekküllerin 
teşkilâtı ile idare ve murakabeleri hakkındaki 
Kanunun 24 ncü maddesini değiştiren kanun lâ
yihası, ilgili Hükümet mümessillerinin iştirakiy
le tetkik ve müzakere edildi : 

Hükümet teklifi ve esbabı mucibesi eneüme-
nimizee de yerinde görülerek, yalnız birinci 
madde bir cümle ilâvesiyle tadilen, 2 nci ve 
3 ncü maddeler de aynen kabul edilmiştir. 

Umumi Heyetin yüksek tasvibine arz edil-

HÜKÜMETlN TEKLİFİ 

Sermayesinin tamamı Devlet tarafından veril
mek suretiyle kurulan iktisadi teşekküllerin 
teşkilâtı ile idare ve murakabeleri hakkındaki 
Kanunun 24 ncü maddesini değiştiren kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — 17 Haziran 1938 tarihli ve 
3460 sayılı Kanunun 30 Haziran 1941 tarihli 
ve 4075 sayılı Kanunla muaddel 24 ncü madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Umumi Murakabe Heyeti, kendisine tevdi 
olunan bilançolarla kâr ve zarar hesaplarını te
şekküllerle müesseselerin bütün muameleleri ve 
hesapları üzerinde yapmış olduğu tetkiklerin 
neticeleriyle karşılaştırılmak suretiyle bunların 
tahlilini ihtiva eden müdellel bir rapor hazırlar. 
Bu rapor ve bilançolarla kâr ve zarar hesapları, 
her teşekkülün başlıca faaliyet safhalannı 
gösterecek şekilde kendi idare meclisi tarafın
dan hazırlanacak diğer bir raporla birlikte Sa
nayi Vekâletine ve alâkalı vekâlete gönderilir. 

«Alâkalı vekâlet bunları, kendi mütalâası 
ile birlikte Umumi Heyete verilmek üzere, Baş
vekâlete gönderir. 

Bu bilançolarla kâr ve zarar hesaplarının 

mek üzere Reisliğe saygı ile sunulur. 
İktisat Encümeni Reisi M. M. 

istanbul Zonguldak 
N. Â. Sav S. Başol 

Adana Adana 
it* Karamüftüoğhı T. Yegenağa 

Giresun Manisa Siird 
T. İnanç S. Aktş S. Bedük 

Sivas 
Y. Kocabay 

îmzada bulunamada 

İKTİSAT ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Sermayesinin tamamı Devlet tarafından veril-
mek suretiyle kundan iktisadi teşekküllerin teş
kilâtı ile idare ve murakabeleri hakkındaki Ka
nunun 24 ncü maddesini değiştiren kamun lâyihası 

MADDE 1. — 17 Haziran 1938 tarihli ve 
3460 sayılı Kanunun 30 Haziran 1941 tarihli ve 
4075 sayılı Kanuni» muaddel 24 ncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Umumi Murakabe Heyeti, kendisine tevdi 
olunan bilançolarla kâr ve zarar hesaplarını te
şekküllerle müesseselerin bütün muameleleri ve 
hesapları üzerinde yapmış olduğu tetkiklerin 
neticeleriyle karşılaştırılmak suretiyle bunların. 
tahlilini ihtiva eden müdellel bir rapor hazırlar, 
Bu rapor ve bilançolarla kâr ve zarar hesaplan, 
her teşekkülün başlıca faaliyet safhalarını gös
terecek şekilde kendi idare meclisi tarafından 
hazırlanacak diğer bir raporla birlikte Sanayi 
Vekâletine ve alâkalı vekâlete gönderilir. 

Alâkalı vekâlet bunları, kendi mütalâası ile 
birlikte Umumi Heyete verilmek üzere, Başvekâ
lete gönderir. 

Bu bilançolarla kâr ve zarar hesaplarının ve 
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re bu husustaki bütün raporların en geç Mart 
ayı içinde umumi heyete verilmiş ye bu heye
tin azasına dağıtılmış olması lâzımdır. 

Umumi Heyet, en geç Mart ayı sonuna kadar 
toplanarak tetkikata başlar. 

Bilançolarla kâr ve zarar hesaplarının umu
mi heyet tarafından tasdiki idare meclisinin 
o sene için ibrasını tazammun eder. 

Bilançolar, umumi heyet tarafından kabul 
ve tasdik edildikten sonra neşir re ilân olunur.» 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic 
raya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Başvekil 
A, Menderes 

Devlet Vekili 
E. Kalafat 

Adliye Vekili 
E. Budakoğlu 
Dahiliye Vekili 

N. Gedik 
' Maliye Vekili 

H. Folatkan 
Nafıa Vekili 
E. Menderes 

Sıh. ve tç. Mua. Vekili 
Dr. Lütfi Kırda? 

Ziraat Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili 
B. Erkmen 

Basın - Yayın ve 
Turizm Vekili 

8. Yırcalı 

27 . XI . 1957 

Devlet Vekili ve 
Başvekil Yardımcısı 

T. îleri 
Devlet Vekili 

M. Kurbanoğlu 
Millî Müdafaa Vekili 

§. Ergin 
Hariciye Vekili 

F. B. Zorlu 
Maarif Vekili 
C. Yardımcı 
Ticaret Vekili 

A. Aker 
Güm. ve înh. Vekili 

H. Hüsman 
Münakalât Vekili 

F. Tlçaner 
Sanayi Vekili 

8. Ağyböğlu 
îmar Vekili 

M. Berk 

İk. E. 

bu husustaki bütün rapoıiaıın en geç mart ayı 
içinde Umumi Heyete verilmiş ve bu heyetin aza
sına dağıtılmış olması lâzımdır. 

Umumi Heyet, en geç Mart ayı sonuna kadar 
toplanarak, tetkikata başlar ve mesaisini en çok 
iki ay içinde itmam eder. 

Bilançolarla kâr ve zarar hesaplanılın Umu
mi Heyet tarafından tasdiki idare meclisinin o 
sene için ibrasını tazammun eder. 

Bilançolar, Umumi Heyet tarafından kabul 
ve tasdik edildikten sonra neşir ve ilân olunur.» 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

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

( a Seyisi : 1) 




