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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Tabiî Üye Ahmet Yıldız; Alman televizyon
larında gösterilen, milletimizi ve Atatürk'ü 
tahkir ve tezyif mahiyetini taşıyan neşriyat 
ile bu yayını yapanları dost Alman Milletinden 
saymadığımıza ve ancak bu gibi hareketlere 
karşı Alman Milletinden tepki beklediğimize ve 
bu konuda Hükümetçe neler yapıldığına, ayrı
ca Almanya'daki Türk işçilerinin durumunun ıs
lahı yolunda ne gibi tedbirler alındığının ilgili 
bakanlarca açıklanmasına dair bir konuşma 
yaptı, 

Ai'yon Karahisar Üyesi Mustafa Yılmaz İn-
ceoğlu, İktisadi Devlet Teşekkülleri ile mües
seseleri ve iştirakleri hakkındaki kanun tasarı
sının 30 ncu maddesinin tadiline dair teklifinin 
radyoya yanlış aksettiğini ifade ve radyoda 
verilen beyanı tashih etti. 

Malatya Üyesi Nüvit Yetkin; Cumhuriyet 
Senatosu İçtüzük teklifinin, görüşülmesine de
vam olunan bir konu olduğu halde, daima gün
demin bir defa görüşülecek maddelerin son nu
marasına konduğunu ve işin çok uzadığını be
yanla teklifin bugün görüşülmesini istedi. 

Tabiî Üeye Muzaffer Yurdakuler'e izin veril
mesi hakkındaki Başkanlık tez'kcresi okundu ve 
izin kabul olundu. 

Vazife ile yurt dışma gidecek oiııa Dışişleri 
Bakanı Feridun Cemal Erkin ve Devlet Bakanı 
Vefi'k Pirinçcioğlu'nun dönkşlerinc kadar, Dış

işleri Bakanına Devlet Bakanı ve Barbakan 
Yardımcısı Turhan Feyzioğlu'nuıı ve Devlet 
Bakanına da Maliye Bakanı Ferid Melen'in ve
killik etmelerine dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resi okundu, bilgi edinildi. 

Devlet Yatırım Bankası kanun tasarısının 
benimsendiğine dair geçici komisyon raporu 
okundu, bilgi edinildi. 

Devlet Yatırım Bankası kanun tasarısının 
öncelikle görkşülmesine dair geçici komisyon 
başkanlığı önergesi okundu. Maliye Bakanı Fe
rid Melen, bugün Bütçe Komisyonunda meş
gul bulunması sebebiyle, tasarının görüşülmesi
nin birgün sonraya bırakılması isteğinde bu
lundu. Devlet Yatırım Bankası kanun tasarısı
nı ıgörüşmek üzere Genel Kurulun 18 Aralık 1963 
Çarşamba günü saat 15 te toplanması kabul 
edildi. 

Cumhuriyet Senatosu İçtüzük teklifinin, ko
misyonda bulunan 'bir maddesi hariç diğer mad
delerinin görüşülmesi bitirildi. 

18 Aralık 1963 Çarşamba günü saat 15 te 
toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

İhsan IIamit Tigrel 

Kâtip 
Yozgat 

Neşet Çetintaş 

Kâtip 
Kırklareli 

Ahmet Naci Art 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Ilapor 

1. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 1/565, 2/610 C. Senatosu 1/316) 
(S. 'Sayısı : 351) [Dağıtma tarihi : 17 . 12 . 1963] 



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

BAŞKAN — Başkanıvekili İhsan Hamit Tigrel 

KÂTİPLER : Neşet Çetintaş (Yozgat), Sakıp önal (Adana) 

(BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
'('Yoklama yapıldı.) 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müzake
relere başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

1. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
müteveffa Naci Toros'un yasama dokunulmazlı
ğı hakkındaki dosyamın Başbakanlığa iadesine 
dair Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanlığı 
tezkeresi (3/56) 

BAŞKAN — Tezkereyi okuyoruz : 

Yüksek Başkanlığa 
Başbakanlığın, Özlük ve Yazı İşleri Müdür

lüğü ifadeli 23 Mart 1962 tarihli ve 6/2-1171 
sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Eski
şehir Üyesi Naci Toros hakkında takibat ya-

GENEL KURULA SUNUŞU 

pılabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti Anayasa
sının 79 ncu maddesine tevfikan bir karar alın
masına dair tezkeresi ve ilişiğindeki dosya <mün-
derecatmun, Naci Toros'un vefatı sebebiyle 
Başbakanlığa iadesi kararlaştırılmıştır. 

Gereğinin ifası ricası Yüksek Başkanlığa 
arz olunur. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Başkanı 

O Saim Sarıgöllü 
BAŞKAN — Ittılaınıza arz ederim. Gereği 

yapılacaktır. 

5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Devlet Yatırım Bankası hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Ko
misyon raporu (M. Meclisi 1/308, C. Senatosu 
1/284) (S. Sayısı : 321) (1) 

BAŞKAN — Yatırım Bankası Kanununu 
tetkik eden Geçici Komisyonun bir teklifi var 
okutuyorum. 

Yüksek Baştanlığa 
Gündemin birimci görüşülmesi yapılacak iş

ler kısmında bulunan ve ismi aşağıya çıkarı
lan ((321) sıra sayılı kanun tasarısının öncelik 

(1) 321 S. Sayılı basmayazı 
nundadır. 

tutanağın so-

ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 
Devlet Yatırım Bankası kanun tasarısı. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Bunsa 

Şeref Kayalar 

BAŞKAN — Bu tasarı müddet ile mukay
yettir, vakit de pek az kalmıştır. Müstaceli
yetle tercihan görüşülmesini oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... E tmen le r . . . Kabul edil
in iştir. 

Bu tasarı evvelce sayın üyelere dağıtılmıştı. 
Tasarı gerekçesinin okunmasına lüzum gören
ler... Lüzum görmiyen'ler... Tekrar okunmasına 
lüzum görülmemiştir. 

iMüzakeresine haşlıyoruz. Tümü 'hakkında 
söz istiyen? Buyurun Saym Atalay. 

— 391 — 
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.SIİİRI ATA LA Y (Kars) — Devlet Yatırını 

'Bankası kamun tasarısı üze finde düşüncelerimi 
arz etmek isterini. 

•Devlet Yatırını -Bankası Kanununun İkti
sadi Devlet Teşekküllerine, yeni ifadesi ile Ka
mu İktisadi Teşebbüslerine sermaye temin ede
cek belli başlı kaynaklardan birisi olacaktır. 
vSaym Maliye Bakanının Bütçe Encümeninde 
ifade ettiği ve J964 bütçesinin gerekçesinde 
ifadesini bulduğu gibi 1904 yatırımlarının 
% 24 ü Kamu İktisadi Teşebbüsleri tarafın
dan temin edilecektir. Bu sebeple kalkınmamı
zın büyük bir yayını, büyük bir yükünü Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri yapacaklardır. Bu hiz
metin ifası için Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
malî durumlarının kuvvetli ve sağlam olması 
iktiza eder. 

Yine görmekteyiz ki, Kamu İktisadi Teşeb
büslerinin 36,8 milyar olarak tesbit edileni ak
tif ve pasif yekûnu karşısında ödenmiş serma
yeleri 6,8 milyar lira; borç miktarı ise 21,5 
•milyar liradır. Bu durum göstermektedir ki, 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin büyük serma
yeye ihtiyarları vardır. Sayın Maliye Bakanı
nın ifadesine göre, uzun yıllar bütçeden bu 
yerlere her hangi bir tahsis yapıla m ıyacağı da 
aşikârdır. O halde bunların birer sermaye 
aramaları iktiza etmektedir. Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinin sermaye arayışlarında her bir 
Kamu İktisadi Teşebbüsünün bir başka yerde 
sermaye araması şartlarının ayrı ayrı tesbiti, 
şüphesiz piyasa düzenini altüst eder ve plânlı 
kalkınmaya da mugayirdir. 
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faiz hadlerini ve diğer kredi şartlarını tesbit 
eden l)ir banka nıalhiyetinde mi olacaktır;' Yok
sa 11 ve 1'2 nci maddelerde belirtildiği gibi ge
lecek projeler üzerinde rantabl lolup olmadıkla
rını tetkik eden ayrı bir müessese mi (»bıçak
lar?... Bğer biraz Sonra 'okuyacağım, gerekçe
lerde, göreceksiniz ki, bunlar tereddüt içinde 
ive tezatlar içerisinde, yani kurulan bu mües
sesenin 'hakiki vasfı ve ne matıiyette olacağı 
henüz tesbit edilmiş değildir. Hangi mahi
yette olacaktır? Sadece kredilerin faiz hadle
rini tesbit eden bir müessese mi olacakü' Yok
sa, tıpkı Plânlama Dairesi 'gibi, tıpkı Maliye 
Bakanlığı gibi yatırımlar üzerinde bu kaımu 
teşebbüslerinden gelecek projeler üzerinde ran
tabl mı, değil midir? Raııtam olanlara vereceğim, 
vermiyeceğim gibi salâhiyetlere sahi]) bir mües
sese mi olacaktır? Böyle olduğu takdirde büyük 
müşkillerle karşı karşıya kalacağız. Yatırımlar 
halisinde evvelâ Kanuı İktisadi Teşebbüsleri 
bir, ilgili Bakanlık iki. Plân Dairesi 3, Maliye 
Bakanlığı 4, Devlet Yatırım Bankası 5 Bes bas
it müessesenin içerisinde Ddvlet yatırımları 
j'apmak kolay olmasa gerektir. Bunun güdü
ğü aşikar. Ve hiçbir yatırı>nnn minval1 fak oldu
ğu memlekette yatırımların 'bu derece f> li bîr 
kuvvet altında, beşli birbirinden ayrı düşünüş 
içinde muvaffakiyet y'olu bulmamıştır, Bulma
sına imkân yoktur. Ayrıca eğer M ive I'2 nci 
mıaddelerin gerekçesinde bizim Geçici Komis
yonun esas yönden malî balkımdan Yatırım 
Bankası gelecek projeleri tetkik edecek fikri 
kabul edilirse, ıbiMıassa Doğu. Anadolu ile OH a 
Anadolu'nun fakir 'bölgelerini uzun yıllar, da
ha biz kalkınma imkânlarından mallırum ede
ceğiz. CHuıkü bugünkü iktisadi ve içtimai şaı't-
lar balkiımından yurt içinde tezatlar ive muva
zenesizlikler vardır, (bölgeler arasında l'lğer 
bolgder arasındaki bu muvazenesizlikler kar
şısında Kamu iktisadi Teşebbüslerinden da'ha 
ileri gitmiş iktisadeu gelişmiş ıbölge ile, iktisa-
den gelişmemiş bölgeler arasında projeler ge
lecek olursa, banka sırf, bankacılık zihniyeti 
altında ve sosyal adaletle memleketin iktisadi 
şartlarım nazarı itilbara almadan, sırf rantald 
olur ive olmaz görüşü üzerinde iki proje üze
rinde tetkikatmı yaptığı zaman kuru mali
yeci ekiplerden, karşılık hesaplarına ıgöro, di
yecektir ki; 'bu pı^oje ran tabiidir, 'bu proje 
ranta'bl değildir. İstediğin kadar sen, sosyal 

(Bu sebepledir ki, Devlet Yatırım Bankası 
adında bir müessesenin kurulmasının çok isa
betli "olduğu kanısmdayıım. Ancak gelen tasa
rıda ıbir Devlet Y a t a n ı 'Bankasının sarili, belli 
hedefini görmemekteyim. Bankanın bu ka
dar iddialı 'hizmetleri ve -vazifeleri (belirtilme
sine rağmen, gayesinde Hükümet tasarısı ile, 
Hükümetin getirdiği maddelerin gerekçesi ko
alisyonun raporları -ve komisyon maddeleri 
arasında tezatlar nnevcudolduğu gibi, tereddüt
ler de vardır. Şimdi açı-k olarak bâzı husus
ların t'esbit edilmesi lâzımdır. Bu 'bank.ı yani 
Devlet yatırım bankası müşterileri Kamu İkti
sadi Teş'elblbüsleri elan bir -banka mafhiyetinde 
mi olacaktır? Yani gelen projelerin, vâde, 



C. Senatosu B : 17 
adalet, istediğin kadar Doğu Anadolu ve Orta 
Anadolu 'geri kalmıştır, feryadını kopar. Eğer
im şekilde çıkacak olarsa, ranta!)] değildir 
Üıükm'ünü im .maddeye verdiğiniz zaman, kre
diyi verme bakımından, rantabl diye (A) pro
jesini ka'bnl edecektir. Hantal)] değildir diye 
(B) projesini kabul etıniyeeektir. Bu müşki-
lâtı 'bilmem anlatabiliyor muyum? Size çatılı 
iki misal vereceğim. Maliye Bakanının bilhas
sa dinlemesini rica edeceğim. HJG'l senesinde 
yetiştiricilik ve 'besicilik kredisi, daha ziyade 
(besicilik kredisi içiin Amerikalılar 'bize yardım
da bulunuyorlardı. NTe IIm Doğu Anadolu vi
lâyetlerine 'beş 'milyon lira civarında (bir yar
dım yapıldı. Besicilik kredisi için kurak bir 
seneye rastgeldi. Krediyi alanlar vâdeleri içe
risinde dikkat buyurun, -bu paralardan istifa
de edemediler, ve ödemelerde 'bulunamadılar. 
Aıuiorikalılar deHhal besicilik kredisini asıl sos
yal adaletin ieabettirdiği bu yerlerden aldılar 
ve diğer vilâyetlere kaydırdılar. Diğer vilâyet
lerde l)'c,sicilik mevzuu'balhsolmadığı halde, ser
maye terakümü ve sermayenin, yani iş adamla
rının daha fazlası bulunması .sebebiyle oralarda 
IbesiHlik kredisi işledi, raim ıbir bankacılık zih
niyeti içerisinde oralarda işledi. Çünkü öbür 
taraftan kuraklık vardı. Ve karşımıza derhal 
şu çıkmaktadır. Denmektedir 'ki, biz parayı 
verdik. Doğu Anadolu'da (besicilik kredisi işle
medi. A'ma kuraklık -varmış, ama şartlar var
mış, ama -o zaman canlı hayvanın kilosu 70 
kııruşmuş. İkinci sene tatbik edildiği zaman 
Kayseri Yİ e. Bütün bu şartlar bir' yana sadece 
'banka'cılyk zihniyeti ile ve kuru bir malî iddia. 
ile deniyor ki. Doğu Anadolu'da tat'bik ettik, 
fakat netice alamadık. Oiinkii vâdesi içinde 
tahsilat yapamadık. Ama Kayseri'de ve Ada
na'da yaptık. Müspet netice aldık. Binaen
aleyh, bundan sonra besicilik kredisini biz 
Doğu Anadfolu vilâyetlerinde tatJbik etmiyeco-
ğiz, diğer vilâyetlerde tattbik edeceğiz. Dun
dan sonra 'böyle olacaktır. Eğer biz kuru 
ranhbilite hesaplarını tatbik edersek aynı şe
kilde olacaktır. 

[kinci misal; 'beş yıllık plânda Türkiye çi
mento istihsali istihlâki ve îhtiyacı karşılaya
cak' mabettedir. Binaenaley'h Türkiye'de yeni 
Ibir çimento fa'brükası kurulmasına lüzum yok
tur. kanısı vardır ve bunlar ifade edilmiştir. 
Plânın bu hesapları yanlıştır ve yanlış olduğu 
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19bU de plân bu iddiayı ortaya attıktan sonra 
geçen iki yıl içinde görülmüşltür ki, istihsal is
tihlâki karşılayacak durumda değildir. Hele 
yaş sistemden kuru sisteme geçtikten sonra 
'hattâ ihracat dalhi yapacağız diyen plânın, hu 
açık iddiasına ve öğünmesine rağmen 19J62 ve 
HM!o yıllarında biz ihraç şöyle dursun, ithalât 
ihtiyacını hissettik ve daha altı ay önce fabri
kaların satışları peşin para ile bitmiş bulun
maktaydı. Nerede ise çimento karaborsaya dü
şecek durumda idi. Yani plân diyor ki, zinhar 
fabrika açmaya lüzum yok, çünkü istihsalâtı-
mız hele kuru sisteme geçtikten sonra istihlâ
ki bol bol karşılayacak ve ihracat imkânlarını 
arıyacağız. Bu şartlar içerisinde plân diyordu 
ki, bir fabrika açmaya lüzum yok ama, sos
yal adalet kaidelerini yerine getirebilmek için 
doğu Anadolu'da bir fabrika açılsın. Hiçbir ih
tiyaç yok. Yalnız sosyal adalet icabı Doğu 
Anadolu'da bir fabrika açılsın. Gerçekten açıl
ması lâzım idi. Kartın, Sivas'ın doğusu, Elâzığ'
ın doğusu, ürfa arasında bir hat çizin, Tür
kiye'nin 18 çimento fabrikasının 18 i bu hat
tın garbında, sıfırı garbın ötesinde, Yani bu 
hattın ötesinde hiç çimento fabrikası yok. Ku 
durumda, elbetteki sosyal adalet bu hattın do
ğusunda olan mıntıka içerisinde de bir çimento 
fabrikası yapılmasını zaruri görmüştür. Çimen
tonun torbası da İstanbul'da 7 lira, Ankara'da 
7 lira Ardahan'da .15 lira. Bu bir nevi vergi. Va
tandaşın en zaruri ihtiyaç maddesi, inşaat mad
desi bir yerde 7 lira, bir yerde 14 lira ve bu
lunmaz. Vasıtalı verginin tipik misali. Vatan
daş çimento kullanmasında dahi vergi vermek 
mecburiyetinde bırakılıyor. Ne oldu? Plânın 
Doğu Anadolu'da, yalnız sosyal adalet bakımın
dan, bir çimento fabrikası açılmasını zaruri gö
ren açık ifadesine rağmen Doğu Anadolu'da bir 
çimento fabrikası açılması cihetine gidildiği 
zaman çimento sanayii ve Sanayi Bakanlığı 
derhal karşımıza dikiliyor. Falan yerde bir çi
mento fabrikası yapılabilmesi rantabl olacak 
mı, «ilamıyacak mı? Yine hesaplar karşımıza çı
kıyor, yine başlıyoruz rantabl olacak, olmıya-
cak, 150 tonluk yıllık kapasiteyi eğer karşılı-
yabiliyorsa ancak bir vilâyet bu şekilde açıla
cak. Aksi takdirde iktisadi değildir, açılmıya-
caktır. R. canını şimdi işte buraya geliyorum, 
rantabl dediğiniz müddetçe, bu hesapları yap
tığınız müddetçe Orta Doğu Anadolu'da Kamu 

— 393 
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İktisadi Teşebbüslerinin yatırımlarının hiçbi
rini yatıramıyacaksınız. Denk getirilmesine im
kân yok. Çünkü hesaplar şu olacaktır: Yüksek 
bir gelir hâsılası, sosyal hâsılanın üstünde ol
duğu müddetçe, bu görüş hâkim olacaktır. Sos
yal hâsıla yüksek ama, gelir hâsılası aşağı 
olduğu müddetçe, düşük olduğu müddetçe bir 
şey yaptırmaya imkân yok şimdi. 

Yatırım Bankası ne diyor; bakalım, onu 
tetkik edelim ve bunun için, şimdi beraberce 
Hükümetin gerekçesini okuyalım. 

Hükümet gerekçesinde «Banka yalnız im
kânların, ihtiyaçlara miktar olarak tevziini 
yapmakla kalmıyacak vâde, faiz haddi ve di
ğer kredi şartlarını işin mahiyetine göre ayar-
lıyacaktır.» tamam. 

Ne diyor? Sadece tevziatını yapmıyacak, 
diğer kredi şartlarını tesbit edecektir. Hükü
metin gerekçesinde bulunan bu görüşü, 11 nci 
maddenin gerekçesi hemen tekzip etmektedir. 
Ne diyor, gerekçe; okuyalım; 11 nci maddenin 
gerekçesi «İkinci fıkrada vaz'olunan borç iste
me belgelerine projeye ait teknik, iktisadi ve 
malî etütlerinin birer örneklerinin eklenmesi ve
cibesi bankaya kredi şartlarını tesbit bakımın
dan yapılacak incelemelere esas olacak bilgile
ri sağlamak gayesini gütmektedir. 

Üçüncü fıkrada hükmî bir projenin, ban
kanın kredisinden faydalanabilmesi için aranan 
esas vasfı tâyin etmektedir. Banka yalnız ran
tabl projeleri finanse edecektir, rantabl olma
yan projeler için banka yatırım kredisi açmı-
yacaktır, rantabl olmıyanlara açmıyacaktır. 

Ama Hükümet gerekçesinde ne deniyor
du? Yalnız tevziatı yapacak faiz ve vâde had
lerini tesbit edecek. Fakat 11 nci madde gerek
çesine ne diyor; rantabl olup olmıyacağmı da 
banka tesbit edecek. Devlet Plânlama Dairesi 
bu meseleyi yapacak. Biraz sonra arz edeceğim 
asıl vazifeyi bu kanun Maliye Bakanlığına ve
riyor. Koordino işlerini Maliye Bakanlığı yapa
cak, diyor. 17 ye aittir. Diyor ki, Kamu İktisa
di Teşebbüslerinin yatırımlar bakımından koor
dinasyon işini, yani tercih işini ve bir arada 
görme işini Maliye Bakanlığı yapacak. Ayrıca 
vazifeyi Maliye Bakanlığına veriyor, Devlet 
Plânlama var, asıl bu yatırımı yapacak Kamu 
İktisadi Teşebbüsü var, onun bağlı olduğu ba
kanlıklar beşinci müessese olarak da, rantabl 
olup olmaması hususunda bir de bu banka vazi-
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fdendiriliyor. Proje geldiği zaman banka diye
cektir : Yozgat'tan gelen proje, Öbür taraftan 
daha iktisaden gelişmiş bir yerden gelen proje 
rantabldır. Çünkü, rantabl olup olmamasını tes
bit hususu şu : «ödeme yılı içerisinde, meselâ 
10 senelik bir vâde tâyin etmişse, 10 sene içinde 
ödiyecek midir, ödiyemiyecek midir? İktisaden 
gelişmiş bir yerde (A) projesinde elbetteki 10 
sene içinde ödeme mümkün olacaktır. Ama ol-
mıyan yerde ise 15 sene içerisinde 10 senede 
ödemesi mümkün olan bir şeyi bankacılık zih
niyeti ile ödiyecektir. 10 sene içerisinde öde
mek imkânı olan (A) projesi rantabldır, ama 
15 sene içinde ödiyecek olan rantabl değildir. 
Buraya ben kredi veremiyeceğim, diyecektir. 
Gördünüz mü nerede sosyal adalet? Nerede plâ
nın öngördüğü sosyal kalkınma? En önde bu
lunması lâzımgelen sosyal kalkınma. Bu sebeple 
bana göre evvelâ sarih olarak bu bankanın he
defini bilmemiz lâzım. Banka kredi tevzi eden 
bir müessese olarak koordino vazifesini yapa
cak bir müessese mi olacak? Yoksa plânın da 
üstünde, gelecek projelerin rantabl olup olma
dığını tetkik eden bir müessese mi olacaktır? 
Eğer böyle ise tetkik eden bir müessese ise bu 
bakımdan 11 ve 12 nci maddelerde geri kalmış 
bölgelerden gelen projeler üzerinde, hiç olmaz
sa, bir öngörürlük veyahut bunu kaldırmanın 
mecburiyeti vardır. Bu sebeple evvelâ bir defa 
hedefini tesbit lâzım, bir. İkincisi de bu beşli 
baş durumundan çıkarılması lâzımdır, iki. 11 
ve 12 nci maddede değişiklik yapılırken, Tür
kiye'deki özel ve Devlet bütçesinden gelen bü
tün yatırımların % 24 ünü üzerine alan, bil
hassa 19G4 bütçesi için bu yatırım bankasının 
rantabl olup olmama hususundaki yetkisini ya 
daraltılması veya ortadan kaldırılması iktiza 
etmektedir. Yoksa, beşli bir baş içerisinde Dev
let iktisadi hayatında reorganizasyon Kanunun
da yapılmak istenen ıslahatı biz burada köstek
lemiş olacağız. Bankanın diğer hususlardaki 
mâruzâtımı bilâhara yapacağım. Evvelâ Maliye 
Bakanı ile encümenin bu husustaki görüşlerini 
rica etmek ve bilâhara söz hakkımı kullanmak 
üzere vaktinizi aldım. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Artukmaç, 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muh

terem arkadaşlarım, Sayın Sırrı Atalay arka
daşımız çok haklı ve isabetli noktalara temas 
buyurdular. Bu hususların maddelerin müzake-
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resi ensnasmda enine boyuna inceleneceği mu
hakkaktır. Bendeniz, şimdi kanunun sadece ter
tip ve tasnifindeki noksanlıktan bahis açmak 
istiyorum. Kanundaki tertip ve tasnif, kanun 
tekniğine uymamaktadır. Meselâ, evvela kuru
luş ve bünyeden balhsedilir. Bu kuruluş ve bün
yeden bahseden madde sadece bir Devlet Yatı
rım Bankasının kurulduğunu zikretmekten iba
rettir. Ondan sonra görev ve yetki denilir. Son
radan tariflere geçiliyor. Daha sonra finans
man deniliyor, daha sonra da Yönetim, Umum 

Müdür, idare Meclisi Umum Müdür muavini ve 
personel gibi hususlara temas ediliyor. Halbu
ki bendeniz şöyle düşünmekteyim. Evvelâ ta
riflerin deyimlerin yapılması lâzım. Ondan son
ra kuruluşun ve yönetimin birarada mütalâa 
edilmesi lâzım, banka kurulmuştur, bankayı yö
netenler; İdare Meclisi, Umum Müdür, Umum 
Müdür Muavini ve personeli de şunlardan iba
rettir, demek lâzımdır. Daha sonra da bunun 
görev ve yetkisinin neden ibaret olduğunu be
lirtmek lâzım. Daha sonra bankanın kaynaklan 
nedir, sermaye ciheti nelerdir? 'Bunları 
zikretmek lâzım ve nihayet finansman ve 
kredi işlemlerinin nasıl yapılacağının göz 
önünde tutulması ve nihayet bir başka 
bölüm olarak da; hesap dönemi, bütçe ve blân-
ço gibi hususların göz önünde tutulması ieabe-
der. Nihayet zaten kanunda, tasarıda mevcu-
dolan çeşitli hükümler de geçici hükümler bö
lümlerinde ele alınması icabeder. Şunu arz et
mek istiyorum ki; maddeler aynı kalmak şar-
tile bendeniz bu maddeler arasında bir takdim 
ve tehir yapılmasının lüzumuma kaniim. Ka
nun tekniği bakımından buna lüzum vardır. 
Esasen bundan evvelki Reorganizasyon Kanu
nunda da böyle ufak bir değişiklik yapılmıştır. 
Bu hususta bir önerge takdim ediyorum iltifat 
buyurulmasmı istirham ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sarıgöllü. 

OSMAN SAÎM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 
Muhterem Başkan, muhterem Cumhuriyet Se
natosu Üyeleri; İktisadi Devlet Teşebbüsü 
Raorganizasyon Kanunundan sonra onun bir 
nevi devamı olan Devlet Yatırım Bankası Ka
nununun müzakeresi bize ikinci koalisyon 
Hükümet programını hatırlattı. Bu programda 
deniyordu ki; «Memleketin bulunduğu şartlar 
enfilâsyonist bir zihniyetin dışında olacak. Mem-
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lekette sermaye piyasasının teşekkülü için gerek
li bütün çalışmalar yapılacak. Bu arada Devlet 
Yatırım Bankası gibi İktisadi Devlet Teşebbüsle
ri ve Devletin paracıklarınııı, nemasız yattığı mü
esseselerde korunmasına çalışılacak..» Evet ara
dan geçen bir sene sonra, yalnız İktisadi Devlet 
Teşebbüslerinin korunması ve onunla ilgili ola
rak ve muhterem Maliye Bakanının bütçe umu
mi görüşmelerindeki beyanına göre enfilâsyon ka
pıyı çalarken bir milyar liralık bir yatırımla da 
böyle bir müessesenin kuruluşu arifesindeyiz. 
Acaba bu müessese % 7,5 yatırım mülâhaza edi
lip, Hükümet programı ve prensipleri tesbit edi
lirken, yalnız İktisadi Devlet Teşebbüsleri mi na
zarı itibara alınmıştır? Hususi teşebbüsün millî 
gelir ve millî servet mevzuundaki yeri ne suret
le tâyin edilecek? Görüştüğümüz iktisatçılar şöy
le söylediler: Devlet kendisine ait müesseseleri 
desteklemek için lâzmıgeleıı parayı ne yapıp ya
pıp yatıracak. Siz de kendi hususi bankalarınız
la başınızın çaresine bakın. Binaenaleyh bankacı
lık mevzuu ve iktisadi sistemimiz bakımından na
çiz kanaatim, evvelâ Devlet Yatırım Bankasının 
hangi hüviyette bir müessese olduğunu tesbit et
meliyiz. Evvelâ Ticaret Kanununun şartlarını 
haiz bir teşekkül değil, yani hukukî, ticari bir 
hükmi şahsiyet durumunun dışında doğrudan 
doğruya yine bir tek şahıs hükmi şahsiyeti ola
rak belirmektedir. Memlekette sosyal adaletle, 
sosyalist bir iktisat sistemini ayırmaya çalıştığı
mız her an karşımıza yeni bir müessese daha gel
mektedir. Garba giden arkadaşlarımız derler ki, 
«Avrupa'da son temayüller milletleri sosyal bir 
istikamete doğru kaydırmaktadır.» doğru. Ama 
mevzuubahsolan müesseseler arasında kâr tevzi-
inde, geçim bakımından insanların hayat seviye
sinin tâyin ve tanziminde sosyal adalete doğru 
kayılmak vardır. Oraya gitmektedirler. Yoksa, 
sosyalist bir iktisadi sistemin takviyesini gerçek
leştirmek için gayretlerden kaçınmaktadırlar. Bi
naenaleyh, prensip bu ise, sosyal adaletin hudut
larını aşan bu müesseselerle biz sosyal adalete 
değil, bilâkis sosyal adaletin garantisini teşkil 
edecek Devletin arada mutavassıt rolünü oynıya-
cağı müesseselere muhtacız. Yoksa, Devlet mü
esseselerinin kuvvetlenmesine onun reorganizas
yon kanununda da iktisadi gelir sistemi ile iş-
liyecek müesseseler olarak hususi teşebbüsün 
karşısına çıkmasının aleyhindeyiz. Memleketimi
zin asıl mühim derdi şu idi; iktisadi sermaye pi-
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yasasının teessüsü meselesi. Sermaye piyasasının 
teessüsü sermayenin hususi teşebbüste terakümü
nü sağlamak esasına dayanır. Maalesef bu yolda 
lıie bir gayret görülmemekte, hâla c/< 5 olarak 
kredi meselesi % 5 ten yukarı çıkarılmamakta ve 
kredi tanziminin çıkardığı güçlüklerle piyasa 
inim inim inlemektedir. Bir tarihte Hükümette 
Maliye Vekâletini işgal eden bir zat, tüccarı ti
caret odalarında hırsız diye tavsif edecek kadar 
hususi teşebbüsün nemalarının çok ötelerinde 
lâflar etmiş ve neticede memlekette hususi teşeb
büsün gerekli yardımlardan ve lüzumlu destek
lerden uzak bırakılması neticesinde bugün piyasa 
çok sıkışık bir duruma girmiş, hattâ, birçok mü
esseseler şekil değiştirmişler, vergi veremiyeeek 
biı* duruma girmişlerdir, («önlümüz isterdi ki, 
Devlet Yatırım Bankası mefhumu yanında husu
si teşebbüsü ve derhal yatırım karşısında, gelir 
getirecek müesseseler, meselâ bir Turizm Bankası 
veyahut hususi teşebbüse kredi açacak müessese
ler veya Bankalar Kanununda gerekli bâzı tadil
lerle hususi teşebbüsü kredi bakımından takviye 
edecek imkânların sağlanması idi. Maalesef, 
yine bunların yerine karşımıza enfilâsyonist bir 
iktisat ve malî sistemden kaçınacağını beyan eden 
Hükümet, tam enfilâsyon içinde ve bize bir mil
yar liralık böyle bir banka ile gelmektedir. 

Muhterem arkadaşım Sırrı Atalay, hakikaten 
böyle bir kanunun kabulü halinde, kanunun boş
luklarını, memleket dâvaları ile içi yanmış. Bu 
ateşi hepimize yegân yegân, miskal mıskal, teker 
teker verdiler. Bu yalnız böyle biı- ihtiyacı karşı
lasın diye ihzar edilmiş bir kanundur. Halbuki, 
Kanunun bir an için lüzumunu kabul edersek, 
kanun hakikaten rantabilite bakımından plânlara 
yapılacak yatırımın, plânların kabiliyeti tat'bi-
kiyesı bakımından o kadar değişik bir zihniyeti 
kapsamaktadır ki; bir ,nevi reorganizasyon kanu
nu ile bağdaşınıyacak, plânla çatışacak, alâka
dar vekâletlerin hepsi kendilerinde bir yetki 
görmek hevesi içinde el attıkları işlerde onlarla 
da karşılaşacak miks, .karışık bir müessese ha
lindedir. Halbuki bankanın kuruluşunda İktisa
di Devlet Teşebbüslerinden, ziyade kamu iktisa
di teşekkülleri ntevzuubahis. Bunlarla da kâr 
mevzuu ikinci plânda kalması iktiza eder. Ha
kikaten kâr mevzuu ikinci plânda kalırsa, veya
hut yatırımın yapılacak yerinin tayini şu ka
nunda .gösterildiği şekilde ise, öbürünce ne yap
mak iktiza edecek? Hakikaten yapılması, inşa 
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edilmesi lüzumlu olan yerden ziyade daha ikti
sadi, daha rantabl, daha kârlı bir yere müesse
senin gitmesi mevzuu gibi gayeden uzak bir ne
ticeye gidecektir. Bu mevzu üzerinde arkadaşı
mın temas ettiği noktaları tekrar edip .vaktini
zi almıyaeağım. 'Fakat şunu arz ederek sözleri
mi bitireceğim. Acaba bu kanunun zaruret ola
rak karşımıza gelişinde 'Hükümetin bizzat prog
ramında derpiş ettiği millî ıgelirin artışı, hususi 
sermaye, hususi teşebbüs, rantabilite, bakanlık
ların plânla olan koordinasyonu hususlarını 
muhterem Maliye Bakanımız ve encümenimiz 
nasıl mütalâa etmektedirler? Biz bunları birbir
leri ile çelişik olarak görmekteyiz. Esasına mu
halif olmamakla beraber, kanunun çıktığı şu 
andaki bu çelişikliklerin de izahını ve ondan 
sonra da bâzı hususları tekrar sormak üzere 
söz .hakkımı mahfuz tuttuğumu bildirir, hürmet
lerimi arz ederim. 

ıB AŞIK AN — Tümü üzerinde başka söz isti-
yen? Buyurun Sayın (Vûzoy. 

BAK t OÜZEY (iBursa) — Muhterem arka
daşlarım, İktisadi Devlet Teşekküllerinin fi
nansman ihtiyacını ' temin edecek olan Devlet 
Vatının Bankası kanunu, arkadaşlarımın belirt
tikleri gi'bi, hakikaten maksat ve gayesi anlaşı
lanı ıyan bir teşekkül olarak önümüze gelmiş 
bulunmaktadır. Evvelâ yine İktisadi Devlet Te
şekküllerinde olduğu gibi muhtariyet noktasın
dan ele alacak olursak, bankanın hakikaten 
muhtar bir idare olmadığını görürüz. Çünkü 
teşekkül tarzına göre, Maliye Bakanlığının ve 
Hükümetin nüfuzu altında teşekkül eden bir 
müessesesi olarak görünmektedir. Bu gerek 
umum müdür ve gerekse umum müdürün mua
vini eriyle birlikte girdiği idare kurulu durumu 
ile sabit olur. Asıl mesele şuradadır. Daha ka
nunun birinci maddesini ele alacak olursak, bi
rinci madde aynen şöyle der: Özel hukuk hü
kümlerine tabi tüzel kişiliğe ve özelliğe sahip, 
muhtar bir Devlet Yatırını Bankası. Yâni özel 
hukuk hükümlerine-göre kurulacak, fakat -onun 
altında madde devam ediyor- Banka bir İkti
sadi Devlet Teşekkülü olup, bu kanun ve îkti-' 
sadi Devlet Teşekkülleri ile müesseseleri ve işti
rakleri hakkındaki kanun hükümlerine göre yö
netilir ve denetlenir. Bir maddenin içinde bile 
tezatlar mevcut. Hususi hukuk hükümlerine tabi 
olması bir satırında 'beyan ediliyor, fakat diğer 
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taraftanda ki, iktisadi Devlet 'Teşekkülleri hu
susi hukuk 'hükümlerine tabi değildir. Binaena
leyh daha birinci maddenin içerisinde <bir tezat 
mevcuttur. (Bunlardan hangisi tatbik edilecek, 
Banka kurulurken, özel hukuk hükümleri mi 
esas olacak, yoksa, İktisadi Devlet Teşekkülleri 
ve müesseseleri ve iştirakleri hakkındaki kanu
na göre mi kurulacaktır? Daha birinci maddede 
bıı mevzuııbahis olmaktadır. Yine bankanın ku
ruluşunda İktisadi Dovle-t Teşekküllerine ve 
müesseselerine sermaye verecek olan bu muhtar 
müessese, aynı zamanda bir İktisadi Devlet Te
şekkülü halinde karşımıza çıkıyor. Yani İktisa
di Devlet Teşekküllerinin üstünde bir İktisadi 
Devlet Teşekkülü mü, yoksa hakikaten bunları 
finanse edecek tam mânasiyle 'bir muhtar idare 
mi, isteniyor, muhtar bir banka mı teşekkül edi
yor, bu sarih olarak malûm değildir. Muhterem 
arkadaşım Sırrı Atalay'm bilhassa sermayenin 
Türkiye'nin muhtelif bölgelerine kaydırılması 
bakımından mevcudolan endişesi hakikaten ye
rindedir. Bilhassa rantabl hesapları bakımından 
ele aldığımız zaman Türkiye'nin kalkınmaya 
muhtacolan bölgelerinin ihtiyaçları meselesi bizi 
endişeye sevk etmektedir. İktisadi Devlet Te
şekküllerinde de bahsettiğimiz gibi, İktisadi Dev
let Teşekkülleri yalnız kazanan müesseseler ola
rak ele alınmamalıdır. Yalnız kazanç gayesiyle 
İktisadi Devlet Teşekküllerini idare etmek pren
sibi vatandaşa birtakım külfetler yüklemek yo
lunu açar. Kazancın hududu yoktur. Ne kadar 
kazanacaktır? Kazanç arzusu nerede kesilecek
tir? Bu, İktisadi Devlet Teşekküllerinde tesbit 
edilmediğine göre, hakikaten rantabilite hesap
larına göre hangi miktarda kazanan müessese
yi finanse edecektir? Burada bu, malûm değil
dir. O halde, az kazançlı bir müessese yurdun, 
kalkınmaya muhtacolan bir bölgesinde az ka
zançlı olan bir müesseseye karsı daha çok ka
zançlı bir müesseseyi tercih ettiği zamanlarda, 
hakikaten, 'bankanın kalkınma ihtiyacını temin 
edememesi bakımından bir güçlükle karşı karşı
ya kalmış bulunuruz. Kaldı ki, asıl mesele ka
zanç değil, memleketin kalkınması ve plân mak
sat ve gayesine uygun olarak kalkınması mev
zuudur. Plânı da tetkik edecek olursak', aynı 
Hükümetin getirmiş olduğu plânda, bölge plân
ları da mevcuttur, (.eri kalmış bölgelerin: kal
kınması da meıvzuubahistir. O kaide bu Yatırım 
Bankası, kalkınmaya muhtacolan bölgelerde sa-
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nayileşme hareketlerinde kazanç getirmemesi ba
kımından veyahut da daha az bir kazanç, teinin 
etmesi bakımından yardım yapamıyaeak veya-
'lıııt da o müesseseleri finanse etmiyecektir. Böy
le olunca maksat ve gayeye aynı Hükümetin 
başka başka yollardan, başka başka prensiplerle 
kareket ettiğini görüyoruz. Tasarının 5 ve 6 neı 
.Haddelerine bakacak olursak, beşinci maddede 
sermaye, ihtiyatlar, previzyon karşılıkları, ya-
'baııcı kaynaklar denilmekte ve sermaye olarak 
da bir milyar lira kabul etmekte ve bu serma
yenin de kredi ve amortisman sandığı öz varlı
ğı, bütçeden ödenecek paralar, iç finansman fo
nunun bankaya devri tarihindeki aktif topta
nında, ödenmesi gereken pasif toplamı arasın
daki farkı, yani öz varlığı ifade etmektedir ki, 
•bunun karşısında bir de tahvil çıkarmak yetkisi 
vardır. 

Tahvil çıkarmak yetkisini verdiğimiz zaman
larda ve bu da aynı .şekilde bir İktisadi Devlet 
Teşekkülü olduğuna, İktisadi Devlet Teşekkül
leri de ancak koydukları sermaye nisbetinde 
mesuliyet taşıdıklarına göre tahvillerin, amor
tismanını karşılamadığı takdirde, Hükümetin .bu 
Bankaya kefil olması veya'lnıt da Hükümetin 
kefaleti ve zamanı altında bulunması lâzınıge-
Jir. Bu bakımdan da tahvil bahsindeki kısımlar 
noksandır. 

15 nci maddeyi ele alacak olursak 15 nei 
maddede yönetim kurulunun, bu umum müdür 
ve bir de muavinlerinin Maliye Bakanı ve alâ
kalı bakan tarafından inha edilecek şahıslardan 
teşekkül edeceği belirtilmektedir. Halbuki İk
tisadi Devlet Teşekkülleri kanununda bu mad
denin hükmü >biraz daha tadil edilmiştir ve ora
daki hükümde bir banka müdürü ve muavini 
ve dışardan tâyin edilecek üç üye ile takviye 
edilmektedir. Ve bunun da aynı şekilde İkti
sadi Devlet Teşekkülü olduğuna göre, mütena
zır olması lâzımgelir. Bu husus hakkında ay
raca önerge verilecektir. (.) madde müzakere
lerinde hakikaten Bankanın teşekkülü garip bir 
tecelli halinde önümüze çıkmaktadır. Ben He
yeti umum iyen in daha esaslı bir projeyle gel
mek üzere, ki hususi teşebbüs hakkındaki en
dişelerimizden Sayın Saim Sarıgöllü arkadaşı
mız bahsetmişlerdir. Memleketin kalkınmasını 
öne alacak hem resmî, hem hususi sektörü fi
nanse edecek şekilde bir yatırım bankasının 
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kurulması için teklifin, tümünün reddedilme
sini Heyetinizden rica ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Ertuğ. 
CELÂL ERTUĞ (Elâaığ) — Sayın Başkan, 

değerli senatörler; bu Yatırım Bankası tasarısı 
önümüze enteresan bir espri getirmektedir. O 
da; iktisadi Devlet teşekküllerinin rcorganizas-
yonunu tenkidederken mâruzâtımda belirttiğim 
veçhile, Devlet idaresindeki yönümüzü henüz 
tâyin edemediğimizin ikinci bir misalidir. 

Bu kanunun esprisi, bize getirdiği espride, 
ibâriz şekilde bir devletçilik, devletçilik zihni
yeti gayet, arkadaşlarımın da belirttiği şekilde 
vuzuhsuz bir halde ortaya konmuştur. 

Şimdi Devlet Yatımım Bankası iktisadi Dev
let Teşekküllerinin bir finansman organı olarak 
ortaya çıkacaktır. Fakat burada bu memleke
tin kalkınması 60 milyarlık bir finansman sa
hası olan iktisadi Devlet Teşekkülleri organi
zasyonumuzun bu banka vasıtasiyle tedvin edil
mesi bahis mevzuudur. 'Böyle bir teşekkülde 
ilk düşüneceğimiz, demokratik milletlerde de
mokratik rejimin teessüsü için ihmal edilemi-
yecek bir saha olan serbest teşebbüs sahasını 
nasıl teşvik eder ve Devlet nasıl teşvik etmeli
dir. Ve finansman desteklerini nasıl tahsis et
melidir bu sahaya. Buna ıcevap veriyor mu? 
Arkadaşlarım dediler ki, hem resmî sektörü, 
hem de serbest sektörü destekliyen, teşvik eden 
bir finansman müessesesi olsun. Ben daha da 
ileri gideceğim, bilhassa bu memleketin kalkın
masının serbest sektörün teşvik ve tahriki ile 
mümkün olacağına kaaniim. Çünkü bugün ban
kalara tevdi edilmiyen yastık altında, vatan
daşların koynunda sakladığı bir çok paralar 
böylece ortaya çıkarılacaktır. Geçenlerde öğ
rendim, memleketin bir bölgesinde yeni kâğıt 
paraları elli kuruş fazlası ile satmalmaktadır-
lar. Bunun sebebi bankaya para yatınmak en
dişesini taşıyan vatandaş, yeni ve sağlam kâ
ğıt paraları yastık ve yorganında daha iyi sak-
lıyabileceğine emin olduğu içindir. Yine Ibir 
müşıaJhade var; bir yangında yastığının ve yor
ganının arasında 50 000 lirası, kâğıt parası ya
nan ve geriye kalan kısımlarını getirip banka
da değiştirmek istiyen bir vatandaş müşahade 
edilmiştir. 

O halde memleketimizde daha çok böyle 
gizli sermayeleri yani sirkülasyon sahası dışına 
çıkmış ve bir yere takılıp kalmış malî imkân-
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l an canlandıracak bir zihniyet içinde hareket 
etmemiz icabedeL". 

Burada esasen İktisadi Devlet Teşekkülle
rinin reorganizasyonıı mevzuunda da arz et
miştim. 60 milyarlık bir 'finansman sahası olan 
İktisadı Devlet Teşekkülleri 6 milyar zararla 
bu işi kapatıyor. Ve bugün Devlet hiç üzerine 
vazife olmıyan işleri yapıyor. Tekstil sanayii 
ile, Seramik sanayii ile bilmem ateş tuğlası 
sanayii ile meşgul iken, bunların yavaş, yavaş 
Devlet sektöründen temizlenmesi gerekirken, 
bugün bir finansman organı diye böyle bir ban
ka tesis etmektedir. Bu bankanın yarı giderleri 
ve banka teşekkül edeceği zaman, onu idare 
edecek umum müdürden tutun tâ aşağısına ka
dar esasen zarar içerisinde olan iktisadi Dev
let Teşekküllerine bir kat daha yük olacaktır. 
Binaenaleyh, bu tasarının tatminkâr bir tasarı 
olmadığını ve iktisadi, modern ekonomi konsep-
siyonuna uygun olarak hususi sektörü tamamen 
ihmal eden bir tasarı olduğunu arz ederek red
dini rica edeceğim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Sümer. 
NURULLAH ESAT ISÜMER (istanbul) — 

Bayın Başkan; Senatonun pek muhterem üye
leri; 

Huzurunuızıdaki tasarı tasvibinizle kanunlaş
tığı zaman, «Devlet Yaltırım Bankası» ile ikti
sadi Devlet Teşekkülleri manzumesinin bir ek-
isiği tamamlanmış olacak; 'bu teşekküller vazi
felerinin gerçekleştirilmesinde bu bankanın 
^ağrıyabileceği malî imkân ve kaynaklardan da 
faydalanae aklardır. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin reorlganizas-
yonu; bu teşekküllerin deneti enim esi1 ve nihayet 
bu teşekküllerin finansman onganı olanak ku-
rulacalk «Devlet Yaltırıım Bankası!» hakkındaki 
kanunlar bir kül olarak, iktisadi Devlet Teşek
kül! erimizin tarihinde bir yeni mer&ıale teşkil 
etmektedir. 

Baihsi igeçen kanunların ımüzakerestt sırasm-
'da çeşitli kıyım etili görüşler ve mütalâalar illeri 
sürüldü. Bu teşekküllerin birinde kuruluşun
dan başlıyarak uzunca bir zaman vazife görmüş 
Ibir arkadaşınız olarak, izin verirseniz, ben de 
Yüce Senatoya bu mevzuda faydalı ollabüleceği 
düşüncesi ile, bâzı bilgiler arz edeceğim, önce, 
yine müsaadenizle, geçen müzakereler esnasın-
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ıda pek cemi'lekâr ifadelerle şahsan benden balh-
setmiiış olian Sayın Niyazi Ağırnaslı'ya tjeşekkür 
etmek istiyorum. 

•Sümerhtankıtıa Ihizmet gönmüş olımam;, benim 
itçin gerçekten mutılıı bir kader tecellisi! olmuş
tur. Gerçekte yapılmış bir hizmet varsa; bu bin* 
fi'kre inanışın verdiği igüven ve kuvvetle yapıl
mıştır ve başta Hükümetlerin mülzalıareti ile 
Sümerbank eamiiafeı mensuplarının müşterek 
'gayretlerinin bir semeresi olmuştur; bunu bu
rada minnetle ifade etmek isterim. 

Muihterem Senatör arkadaşlarım; 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin tarihinde te

sis edilmek istenen bu yeni merhaleyi mânalan-
dıraıak ve bu mânayı değerlendirebilmek için, 
buigünkü Devlet bünyemizde ve sosyal ekonomi
mizde pek önemli yer tutan bu teşekküllerin 
kuruluş zamanını hatırlıam'akta fayda, Ihattâ 
Zaruret vardır. Bu tarih, tam (30) yıl Öncesine 
rüeu eder. (Yıl : 11933) 

Ikjti&adi Devlet Teşekkülleri, bir iktifeadi si
yaset telâkkisinin, bir başka tâbir ile, Devlet 
yapıcı kuvvetinin tezahür!enidir. Bizde bu si
yaseti zaruri kılmış olan sebep Âe şartları Sa
yın arkadaşımız Senatör Artııls, evvelki konuş
malar .sırasında izah etmiştir: Filhakika türlü 
sebeplerle gücü ve takati tükenmiş; bir büyük 
cihan harbinin felâketi erinden hana'bolmnş, 
yanmış, yıkılmış, hayat kaynakları âdeta kuru
muş bir yurt ki ihya bekliyordu. Bu ilıyâ im ille
tin maddi mevcudiyetinin kaynaklarını, ekono
misini tekniğin ve kültürlün imkân ve vasıtala
rından faydalanarak geliştirmek demek idi. 
(Böyle bir hedefin gerçek! estirilmesi ilse, her 
şeyden önce, iktisadi zihniyette bir inkılâpla 
mümkün olabilirdi. «'Kaybedilen mesafeleri en 
kısa yoldan kazanmak» için, «iktisatta Devlet
çilik», inkıl'âjbm şiarları arasına alındı.; «Dev
letçilik», yurdun mümkün olduğu kadar kısa 
zamanda mu'ayyen bir tekâmül ve refaih sevi
yesine yükselmesini sağlıyacak bir siyaset te
lâkkisi olarak; prensibini millî hayatımızın o 
zamanki realitelerinde bulmuştur. 

Muhterem Senatör iarkadaşlarım; 
Burada size Atatürk'ün 1935 yılı Ağustosun

da «Milletlerarası İzmir Fuarı» na gönderdiği 
bir mesajı okumak isterim. Bu mesaj, Atatürk'
ün ağzından ve kaleminden Tünk Devletçiliği
nin bür izahıdır; aynı zamanda onun hâtırasını 
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taziz için de mutlu bir vesiledir. Mesajın met
ni şudur : 

«Türkiye'nin tatbik ettiği Devletçilik siste
mi, 19 ncu asırdan beri sosyalizm nazaırayecifle-
rinln ileri sürdükleri fikirlerden alınarak ter
cüme edilmiş bir sistem değildir. Bu, Türkiye'
nin ihtiyaçlarından doğmuş, Türkiye'ye has bir 
sistemdir. «Devletçilik» in bizce mânası şudur: 
Fertlerin hususi t eşebilmiş! erini ve faaliyet! erini 
esas tutmak, fakat büyük bir milletin bütün 
ihtiyaçlarım ve birçok şeylerin yapılmadığını 
güz önünde tutarak memleket iktisadiyatını 
Devletin eline almak; Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti Türk vatanında asırlardan beri ferdî ve 
'hususi teşebbüslerle yapılaımamış olan işleri bir 
an evvel yapmak istedi ve kısa zamanda yap
maya da muvaffak oldu. Bıiizim takilbettiğimiz 
yol, görüldüğü gibi, Bberalizımden başka bir 
yoldur.» 

Şimdi de Yüksek Heyetinize bir diğer ta
rih iî vakıayı arz edeceğim: : 

T9I29/1-980 yıllarında cihan ekonomisinin ge
çirdiği yıkıcı buhran hatırlardadır. Bu buöıran-
dan şiddetle müteessir olan .memleketler, büyük 
endüstrici devletler idi. Bulhran buralarda küt
lelerin sefaleti ve yaygın içtimai huzursuzluk
lar demekti. Buhranın dünya nizamını teJhdid-
eden meselelerine ve ihtilâtlarına hal çareleri 
aramak için o zamanki Amerika Cu'mlhur Reisi 
ile zamanın İngiltere Başvekilinin teşebbüsü 
üzerine milletlerarası bir konferans tertibedil-
mişti. «Beynelmilel Patfa ve İktisat Konferansı» 
adı ile Haziran 1933 te Londra'da toplanan bu 
konferansa Hükümetimiz de katıldı. O zaman 
öğreıiıdıiğiimize güre Amerika Cumihur Reisi, 
konferanstan önce devlet reislerine bir mesaj 
ile müracaat ederek düşüncelerini sıoırmuş ve 
Devlet Reisimiz Atatürk Hükümet eliyle verdi
ği cevapta «Türkiye'nin beynelmilel vaziyeti ıs-
lalha yarıyaıcak kolektif tedbir ve hareketleri 
ve Türkiye'nin hususi santiarına ve istiklâline 
uyacak bir iş birliğini destekliyeeeğmi» bil
dirmiş. 

Endüstrici devletler aralarındaki menfaat 
ayrılıklarına ve türlü ihtilâflara rağsmen, dün
ya ekonomisini bir yeni düzene bağlamak 
emelinde idiler. Batı endüstrisini buhranlardan 
ve çöküntüden korumak için dünya pazarları
nı elde tutmak ve Birinci Cihan Harbinin so
nunda müstemlekeler statüsü de değiştiği için 
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(hani'maddeci memleketlerin endüstrileşme gay- I 
r eti erini önlemek bu emele dâhildi. I 

O devrin hâdiselerini takübetmiş olanlar ha- I 
tırlıyacaklardır ki hu 'konferansta, ziraatçı I 
memleketlerin sanayileşmelerine i'ımkfm veril- I 
memesi istikametinde tezler saıvunulmuştur. Bu I 
tez, meselâ, dünya şeker endüstrisinin o sıra- I 
Tarda geçirmekte olduğu buhrana çareler a,ra- I 
n.ırk.en ileri sürülmüş ve yeni şeker fabrikaları I 
kurulmaması istenmiştir. Hattâ yine o zaman I 
öğrendiğimize göre bizde o yıl 'kurulmasına. 
ibaşlanmış olan bir fabrika istisna edilmek üze- I 
re Türkiye'de de şeker istihsalinin talhidMi ha- I 
kıis konusu edilmiştir. Halbuki biz, Devlet ola- I 
rak, iş gücü ve yakıt gibi ana istifhsal vasıta- I 
la rina salıip bulunurken, ham ve iptidai mad- ] 
desini yurdumuzun verdiği endüstri kolla- I 
rını gecikmeden kurmak durumunda ve mec
buriyetinde idik. Fakat Millî Mücadeleden çVk-
dıktan sonra topyckûn bir üktisadi kalkınmayı I 
göze alırken, 'bunun süratle gerçekleştirilmesi- I 
ni iktisadi zihniyeti, sermaye kudreti ve t o- I 
şe'bbüs ehliyeti gelişememiş, hattâ bilinen selıep- I 
Terle, ıgerilemiş olan yurdumuzla sadece fert- I 
terden beklemek, eğer hayali değilse, fazla I 
iyimserlik demekti. 

özel teşebbüs ve sermayenin imkân ve ile ti- I 
dar hudutlarım aşan büyük işleri Devlet eliyle 
haişarma'k prensibini Devlet, ilk defa 1933/19)34 
yılında, «Birinci Beş Yıllık Endüstrileşme 
Plânı» ile tatbik saiba'sma kolmuş ve Atatürk'
ün hususi alâkasına mazlıar mutlu 'bir teşekkül I 
olarak T933 te kurutmuş olan Sümernank da bu 
plânın tatbik organı olmuştur. 

Yüksek Heyetinizi bu konuda dalha fazla I 
işıga'l etmek istemiyorum. Zannımca İrana. lüzum 
da yoktur. İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
Türk c'konomisi ve Türk Cemiyeti Iba kimi arın
dan neler ifade ettiğini hepimiz biliyoruz: Bu I 
Tevekküller Devlet va'sıta ve iimikânlarına ve I 
ileri tekniğe dayanarak nerede, hangi esere 
vücut vermişlerse oraya, hizmet, nimet ve ine- I 
deniyet gütürmiiışl erdir. 

Mulhterem arkadaşlarım ; I 
'Burada, sıram gelmiiş'ken, bir diğer bilgi da

ha, arz edeyim: 1950 yılında. Birleşmiş Milletler 
Teşkilâtı «Geri kalmış mil 1 etlerin iktisadi geliş
mesini plânlama ve uygulama» meselelerini tet
kik ettirmek için Amerika',da Puerto - Riko'da | 
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I bir konferans topladı. Ben de bu konferansa 
I davet edildim ve 'katıldım. Vâki talep üzerine 
I Birleşmiş Milletler Genel 'Sekreterliğine verdi-
I ğim bir etütte Sümerhank ile Etibankm kuru-
I Tuş maksat ve vazifelerini, teşkilât kanunları 
I ile izaıh etmiştim. Bu iki teşekkül alâka, göndü. 
I Sonrasını ta kil) edebil m iş değilim. Fakat geri 
I kalmış milletlerin iktisadi kalkınma plânlarının 
I tatbik organları olarak ibu örn etelerden fayda-
I lanılmak istenmesini mümkün görmekteyim. 

Muhterem Senatör arkadaşlarım; 
I Simidi de, son olarak, kısaca, Batılı devlet-
I 1er ekonomileri 'bakımından gelişmekte olan Ibir 

yeni zihniyet hakkında bâzı bilgiler arz ede-
I ceğim. Üç hafta kadar önce Avrupa Ortak Pa-
ı zan devletlerinin uzman ve mensuplarının işti-
I rakiyle Avrupa'nın iktisadi tamamlaşması me

sel el erini tetkik etmek üzere toplanan bir kion-
I feransa katıldnn. 
I Konferans gündeminin ballıca konusu Batı 

ve Onta - Avrupa, devletli eri' liberal ekonomile-
I rinin Avrupa iktisadi entegrasyonu diolayılsiyte, 
I gerektikçe, plânlamaya taibi tutulmaları mese-
I le'si idi. «Teşebbüs seHbestîısi mi, Devlet pTânla-
I ması mı?» konu'sunda. eihemmiyetli bir etüt 
I münakaşa edildi. P>en /de bu konuda anlayışı-
I mızı ve tatbikatımızı izah ettim. Konferans hak-
I ;kında Başkanlığım uz a sunduğum rapor teksir 
I edilmektedir; Muhterem Senato üyelerine taik-
I dini edilecektir. 
I Batı ve Orta - Avrupalı mütekâmil e'kono-
I mil erin planlanması, bünyelerinin talbiatı itiba-
I riyle şüpOıesiz, bizdeknin benzeri değilldir. Fa

kat liberal anlayıışa göre tahditsiz bir teşeJb-
I b'iis serbestîsine ve re'ka'bete dayanan ekonomi-
I İlerin, yer yer, tanzimci bir Devlet müdalhale-
I sini ka'lmle meyletmeleri, geııçekten tarihî bir 
I 'zihniyet gelişmesi ifade etmektedir. 
I Hürmetlerimle arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, şimdi mi, konuş
mak istersiniz yoksa sonra mı konuşacaksınız? 

I (Şimdi konuşsun sesleri) 
MALÎYE BAK ANT FERİT) MELEN — 

I Şimdi konuşayım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Melen. 
MALİYK BAKANI FERtD MELEN — 

Sayın Başkan, muhterem senatörler, evvelâ, özür 
I dileyeceğim. Söze başlarken, bu kanunun espirisi 
I hakkında bâzı tereddütler uyandığım görüyo-
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ram. Biz hu. kanunim espirisini gerekçemizde ve 
ikalılarımızda yeteri derecede ve acık bir şekilde 
ortaya koymamış olduğumuzdan ileri geldiği an
laşılıyor. Bundan dolayı özür diliyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, karma ekonomi hak
kında plân münasebeti ile ve bütçeler münase
beti ile yeter derecede izahat arz ettiğimiz ve bu 
mevzuda artık her tarafı ve her yönü ile aydın
lanmış olduğu için karma ekonomi hakkında ye
niden izahat vermeye ihtiyaç; »-örmüyorum ve 
yine devletçilik ve liberalizm münakaşasını bu
rada tekrar edip sebepsiz ve yersiz, lüzumsuz ve 
hattâ semeresiz bir .şekilde konuşmayı uzatmada 
da bir fayda görmüyorum. Çünkü, bu mevzuda 
günlerce konuştuğumuz halde birbirimizi ikna 
edemememiz mümkündür. Bu bir inanış mesele
sidir. Bir memleketin kalkınması için şu sistem 
le mi iyi olur, bu sistemle mi iyi olur? Her biri
nin lehinde ve aleyhinde belki milyonlarca kitap
lar yazılmıştır ve buna rağmen hâlâ birisine ve
ya diğerine inanan insanlar vardır. Demode ol
masına rağmen liberalizmi dahi müdafaa eden
lere rastlanıyor, dünyada. 

Muhterem arkadaşlarım, bir karma ekonomi 
sistemini plânımızla, hattâ biraz da Anayasamız
la kabul etmiş olduğumuza göre, bunun müna-
kaşavsıuda artık fayda yoktur. Bir karma ekono
mi sistemi kaimi edilince İktisadi Devlet Teşek
külleri veyahut teşebbüsleri gibi müesseselerin 
mevcudiyeti üzerinde de artık münakaşaya lü
zum yoktur. Bir karma ekonomide Devlet teşeb
büsleri meveudolacaktır ve nitekim bizde de 
mevcuttur. Bunun adına ister liberalizm deyin, 
ister liberal bir devlet müdahalesi deyin, ister 
devletçilik deyin, ister devlet işletmeciliği deyin, 
İktisadi Devlet Teşekkülü adı altında, müessese
ler .meveudolacaktır ve bizde de mevcuttur. Ve 
bu memleketin ekonomisi hakikaten bu müessese
ler sayesinde bugünkü duruma gelmiştir. Ve bu
nu da kabul etmek lâzımdır. îşleyişindeki bütün 
kusurlara herşeye rağmen, memleket ekonomisi 
eğer bugün 30 seneiki vaziyetinde değilse, bun
da İktisadi Devlet Teşekküllerinin büyük rolü 
olduğunu kabul etmek bir zarurettir ve bunu in
kâr etmek hakikaten bedahetlere karşı durmak
tır. Bu sebeple bunun münakaşasına da girmiye-
ceğinı. Böyle olunca İktisadi Devlet Teşekkülle
rini, yani devlete ait müesseseleri, teşebbüsleri 
en rantabl şekilde işletmek ve bunları memleket 
ekonomisine en yararlı hale sokmak elbette ki, lü

zumludur. Muhterem, arkadaşlarım, İktisadi Dev
let Teşekküllerinin 30 senelik hayatımızda bu 
memlekette oynadığı rolü tebarüz ettirirken tek
rar zikrederken bir noktaya daha işaret etmeye 
mecburum. Maalesef bunların zaman içinde içte 
bünyelerindeki ıslahatın yapılmamış olması se
bebiyle, ekonomimizin bünyesinde zararlı rol oy
nadıkları da bir vakıadır, (feçeır 10 senenin en-
filâsyonist politikasında maalesef bunlar baş ro
lü oynamışlardır. Daha doğrusu memleketimizin 
enfilâsyona gitmesinin başlıca sebebini, bu tari
hî rolü büyük olan İktisadi Devlet Teşekkülleri
mizde aramak gerekiyor. 

Muhterem arkadaşlarım, sebep şu olmuştur; 
başka memleketlerde olduğu gibi memleketimiz
de teşebbüsler hakikaten yeter sermayeye sahip 
olmadığı için, memlekette sermaye terakümü 
mevcudolmadığı için ister istemez programla
rına liberalizmi bayrak etmiş partiler dahi, ik
tidara geldiği zaman, ekonomik politikaların
da İktisadi Devlet Teşebbüslerini kullanmış
lardır. 1950 ilâ 1960 a kadar devam eden dev
reyi bir tetkik edin. İktisadi Devlet Teşekkül
lerinin sayısı artmıştır; eksilmemiş, artmıştır. 
Mütemadiyen bunlara yeni yeni teşebbüs kur-
durmuşlardır. Bunlar doğurmuştur. Yeni mü
esseseler meydana gelmiştir. Ama bu müesse
seleri meydana getirirken bunlara sermaye ve
rilememiştir. »Sermaye verilmemiş, fakat bun
lar yeni teşebbüslere, yeni işlere sevk edilmiş
lerdir. Sermaye nereden tedarik edilmiştir? 
Merkez Bankasından. İşte bizde enflâsyonun 
başlıca sebebi bu olmuştur. İkincisi; bunlar 
muhtelif teşebbüslere sevk edilirken, şu ilden. 
bu ilden şu veya bu politik maksadı sağlamak 
üzere gelen heyetlerin tesiri ile kurulmuştur, 
bu müesseseler. Şurada bu şirket tesis edilmiş
tir. Şurada bu kauçuk sanayiine, rantabl ol
madığı halde, el atılmıştır. Şurada bilmem bir 
takta sanayiine 40 sene zarfında dahi tahak
kuk etmesine imkân olmıyan bir yere el atıl
mış, şirketler kurulmuş, idare heyetleri teş
kil edilmiş ve kendisine avanslar verilmiş, pro
jeleri hazırlamış. Ben öyle müesseseler bilirim 
ki, 10 nen senesinde daıhi projelerini tamamlı-
yamamıştır. Şirket kurulmuştur, idare mec
lisi- vardır, maaş alır, personeli vardır, yapa
cağı tesisin projesini tamamlamamıştır. 

İşte muhterem arkadaşlarım, biz ekonomi
mizi sağlam ve sıhhatli bir bünyeye kavuştur-
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mak, ve 'hakikaten kalkınmamızı ilmî yollar
dan ve teknikten faydalanarak sağlam şekilde 
tahakkuk ettirmek üzere birçok müesseselere 
el atarken, bnı arada İktisadi Devlet Teşek
küllerine de el attık. Ne yaıptıık? Bundan ev
vel kabul 'buyurduğunuz bir kanun vardı. Ev
velâ iktisadi Devlet Teşekküllerinin bünyele
rini ıslah eden bir kanun tanzim ettik, huzu
runuza getirdik ve onu lütfedip kabul buyurdu
nuz. Onunla artık İktisadi Devlet Teşekkürle
rini kârlılık ve verimlilik esasına göre çalıştır
mayı kabul buyurdunuz. Bundan sonra İktisa
di Devlet Teşekkülü kârlılık ve verimliliği 
esas tutacaktır. Ama bu arada denebilir ve ni
tekim denmiştir : Mendim, bu memlekette 
Devlet, sadece kârlı ve verimli işlere mi el 
atar, sosyal maksatla, hiç iş yapmaz mı? Ya
par arkadaşlar ve yapacaMır. Almaş onun fianm-
man usullerini bundan ayırmadığı takdirde bu 
kârlı ve verimli işleriyle, ötekilerini memzu-
een idare ettiğimiz takdirde hakikaten prodük
tivite fikri, rantabl fikri bütün bunlar ortadan 
kalkar ve herkes İktisadi Devlet Teşekkülleri
ni sadece Devletin zararla çalışan ve bir âmme 
hizmeti gören müessesesi halinde telâkki eder. 
-Maalesef bugün o telâkki her tarafta hâkim
dir. Bu sebepten dolayıdır ki kendileri 50 mil
yar lira sermaye ile çalışmakta oları bu müesse
seler bugün Devlete bir^kâr bırakamamakta, 
getirememekte, halbuki bu 50 .milyar lira ser
maye başka bir teşebbüsün elinde olsa, yüzde 
10 kâr temin etse 5 milyar temin edecektir. 
Yüzde 5 kâr etse 2,'5 milyar lira temin edecek
tir. 

<Ne yapıyoruz biz bugün? Bu İktisadi Dev
let Teşekküllerinin açıklarını kapatmak için 
bütçemize para. koyuyoruz. 1964 bütçesine İk
tisadi Devlet Teşekküllerinin açıklanın kapat
mak için koyduğumuz para 700 milyon lira
dır arkadaşlar. Bunu ne yapıyoruz1? Verigi 
yolu ile başka vatandaşlardan alıyoruz, İkti
sadi Devlet Teşekküllerine sistemsiz olarak, 
başıboş şekilde bu veya bu maksat için çalış
sınlar diye buyurun, verin, harcayın diyoruz. 
Bu ekonomik bakımdan, hakikaten, ciddî bir 
tutum değil arkadaşlarım. Muhterem arkadaş
larım, işte biz, bunu yapmak istiyoruz. Ev
velâ İktisadi Devlet Teşekküllerini prensibo-
larak kârlılık ve verimlilik esaslarına göre 
çalıştırmayı düşünüyoruz. Bu sadece bizim ar

zumuzdan ibaret değil. Memleketimize gelip 
giden bütün yabancı mütehassısların bize tav
siye ettikleridir, telkin ettikleridir. Hattâ 
bize. bu istikamette yardım yapan, borç veren 
memleketler ve müesseseler bizi bu istikamette 
zorlamaktadırlar. Ve demektedirler k i ; sizin 
bu müesseseleriniz bu şekilde çalıştığı müd
detçe size vereceğimiz yardımlar heder ola
caktır. Binaenaleyk yardım almakta hiçbir 
faydanız yoktur, almayın. Bu müesseseleri ev
velâ rant abl çalıştırın. 

Muhterem arkadaşlar, birinci safhasını arz 
ettiğim gibi yaptım. İkinci safhasını da işte 
Devlet Yatırını Bankası ile yapıyorum. Demin 
temas ettim ve başka konulara atladım. Belki 
arkadaşlar merak edeceklerdir. Devlet sosyal 
'maksatlarla tesisler yapmasın mı? Ellbette ya-
pa'caktır. Ancak sosyal maksatlarla yaıpa'cağı 
tesisleri bir başka usul ile finanse edecektir. 
Yani doğru dürüst çalışan, hesaba kitaba göre 
çalışan müesseselerle onları hamur yapmayı 
düşünüyoruz. Aksi halde bunları birbirine ka
rıştırdığımız halde bugünkü curcuna ile karşı
laşmamız mukadderdir. Bu sebepledir ki, bunu 
ayırmak istiyoruz. Nereden finanse edeceğiz? 
Yolları çok. Bütçeden finanse edeceğiz. İkti
sadi Devlet Teşekkülleri /Kanununda var, hat
tâ buradan finanse etmek mümkündür. Bil
meni falan yerde kurulacak bir fabrikanın do
ğuda, veya az gelişmiş bir yerde kurulacak bir 
fabrikanın, kaldı ki az gelişmiş bir yerde kuru
lacak fabrikanın behemehal rantabl olmadığı 
iddiasında da bulunulamaz. Bugün Keban'ı ku
ruyoruz. Bütün dünya finanse etmek için yarış 
halindedir. Rant abl dır. Doğuda bir müessesedir. 
Petrol tesislerini kuruyoruz. Parke yapıyoruz. 
Bunu finanse edecek birçok yabancı 
müessese çıkıyor*. Hiç kimse bunun ran
tabl olamadığını iddia etmiyor. Bunlar kep 
doğuda müesseselerdir. Bilmem bakırı 
susu, busu ve saire. 'Binaenaleyh, doğuda 
kurulacak fabrikalar rantbal değil diye bir for
mül, bir kaide olamaz. Ama olımyanlar da 
olabilir. Sosyal maksatla devlet bir müessese 
kurdurmak ister-. Temel yatırım olduğu için 
kurdurmak ister. Rantabl değildir, muhasebe 
bakımından. Amma, memleketin umumi eko
nomisine faydası vardır. İşte bunu Devlet ge
ne yaptıracaktır. Hattâ buradan da finanse et
mesi mümkündür. Hatırlarsınız, ka'bul ettiği-
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niz iktisadi Devlet Teşekkülleri Keorganizasyon 
Kanununda bir hüküm vardı. Bundan doğan 
açığı Devlet bütçesine koyup bu müesseseye ve
recektir. Yani açıksız çalışacaktır, onu, Farkı 
'bütçesine koyacaktır ve sıhhatli bir muhase'be, 
sıhhatli bir iktisadi sistem ortaya çıkacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu müessese yeni 
de değildir. Halen İktisadi Devlet Teşekkülle
rini finanse etmek üzere kurulmuş bulunan ve 
adına Amortisman ve Kredi Sandığı dediğimiz 
bir sandığın daha muntazam bir banka haline 
gelmesinden ibarettir. Böyle bir müessesemiz 
var. Bu müessesemiz muhtelif kaynaklardan 
topladığı Emekli Sandığı, İşçi Sigortaları ve 
tahvil satmak suretiyle elde ettiği muhtelif ya-
Tbancı kredilerden kendisine tahsis ettiğimiz 
miktarları alıp bunları iktisadi Devlet Teşek
küllerinin finansmanında kullanmaktadır. Böy
le bir müessesemiz mevcuttur. İşte biz bu mü
esseseyi yabancı mütehassısların da tavsiyesiy
le ciddî banka haline sokuyoruz. Kendisine bir 
hanka hüviyeti veriyoruz. 

Bütün yaptığımız bundan ibarettir. Bu mü
essese nasıl veriyor. İktisadi Devlet Teşekkülle
rine krediyi? Ben size arz edeyim nasıl veriyor : 
Çünkü, bir banka hüviyetinde değildir. Proje
ler, ve saireyi, işi tetkik edecek elemanları 
mevcut değildir. Bu idare meclisi, bunların hü
viyeti yoktur. Hazine dairemizde bizim bu işe 
memur ettiğimiz bir şube müdürü İktisadi Dev
let Teşekkülleriyle karşıkarşıya oturuyor. Se
nin neye ihtiyacın var, senin neye ihtiyacın var? 
Pazarlık ederek her birisinin ihtiyacına karşı 
bu müessesenin kaynaklarını tevzi etmektedir. 
Bu iyi bir kredi verme usulü değildir, arkadaş
lar. Bu hakikaten israftır. Bugün cerbezesi olan 
bir müessese ben eminim ki, ihtiyacı olandan 
daha fazla para koparmaktadır, bu kredi san
dığından. Bu kredi müessesesinden işte bütün 
biz bunlara mahal vermemek için banka hüviye
tinde bir müessese kuruyoruz. Ne yapacak bu 
müessese? Bu müessese sadece yatırım için kre
di verecektir. Ayrıca işletme sermayesi olarak 
da yardımı mümkün kılacağız. Yatırım kredi
lerinin rantabl olup olmadığı araştırılacaktır. 
Muhterem arkadaşlar, plân umumi bir şekilde 
kabul eder, şu mevzua şu kadar yatırımı yapı
lacaktır, der. Ama o mevzuun hakikaten pro
jesi, plânında da derpiş ettiği gibi, mükemmel 
bir proje midir, değil midir? Bunu tatbikatta 

18 . 12 .1963 O : 1 
görürsünüz. Güzel bir mevzudur, kötü bir proje 
çıkar önünüze, pahalı bir proje çıkar önünüze, 
ondan daha ucuz şekilde bunu yaptırmak kabil
dir. Bugün bunların tatbikatını muhterem ar
kadaşlarım merak ederlerse, faraza.Sanayi Kal
kınma Bankasına gitsinler, orada görsünler. 
Aynı mevzu için 5 tane proje gelmektedir. Ve 
bunlar birbirlerinden büyük farklıdır. Aynı 
maksatla, aynı hacımda iş yapılacaktır. Bir 
proje iki milyonluktur, öteki 3 milyonluktur, 
ikisi de kredi ister. Ve banka iki milyonu ter
cih eder. Çünkü, bunu daha rantabl bulur, da
ha elverişli bulur. Aynı iş için çeşitli projeler 
vardır. Birisi bilmem duvarlarını şöyle yapmak 
ister, ötekisi şundan yapmak ister. Birisi loj
manlarını şöyle yapmak ister, birisi lojmanı 
geriye bırakır.. Bilmem daha evvel şunu tercih 
eder.. Çeşitli proje vardır. Binaenaleyh, ikti
sadi Devlet Teşekküllerimizi de hakikaten ran
tabl proje yapmaya, en iyi projeyi yaptırmaya 
sevk etmek için bu en iyi usuldür. Ve bütün ya
bancıların da bize tavsiye ettikleri budur. Kal
dıralım projeyi, proje tetkik etmesin. Ne yap
sın? Her müracaat eden iktisadi Devlet Teşek
küllerini umum müdürler; «Ben iskenderun'da 
5 milyonluk bir fabrika yapıyorum. Kaça çıkar? 
Takriben 5 milyon. Verin parayı desin. Bunu 
mu verelim? Bunu vermekte fayda yoktur, ar
kadaşlar. Hattâ bir başka şey daha yapmak is
tiyoruz. Projesini kabul ettiğimiz takdirde dahi 
çıkarıp 5 milyon kendisine vermek istemiyoruz. 
Vermekte fayda da yoktur. Bir para ekonomik-
maıı böyle kullanılmaz. 

Ne yapacaktır? ihalesini yapacak. Nedir iha
le şartları? Yüzde ]0 unu peşin verecektir, gibi 
benden yüzde onunu alır. Diğer % 90 henüz 
bankanın kasasında kalır. Zamanından evvel 
piyasaya çıkarırsak lüzumsuz emisyon yapmış 
oluruz. Sermayeyi lüzumsuz şekilde kullanmış 
oluruz. Bu iyi bir şekilde kredi kullanma yolu 
değildir. Üçüncü safhada ne yapacak? Steation 
getirecek, bakiye bedeli alacaktır. Ancak, bu 
şekilde kullanıldığı takdirdedir ki, iktisadi 
Devlet Teşekküllerini israftan, sermayeyi de 
âtıl vaziyette olmaktan kurtaracağız. Bunu yap
mak istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Sırrı Ata-
lay'm üzerinde durduğu noktaya sonra gelece
ğim. Bu izahattan sonra saym arkadaşlarımın 
üzerinde durdukları noktalara geliyorum. 
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Evvelâ Sayın A r t u k m a ç arkadaşımız kanu

nini t e r t ip ve tasnifinde bir uygunsuzluk gör
düler. Bilmiyorum, komisyonda üzerinde durul 
sa idi belki daha iyi bir tasni!' elde edilirdi. 
Ama bu anda benim endişem sudur : Tasnifi 
burada değiş t i r i rsek maddeler in birbirine 
at ı f lar ı i r t ibat lar ı vardır , onu kaybedebi
liriz. Bu sebeple mahzur görürüm. Aksi. 
halde bu kanunun daha vazıh bir hale gelme
l inde elbetteki kendisi ile beraberini. 

Şimdi Sayın Sarıgöllü arkadaşımızın konuş
masına avdet ediyorum. Umumi izahımla bâzı 
nokta lar ın ı cevaplandı rdım. Diğer kısımlara 
ayrı ayr ı cevap vereceğim. 

Bir defa, enfilâsyon içinde bir milyarlık bir 
müessese kuru luyor , diyorlar . Enfilâsyon nere
de, bu nerede? Ben bu ikisi arasında hiçbir mü
nasebet göremiyorum. Bunun ikisi aras ındaki 
münasebe t ; Ha lep ile arşın a ras ındaki münase
bet k a d a r dahi değildir . 

Muhterem arkadaşlar ını , bir milyar sermaye 
ile kuruyorum. 350 milyon sermayesini mevcut 
sand ık tan devrederek veriyorum. 200 milyon 
sermaye bir kredi bakiyesi var. Onu kendisine 
vereceğim. İ le r sene bütçeden 50 milyon vere
ceğim. Ve böylece 50 milyon da her sene ken
di kârı vardır . S sene içerisinde bunu kapa
tacağını . Bunu para basarak vermiyeceğim. 
Bara çıkararak, vermiyeceğim. için, eni'ilâsyon-
ia bunun arasında hakikaten ben bir münase
bet görmüyorum. Ve ha t t â aransa dahi, böyle 
bir münasebeti bulmaya imkân yoktur . 

Muhterem arkadaş lar ım, bu müessese ku
ru lurken yalnız İktisadi Devlet Teşekkülleri 
düşünülüyor , bu arada hususi sektör hesaba 
kat ı lmıyor deniyor. Bir arkadaşımız da işte bu, 
devletçiliğin gayet l ipik bir şeklidir, dedi. Bu 
müesseseyi hakikaten yalnız İk t i sad i Devlet 
Teşekküllerinin finansmanı için kuruyoruz , ya
ni hususi sektöre kredi vermiyecekt i r bu mü
essese. Ama hususi sektör için bir şey düşün
memiş de değiliz, bu haksız bir i t t ihanı. Ban
kalar K a n u n u n u geçen sene kalın! ettiniz. Da
ha evvel hususi sektörü düşündük. Evvelâ bir 
s ınai yatır ım bankamız va r bil iyorsunuz. '.Bu 
sınai yat ı r ım bankasının imkânlar ın ı genişlet
t ik. l>u sene ilk teşebbüsümüz o oldu. Ameri
ka 'dan 5 milyon Dolar daha yard ım aldık. 
Amerikalı bir müessese buna or tak oldu. Bu 

krediyi tevzi et l i . Karşıiış paradan tahsisler 
yapt ık. Yeniden Amerika 'ya seyahatimizde 
müracaat ett ik, yeniden kredi temin ettik. Ha
kikaten sürat le sarf e tmektedir . Xe kada r sü
ratle sarf ederse biz de o uisbette sürat le bu 
bankanın imkânlarını kuvvet lendirmeye çalı
şacağız. f.Tınkü biz şuna kaniiz ki, biz bu mem
leketin sadece devletçilikle kalkınacağına kani 
oimıyanların arasıudayız. muhterem arkadaş
larını. 

Karma, ekonomiyi bu sebeple kabul e t t ik . 
Devlet ve hususi teşebbüs el ele, yan yana bü
tün imkânlarını bir a rada kul lanarak bu mem
lekette kalkınmayı temine çalışacağız. Binae
naleyh Devle! müesseselerini düşünürken bu
nun yanıhaşıtıda hususi sektörü düşünmezsek 
bu, hakikaten tekerleğinin birisi ileriye giden 
ve diğeri geride kalan bir araba vaziyetimle 
olur. Ekonomik bünyemizi bununla kalkın
dıranı lyacağımıza biz de kaniiz. Bu sebeple
dir ki, muhterem arkadaşımızdan belki daha ti
tiz olarak bu mevzu üzerinde Hükümetçe dur
muş bulunuyoruz. (îeçetı sene ilk get irdiğimiz 
kanun, Hususi 'Teşebbüse yatırını kredisi vere
cek olan kanundu . Bunu hatır larsınız. Bunun 
arkasından altı bankanın iş t i raki ile bir banka 
kurduk. O muamelelere başladı, bugünlerde 
kredi vermek üzeredir. Yani bu bankadan da
ha. evvel faaliyete geçti. Sanayi Yatırım Ban
kasını faaliyete geçirdik. .Maden Kanununu 
get irdik, kabul buyurdunuz . Bir maden ban
kası ku rmak üzere maden kredisini vermeyi 
temin etmek üzere yap t ık onu. Arkas ından bel
ki. bir enerji bankasının temellerini atacağız, 
bunu takiben de tur izme kredi verecek bir 
bankayı hazırlıyoruz. Bu durumda «hususi te
şebbüs düşünülmüyor , sadece devlet müesse
seleri düşünülüyor» denmesinde hakikaten bir 
insafsızlık görmek lâzım. 

Muhterem arkadaş lar , kredileri t e tk ik bu
yurun. II milyarlık kredinin i),5 milyarı husu
si teşebbüse verilmiştir, (leçen yıl iki milyar 
artırdık' krediyi . Ekonomimizi can landı rmak 
üzere, biraz da enflâsyonist tazyiklerin tesir
lerini göze a larak buunu yapt ık . Bu yıl bir mil
yar ın üzerinde bir k red i ar t ı rması yapt ık . Pi
yasada k red i darlığı o lduğunu ben de biliyo
rum, ama enflâsyonu göze a lmadan kred iy i 
a r t ı rmak mümkün olmadığı için daha fazla 
ileri gidemedim. fTınkü kredi bir memleket te 
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nasıl verilir? Kredi tasarrufla verilir. Tasar
ruf temin edilir. Tasarrul; bankalara aktarılır 
veya sermaye piyasasına gelir, oradan da kre
di ihtiyacı olana verilir. Binaenaleyh, evvelâ 
memlekette tasarrufu mevduatı artırmak sure
tiyle (ince kredi kaynağını bulmak, ondan son
ra tevzi etmek lâzımdır. Yoksa bu memlekette 
Merkez Bankası kapılarını acar, herkese para 
dağıtırsak bunun adına kredi denmez arkadaş
lar. Vaktiyle bu yapılmıştır, ama bunun zara
rını bu memleket çekmiştir. Hattâ bu kredi 
mevzuunda, tetkik buyurursanız, sayın basını
mızda da tarizler vardır. «Hususi teşebbüsün 
taleplerine dayanamıyarak Hüküm et kredi ka
pılarını açmıştır» diyen yazıları her halde ar
kadaşlarımız »'örmüşlerdir. 

Muhterem arkadaşlarını, arz ettiğim gibi, bu 
müessese sadece Devlet müesseselerine kredi vere
cektir. Bu arada hususi teşebbüsün kredi mevzu
unu da ihmal etmiş değiliz. Hattâ buna takdimen 
düşünmüş bulunuyoruz. Arkadaşımız, Devlet Ya
tırım Bankası hangi hüviyette bir müessesedir, 
bunu tesbit etmek lâzım. Bu bir tek şahsiyettir, 
dediler. Evet öyledir. İktisadi Devlet Teşekkülle
rinde bu kanunu kabul buyurmakla bunu bir 
prensibolarak kabul etmiş oldunuz. İktisadi Dev
let Teşekkülleri ayrı bir hususiyeti olan teşekkül
ler olacaktır ve tek şahsiyet halinde kurulacak
tır. Bâzı istisnalar hariç. 

Sayın arkadaşımız, işte plân, program ve ve
kâlet vesaireyi, bunları gördükten sonra bir de 
böyle bir müessesenin tetkiki karşıklıklar doğu
rur, dediler. Buna cevap arz ettim. Bunda bilâ
kis fayda vardır. Arz ettiğim gibi, plân, proje 
tetkik etmez. Plân mevzuunu tâyin eder, Bakan
lıklar da programını yapar, ama iş başarma saf
hasına gelince işe proje ile başlanır. Hattâ bu 
projeyi biz sadece burası için değil, yabancı 
memleketlerden kredi almak için de veriyoruz. 
Plânımızda vardır, diye hiçbir yabancı memle
ket bize kredi vermiyor. Almanlar bize krediyi 
proje üzerinden veriyorlar. Yoksa benim plânım
da diye değil. Projeyi görüyor, ondan sonra ve
riyor. İsviçreliler bizim projeyi gördüler, ondan 
sonra kredi verdiler. Sadece Harşik projesi var
dır benim plânımda. 

Ama bunun projesini görmeden vermediler. 
Çünkü bu rantabl mıdır, değil midir? Bunu be
hemehal görmek lâzımdır. Bugün kredi sistemin

de bütün dünyada tatbikat budur. Bunsuz kim
se kredi vermez. 

Turizm kredileri var. Bunları iki şekilde da
ğıtıyoruz. Bakınız arz edeyim. Bütçemize bir 
para koyduk. Bu parayı bir Vekâlet aldı veya 
bir bankaya devretti. Her istida verene bir kre
di verdi. Ne oldu? Bunlardan % 1 i bile müs
mir hale gelmedi. Bir kısmı krediyi aldı. Haki
katen işe yaramaz, rantabl olmıyan bir otel yap
tı. Bir kısmı başka işte kullandı. Halbuki bugün 
turizm kredisini öyle vermiyoruz. Aklımız ba
şımıza gelmiştir. Evvelâ nerede yapacak, Fethi
ye'de mi yapacak? Tetkik ediyoruz. Buraya tu
rist gelir mi? Ne kadar gelir, otel nasıl yapıla
cak? Bütün bunları tetkik etmeden kredi vermi
yoruz. Ve bunları tetkik sırasında da kredi alanı 
meşgul ediyoruz. İstediğimiz şartları meydana 
getiriyor. Ve hakikaten kendisi de istifade edi
yor. Çünkü, krediyi alan ileride bununla para 
kazanmalıdır ki, faydası olsun. Yoksa kredi öde
me zamanı gelince ödiyemiyecek hale gelirse ada
mı bilâkis felâkete götürmüş oluruz. Bu sebeple 
bugün uzun vâdedi krediler gayet ince tetkik ve 
tahlillerden sonra verilmektedir. İşte biz de bu 
müesseseye böyle bir vazifeyi veriyoruz. Ve bi 
zim kendilerine Devlet fonunu emanet ettiğimiz 
adamları bu türlü projeler yapmaya ve krediyi 
ondan sonra almaya mecbur ediyoruz. Aradığımız 
Devlet parasını en iyi şekilde kullanmanın yo
lu değil midir? Bence, arkadaşlarım bundan do
layı müteşekkir olmalıdırlar. 

Sayın Baki Güzey arkadaşımız «maksat ve ga
yesi anlaşılmıyan bir teşekkül» olur diyor. Ban
ka muhtar olarak idare edilecektir. Fakat Ma
liye Bakanılığmm nüfuzu altındadır. 

Muhterem arkadaşlarım, hususi teşebbüste 
dahi bir müessesenin organlarını sermayedar teş
kil eder. Devlette de öyle olması lâzımdır. Ser
maye kiminse onun organını, onun Umum Mü
dürünü, meclis idaresini o tâyin edecektir. Or
ganını tâyin etmek başkadır, ona yetki vermek 
başka şeydir. Muhtariyet deyince bu organa ka
nunla bâzı yetkiler veriyoruz. Serbestçe hareket 
edecek, Maliye Vekâletine danışmadan hareket 
edecek. Maliye Vekâletinin müsaadesini almadan 
hareket edecek ve; re'sen bu işleri yapacak. Muh
tariyet budur ve biz de bunu veriyoruz. Yoksa 
başka ne şekilde tasavvur edilir. Yani gökten mi 
indirelim bunları? Elbette ki, birisi tâyin edile
cek ve bunu tâyin edecek olan da sermayedar ola-
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çaktır. Bundan tabiî birş ey elbette olamaz. İk
tisadi Devlet Teşekkülü olması. Arkadaşımız bu
nun hususi hukuk hükümlerine tabi olmasına mâ
nidir, diyor. Hiç. de öyle değil arkadaşlar. İkti
sadi Devlet Teşekkülleri Kanununda son kabul 
buyurduğunuz Iteorganizasyoıı Kanunundaki hü
küm vardır. Bu kanunda sarahat olııııyaıı haller
de hususi hukuk hükümlerine tabidir. Bu kanun
lar zaten sadece kuruluşlara ait hükümleri ihtiva 
eder. Onun dışında tasarrufa, muameleye ait hü
kümler, hususi hukuk hükümlerinde; yer alır. Ve 
bu kanunlar ona atıf yapmakladır. Bu da onu 
yapıyor. Binaenaleyh, mâni değildir ve mâni ol
ması için de hiçbir sebep yoktur. 

Arkadaşımız çok kazançlı müesseseler için 
ancak kredi veril-, az kazançlı olursa vermez, di
yor. Muhterem arkadaşlar, ölçüyü böyle alma
mak lâzım. Bu müessese az kazançlıya da çok ka
zançlıya da verir, çünkü vâde müddeti otuz sene
dir. Otuz semdik bir «levreye sirayet edecektir. 
Otuz sene zarfında kredi borcunu ödiyemiyeeek 
bir müessese, iktisadi olarak çalışabilecek' bir mü
essese değildir. Binaenaleyh ona da haki kalen 
kredi vermemek lâzımdır. Hiç kimse de vermez. 
Ancak para saçmak istiyen ona kredi verebilir. 

«Tahvil çıkarına yetkisi» diyor. «Çıkarılan 
tahvillerin karşılanamaması İmlinde ne olacaktır» 
Buna ait kanunda hüküm vardır, her halde ar
kadaşımız tetkik etmiştir. Bunlar Hazine kefa
letini haiz tahviller olacaktır. Hazine garanti 
etmektedir bunu. Hazine garanti ettikten sonra 
bunun akıbeti hakkında artık tereddüde düşme
mek lâzımdır. 

Sayın Ertuğ bu banka önümüze enteresan bil* 
şekilde geliyor, Devlet idaresinde yönümüzü he
nüz tâyin edemeyişimizin misalidir, diyor. Dev
let idaresinde yönümüzü zannediyorum tâyin et
miş bulunuyoruz. Devlet idaresinde yönümüzü 
Anayasa tâyin etmiştir, Devlet idaresinde yö
nümüzü Sayın Ertuğ'un partisinin Hükümete 
iştirak ettiği devirde kabul edilmiş olan plân 
stratejisi tâyin etmiştir. Bütçe Encümeninde de 
buna ait bir telmih oldu ve çıkardım plân stra
tejisindeki hükümleri aynen okudum. Ekonomi
de kalbul ettiğimiz prensipler orada da aynen 
yazılıdır. Bunu Birinci Koalisyon Hükümeti bu 
plân stratejisini kabul etmiş ve yürürlüğe koy
muştur. Binaenaleyh bu stratejiyi tekrar tet
kik ederlerse, Devlet idaresinde yönümüzün ne 

olduğunu sıhhat ve vuzuhla görmek imkânını 
bulurlar. 

Sayın arkadaşımız bir noktaya temas etti, 
diğerlerine cevap arz ettim. Yeni paraları elli 
kuruş fazlaya alıyorlar. iler halde kendisiyle 
birisi şaka etmiş olacak, muhterem arkadaşlar. 
Veni paraları bir lira, elli kuruş fazlaya yahut 
on lirayı elli kuruş fazlaya alan insan ya hesa
bını bilmiyen insandır yahut kolleksiyon merak
lısıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, bereket versin iki 
gün. evvel Bütçe Komisyonunda kendi arkadaş
ları bu mevzularda konuştular ve piyasadaki bü
tün paraların yeni. Oeçeıı sene evvelki sene ha
tırlarsınız herkes şikâyet ediyordu. Paralar sak
lanıyor. Fakat piyasadaki saklanmış paraların 
piyasaya avdet- ettiğini benden evvel bizzat on
lar ifade ettiler. «Bütün bu paralar piyasaya av
det etmiştir», dediler ve birçoğu banka sistemi
mi gitmiştir, arkadaşlarım. Tasarruf mevduatı 
postlarını lütfen tetkik buyurun. Bu sene mev
duatta mesut, mevduatın çekilmesi yüzünden 
mevduat yekûnunda mesut büyük bir artış yok
tur. Ama, tasarruf mevduatı her sene binden da
im fazla artmaktadır. Böyle olunca parasını al
sın koysun. Bu devirde bu, belki bankayı bilmi
yen insanlar tarafından mümkündür. Onları da 
tenvir etmek her halde hepimizin vazifesidir. 
Muhterem arkadaşlar, şimdi Sayın Sırrı Atalay 
arkadaşımızın temas ettiği noktaya geliyorum. 

Biraz evvel, de işaret ettim, bu banka rantabl 
işlere kredi verecektir. Doğrudur ve öyle olma
sı da lâzımdır. Ama rantabl olııııyaıı işler» ne ola
caktır? »Simdi farzedelim; bu hükümleri kaldıra
lım, bu hükmü kaldırdığımız zaman, hakikaten 
eski vaziyet, avdet eder. Artık herkese kredi ve
rir, o vakit bankaya lüzum yoktur. Ama, sosyal 
tesislere, sosyal maksatla tesisler kurulmasına ih
tiyaç yok mu? Vardır. Onun da Devlet, başka 
suretle finansman imkânlarını aramalıdır ve ara
maktadır. Bunu Reorganizasyon Kanununa da 
koyduk. Buradan da finanse ettirilmesi müm
kündür, zararım bütçeden karşılamak şartiyle. 
Van i kâr edenle, zarar edenin hesabını bir ara
ya karıştırıp bütün bu müesseseleri yine başı boş 
bırakmak suretiyle değildir. 

Zarar eden müesseseyi Hükümet bilmeli, Yük
sek Meclis bilmelidir. Ve ne miktarda yardım 
yaptığımızı bilmeliyiz. Ve" niçin bu müesseseyi 
işlettiğimizi bilmeliyiz. Yüksek Meclis murakabe 
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etmelidir. Hükümet bile bile şu müesseseyi za
rarla çalıştırmaktadır. Farkını da bütçeye koya
rak vermektedir. Bunun sebebi do bu müessese 
sosyal maksatla kurulmuştur. Bunu Meclis de 
murakabe edebilmelidir. Eğer bunu böyle yap
maz, hamur halinde yapar, buradan onlara da 
kredi verdirirsek hakikaten Meclis mimıkaibesi-
ni de ortadan kaldırır ve o vakit sosyal maksatla 
kurulan müesseseler yanında iktisadi sebeple ku
rulan müesseseler de israf yüzünden zarar eder 
ve bugünkü hal devam eder, arkadaşlar. Bu se
beple lütfetsinler, bu kanunun espirisini bozmı-
yalım. Arz ettiğim gibi oraya belki maddesi gel
diği zaman bir hüküm ilâve edilebilir. Bunla
rın karşılığını Devlet bütçesinden verir, aslında 
hüküm vardır. Reorganizasyon Kanununda. Ama 
kanaat getirmezseniz buna da hüküm ilâve eder
siniz. Ama sistemi bozarsak o zaman bu.kanunu 
çıkarmamak evlâdır. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
FARUK IŞIK (Van) — İktisadi Devlet Te

şekkülleri Kanununda sosyal tesisler için bir 
para konması hakkında bir 'hüküm vardır. 
Zaruret hasıl olduğu takdirde Hükümet bu pa
rayı koyacak mıdır? 

MALİYE. BAKANI FERÎD MELEN — 
Ben bu maksadı da temin eder görüşündeyim. 
Ama arz ettiğim gi'bi Yüksek 'Senato kâfi .gör
mezse buraya bir hüküm ilâvesine muarız deği
lim. 

BAŞKAN - - Buyurun Ertuğ. 
OELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Efendim, -Sa

yın Bakan 'buyurdular ki, bu banka yapıla
cak yardımları kontrol edecektir. Ben öyle 
'zannediyorum ki o vazifeyi yapan müesseseler 
İhalen mevcuttur. Bir Etibank 'vardır, ayrıca 
(bir . Denizjbank vardır. Deniz işletmesinin ar
kasındadır. Ve Ibunların faaliyeti kontrol edil
memektedir. Bunlar hesaplarını -büyük zarar
larla kapatmaktadırlar. 

Bu'gün Sümerîbank, İktisadi Devlet Teşek
küllerini finanse eden, kontrol eden, projeleri 
tetkik eden bir bankadır. Devlet amortisman 
plânı vardır. Geri kalatı müesseseleri finan
se eder. Denizlbank bulunduğu halde Deniz
cilik 'İşletmesinin kurulmasını ve bu kadar za
rar etmesini, Etibaıık olduğu halde Etibank 
'müesseselerinin zarar etmesini ne ile izalh eder
ler? 
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MALİYE BAKANI FERlD MELEN — 

Muhterem arkadaşlar, sistemli ve prensipli ça-
lıişmama yüzünden. Etibank ive Sütai'erflbankm 
bugün yaptığı kontrol tasavvur ettiğimiz İbir 
kontrol değildir. Onlar sadece ibu müessese
leri doğurmuşlardır, onların filyalleridir. İda
re meclislerine iştirak ederler ve sermayeyi 
kendileri temin etmedikleri, bu finansman 
kaynaklarını temin edemedikleri için, yine Ma
liye'den veya Maliyeye 'bağlı /müesseselerden 
sağladıkları için sadece 'bir vasıta olurlar. 
(Bunların aldığı krediyi temin etmek için va
sıta olurlar. Maalesef bugün yaptıkları bun
dan ibarettir. Reorganizasyon Kanunu ile gö
rüşüne göre yapılacak şey belki bu bankaları 
lortadan kaldırmaktır, işletmeleri »ortaya çı
karmaktır. Belki de onu yapacağız, yani ara 
yerdeki 'bu müesses'eleri belki kaldıracağız. Ya-
ihutta hiçolmazsa bankacılık fonksiyonlarını 
yaptııımıyacağız. 

'BAŞKAN — Buyurun Sayın Sarıgöllü. 
OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 

'Mulhterem Başkan, Cu'mihurilyet Senatosunun 
muîhterem üyeleri, en sonra vâki izahata ce
vabı en eWel vermek durumunda ikalıyorum. 
Enflâsyonla Devlet Yatırım Bankasının ne alâ
kası var diye hayretler içinde Sayın Vekil hir 
sual sordular kendi kendilerine. Cenabını Iben 
vereyim; enflâsyon vardır diyen kendileri, 
izahatı veren gazetelerdeki beyanatını tekzibet-
ımiyen kendileri, bir 'milyar yatırım yapılması 
'hakkındaki kanun teklifini 'getiren de kendile
ri, Binaenaleyh, ortada ne arşın ne de Ha
lep. Her ikisi de görülmekte ve önümüzde. 
Asıl mevzu, arz etmek istediğimiz husus, zih
niyet (meselesi. Biraz evvel bir arkadaşımız 
İ'913'5 deki Atatürk'ün ekonomik anlayışından 
misal verdiler. Hususi teşelbbüsün yetişemedi
ği yere ulaşmak ve çabuk ulaşmak için de ser
mayesizlik Devİ€*t tarafından höyle sujenerist, 
nev'i şahsına mahsus müesseseleri koırmak. Fa
kat bunlar 'hususi te'şehlbüs «memlekette birçok 
sahalara artık el atabilir halde iken; hayır biz 
yine devam edeceğiz /ve hattâ kâr gayesiyle si
zin de karşınıza geçeceğiz ve yetmezse mües
seselerimizi tevsi edeceğiz, ihariçten eğer her 
hangi bir şey alıyorsak onun da teminini ken
di 'vasıtalarımızla temin edeceğiz. Gayesini 
Ihiçlbir suretle 'beyan etmemiş, etse dahi deği
şen devir içinde 'bundan 40 sene evvel ortaya 
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konmuş 'bir prensibi muhakkak sadakamla de
vam cttinmenin de iktisatta yeri olduğuna 
kaani değilim. Balkın bu zihniyet, ülk şeker 
fabrikası 'hakkındaki Ibir lliiikâyieyi tıatır-
tattı. Türkiye'de ilk şeker fabrikası 
Uşak'ta Uşaklı 'bir koy Mi 'tarafından ele 
alınmış. Nasıl kurmuşlar İnliyor 'musunuz? 
'Köylüden ına'.kbu'z ıırakabilinde aklıkları yu
murta, arpa, (buğday ve mümasili şeyleri para
ya eevirmek suretiyle ve Devletten bir kuruş 
yardım almadan, kendileri ma.kinaları ve usta
ları itihal ötmek suretiyle bizim ilk Türık Şeker 
Fabrikamızı Uşak'ita kurınu'şlar. O günkü deıv-
rin Hükümetinin nvıihaleCetine rağmen, 'hiçbir 
yardım ıg'örnıeden. 

Şimdi demek ki, bu memlekette halk, köy
lüsünden okumuşuna kadar Ibir araya gelip bir 
iktisadi müessese yapmanın iktidarını ve lüzu
munu tarihe tescil -otmislerdir. O devrede Hü
kümetin, hatta o devrin yetkililerinin iktisa
dım akıl erdiremedikleri, hususu bizim çarıklı 
erkânıharp akıl erdirmiş ve müesseseyi kur
muş ve bu müesseseye ilk darbe de Devletçi 
zihniyetle yine o Hükümetin zamanında gel
miş. Bu müessesenin bir kısmı Eskişehir'e 
nakledilmiş yardım bahanesiyle el atılmak su-
ertiyle hakiki, hususi teşebbüs sahiplerinin 
ellerinden alınmış. Bu, bir iktisadi vakıa. 

Yine ziihniyet üzerinde duracağım. Deniyor 
ki, Keban ve petrol tesisleri gibi hususatta 
bunların kârlı bir şey olacağı için dışta yatı
rım bir nevi yarışma halindedir. 1961 bütçe 
müzakerelerini eğer hatırlarlarsa, Keban Ba
rajına 5 milyon liralık bir etüt parasının ay
rılması için sarf edilen gayretler bütçe müza-
keratı zabıtlarında, mündemiçtir. Ve uzun müd
det bu dahiyane plân zihniyetinin bizdeki 
organizatörleri bunu kabul edemediler. Neden 
sonra bunun lüzumunu gürdüler hattâ böyle 
bir tesisin Suriye'ye kayması gibi bir halin 
hususuna kadar iş geldikten sonradır ki, bu 
makbul bir nesne olarak ortaya çıktı. Bü
tün mesele zihniyette. Biz Devletçi zihniyeti 
hâlâ devam etmesinde zaruretin bulunmadığı
na, bunların yavaş yavaş tasfiyesi iktiza et
tiğine kaaniiz. 

Diğer bir zihniyet de Anayasaya bu hü
küm. konmuştur. Binaenaleyh metazori de olsa 
Devlet kabul edecektir. Yok beyler... Anaya
saya konan hüküm ile bu Devlet; bu halkı 

istediğimiz gibi idareye hiçbirinizin hakkı yok
tur. Hayır; Anayasa o günkü zaruret içinde 
reak'siyoner bir Anayasa olarak muayyen bâzı 
hükümleri koymuştur. Ama, gün gelir, değişe
cektir. Bunun değiştirmesi de Adalet Partili 
(X) veya (Y) veya. muayyen bir partili zihni
yeti değil, memleketin bizatihi şartlarının za
ruretidir. Binaenaleyh bir partili arkadaşın 
veya iki kişinin muayyen bir mevzuda serd 
ettikleri fikir ne bir partinin malı, ne de mem
leketin zaruri şartları değildir. Ama karma 
ekonomi zarureti, dünyanın ortaya koyduğu 
bir zarurettir. Ama biz devletçiliği peşin ala
cağız, hususi sektörü muhakkak dışarda tu
tacağız, olmaz. Böyle bir karma ekonomi sis
temi yok. Ben evvelâ Devletin, ziyan eden mües
seselerini tutacağım, yine Maliye Vekilinin de
diğine göre 700 milyon lira zararını bütçeden 
'kapayacağım, sonra hususi sektör, efendim 
çıkardık ya kanun; yarın yine getireceğiz. Bu 
çıkan kanun, Sınai Kalkınma Bankasında oldu
ğu gibi, memlekete fayda getirir. Maalesef 
Sınai Kalkınma Bankasını bir banka olarak 
burada konuşmam doğru değil, ama bu mâna
daki bankaların ne bütçeye, ne müesseselere 
faydalı, maalesef faydalı olmadıklarını müşa
hede etmekteyiz. 

Plân tatbikatı mevzuunda, dış memleketler 
böyle münasip görüyorlar, diyor. Evet, iktisa-
den düşünen bir müessese, her şahıs böyledir. 
Bu şahıs veya müesseseyi bir kimse para ik
raz edecekse, karşısındaki, şeyin rantabilitc-
siyle hesaplar, değerini de hesaplar, fakat bu, 
bir memleket mevzuu olduğu zaman, iş biraz 
şe'klini değiştirir. Turizm yönetmeliğinin şart
ları esaslı bir şekilde tetkik buyururursa, gö
rülecektir ki, bizim memleketimize uygun 
olmıyan bâzı şartlar getirmiştir. Kim getirmiş
tir1? Sayın ecnebi mütehassıs getirmiştir. Sa
yın Kurutluoğlu çok iyi bilirler, bu memle
ketin yalnız turistik mevzuu otellerde gayri-
meşru hayat yaşamak değil, av turizmidir. 

Dünyanın hiçlbir memleketinde olmıyan 
vasıflar vardır. Balık turizmi vardır. Av tu
rizmi vardır. Kara av turizmi... Tarihî eser
ler hakkında tetkikler bilmem sıhhi turizm, 
ama bize getirilen müesseseye baktığımız za
man yalnız otel var. Ve yalnız otellerin şart
ları var. Antalya'daki falanı tesise de kalorifer 
koymak zarureti vardır, İktisadi zihniyet bu 
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mudur? Yani bunu mu plânlıyacak? Öyle 
'birtakım plânlar evhamlar içinde mi gelecektir? 
Hayır, biraz evvel yine bahsettikleri zaman bu 
Devlet Yatırım Bankasını, bir amortisman 
sandığının bu şekle inkılâbı ve sermayenin ne
reden temin edileceği hakkında da lütfedip 
izahat verdiler. Amortisman Sandığının nasıl 
çalıştığı da ortada. Ama bu ne şu devrin, ne 
bu devrin değildir. Bu, müesseselerin bizatihi 
kendisinde var. Bu müesseseler filân devrede 
kurulmuş, sonra bir iktidar gelmiş, sonra o 
gitmiş, başka bir idare gelmiş, o gitmiş, yeni 
Parlâmento açılmış, ama yine bakıyoruz ki 
bütçeye külfettir. Çünkü, ticari zihniyet kar
ma ekonomi ile halledilebilir, fakat memur 
zihniyeti ile tiea.ret yapılamaz. Bütün mesele 
'burada ve biz bunu belirtmek, bunu anlatmak 
istiyoruz. Hayır, yine görülüyor. Bu devre 50 
ile 60 arasında ne olmuş, izin verirseniz 50 ile 
60 meselesini kapatalım. Çünkü, 50 ile 60 
arasında da memlekete çok faydalı şeyler ya
pılmıştır. Kusuru vardır. Kusurunu da söy
ledik. Veyahut söyliyebiliriz. Fakat 1950 den 
evvel acaba bu İktisadi Devlet Teşekkülleri 
kâr mı getirmiştir? Binaenaleyh, kâr getir
medi diye bu devri bu mânada kötüliyelim mi? 
Hayır kötülemiyoruz. Yalınız bu zihniyeti ge
tirdiği için tenkid ediyoruz. Diyoruz ki; za
ruretlerin bittiği yerde bunu devam ettirme
mek lâzımdır. Ama, yine aynı arkadaşlar di
yorlar ki; hayır biz başladığımız yerden de
vam edeceğiz ve devletçiliği bütün haşmetiyle 
getireceğiz, işte bütün ihtilâf bu noktada top
lanıyor. Bu memleketi refaha götürecek dev
letçilik mi, karma ekonomi mi, bakkal bir ik
tisadi sistem mi? Biz bu mevzuları em samimi 
ve halisane olarak ortaya döktüğümüz zaman 
diyoruz ki ; enflâsyon var. Bunum zaruri şart
ları hattâ krediyi dahi enflâsyona kadar zor
lamış. Çünkü tüccar için kâfi değildir. Demek 
•ki enflâsyonu bâzan iktisadi şartlar da. zorlu
yor. Yani muhakkak enflâsyon suni olarak ya
ratılmıyor. Bâzı iktisadi şartlar piyasa zaru-

• retleri enflâsyonu bizatihi getiriyor. Kaçınıl
maz bir zaruret oluyor. Biz demiyoruz; ki, siz 
bunu kasten enflâsyona götürdünüz. i Hayır, 
ama enflâsyonun vücudu ortada iken bir mil
yarlık bütçeyi" nereden alırsanız, yahut bu 
banka sermayesini temin ederseniz edin. İs
terseniz Merkez Bankasından isterseniz diğer 
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iktisadi müesseselerden bu enflâsyonu iter. 
Enflâsyonu biraz daha büyütür. Fakat kısalt
maz. 

İşte bu sebeplerledir ki, bu müesseselerin 
artık itilmesi hakkındaki, büyütülmesi hak
kındaki kanunları yanında hususi teşebbüsü 
hakikaten himaye eder, ciddî, büyük sermaye 
ile ve Bankalar Kanununda yalnız kendi görüş 
zaviyesinden hareket ederek muayyen bir isti
kamete gelmesi ile değil, biz burada servet be
yannamesini kaldırmak için .gerekli mücadele
yi yaptığımız zaman derdimizi anlatamadık. 
Ama bu kanun geçti diye kanunun tatbik za
rureti bizim fikrimizin değişmesini de icahet-
tirmiyor ki, biz bu zarureti görüyoruz. Servet 
beyannamesi tatbik şekli ile hâlâ memleketin 
iktisadi bünyesine zararlıdır. Ve tefeciliği da
vet etmektedir. Çünkü para bahsedildiği gibi 
çıkmamıştır. 3 el sonra ancak ihtiyaç sahibi
ne ulaşmaktadır. % 40 yaklaşmaktadır. Bi-
'naonaleyh, biz; bu zaruretleri tamamen görüp 
benimsedikten sonra, evet Anayasada böyle 
bir hüküm var. Mecburuz bunu yapmaya. Hay
hay yapalım. Ama Anayasanın çıktığı günden 
bugüne şartlarda değişiklik olmuşsa yine de 
ısraren yapalım mı? Yani muhakkak zararlı 
olduğunu bilerek onu tatbik edelim mi? İşte 
bütün mesele bizim bu zihniyet, iki zihniyet 
arasıındaki ihtilâftan doğmaktadır. Onun için 
deriz ki, sosyal adalet mefhumu ile devletçi
liği, iktisadi devletçiliği, sosyalist mânadaki 
devletçiliği tehlikelidir, oynayıp ileri götürmi-
yelim. Bu karma ekonomi mânasında muvazene 
kaybolduğu anda hususi sektör yok olur. 
Eğer bunun aksine hepimiz kaani olsak... Biz 
fantazik olarak bunun üzerinde durmuyoruz. 
İllâ da bu olmasın. Hayır... Faydalı görmedi
ğimiz için duruyoruz. Faydalı olduğuna inan
sak oınun daha ilerisine de gideriz. Mademki 
memlekete faydalı, onu tatbik ederiz. Ran-
tahilite mevzuu üzerinde, bunların vazife
leri üzerinde durmamızın hakiki sdbepleri bu. 
Ve ne hoş bir tesadüf, birisi A. P. li, birisi 
Halk Partisinden, veya ikisi oradan... Birisi 
oradan, belki ikincisi de oradan. 

Şimdi dış memleketlerle bizim ekonomik 
şartlarımızı nazarı itibara aldığımız zaman 
öyle zannediyorum ki, ufak bir ölçü hatamız 
var. Başlıyan devletçi sistem, yami İktisadi 
Devlet Teşebbüsleri, yani tek şahıs şirketleri 

— 409 - -



ö. Senatosu B : 17 
ekonominin zaruri şartları olarak gelen bu 
müesseseler artık fonksiyonlarını tamamladı
lar. Türkiye'de Sümerbankm iplik ve bez 
fabrikalarına katiyetle ihtiyaç kalmadığını 
aranızda bulunan mühendis arkadaşlar bilir. 
Bugün memleketin pamuklu ihtiyacı özel sek
tör tarafından .karşılanmaktadır. Yine diyebi
lir miyiz ki, bir taraftan bu karşılanmıştır, 
ama, biz Devlet olarak bir fabrika daha açalım 
veya filân yerdeki fabrikanın ihtiyacı olan ip
lik atelyesini yahut iplik fabrikasını da ilâve 
edelim, bizim için lüzumludur. İktisadi Devlet 
'Teşebbüsümüzü kalkındıracağız, işte zarar bu
rada. izin verin de bu ipliği Özel teşebbüs yap
sın, fabrikanız da oradan alsın. Yani bütün 
mesele bu zihniyet anlamı içindedir. Bu iti
barla özür dileyerek arz edeyim, Sayın Mali
ye Vekilinden, enflâsyon kapıdadır, gelmiştir. 
- Kendi beyanları gibi - zarurettir. Bunun için 
gerekli tedbirler alınmalıdır. Hususi sektör 
himaye girmelidir. Fakat bu ahval içinde bir 
•milyar liralık bir Devlet Yatırım Bankası fay
dalı değildir. Zararlıdır arkadaşlarım. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Bakam. 
MALİYE BAKANI FER] D MELEN — Sa

yın Sarıgöllü'nün, temas etmiş olduğu diğer 
mevzulara yeniden dönmekte fayda görmüyo
rum. Bu bir inanış meselesidir. Bizim inanışımız 
böyledir. Kendisinin inanışı öyledir. Hangisinin 
doğru olduğunu memleket takdir eder. Yalnız 
bir noktaya temas etmek istiyorum. Benim enfi-
lâsyonu kabul ettiğimi burada bir nevi teyit 
ettirmek istediler. Umumi efkârda yanlış bir 
zehap uyandırmaması için tavzih etmek isterim. 
Zira dün Bütçe Komisyonunda yaptığım çok 
uzun bir konuşmayı sanki lâtakrahüsselâte der 
gibi, bâzı parçalarını, başını ve sonunu atmak 
suretiyle gazetelerin, muhterem basının bâzıla
rı, başlık yaparak benim, bir nevi Türkiye'yi 
enfilasyon sarmış vaziyette ifade buyurduğumu, 
yaymışlardır. Bu vesiyle ile onu da tavzih et
mek imkânını bulurum. 

Muhterem arkadaşlar, ben hiçbir zaman 
enfilasyon vardır demedim ve bugün 
eııfilâsyonun içindeyiz de demedim. Bilâkis 
Türkiye, Türk parasının istikrara kavuştuğu
nu, 1963 yılı Türk parası için bir istikrar yılı 
olmuştur, ve istikrar içindedir, dedim. Çünkü, 
bütün dünya memleketlerinde, hattâ Avrupa 
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memleketlerinde toptan eşya fiyatlarında c/c o -
4 - 5, artış olmasına mukaSbil Türkiyede bir yıl 
zarfında toptan eşya fiyatlarında sadece % 2 
gibi bir nishette kımıldama olmuştur ve bunu 
da biz memnuniyetle karşılıyoruz. Çünkü bu, 
yabancı memleketlere ihraç ettiğimiz ihraç 
maddelerinin fiyatlarının artışından doğmak
tadır. Tütünün, Üzümün vesairenin artışından 
doğmaktadır, bu artış. Bunu da memnuniyetle 
karşılıyoruz, demiştim. Yalnız şunu söyledim ; 
Türkiye de enfilasyon tehlikesi vardır dedim 
ve ilâve ettim, kalkınma olan bütün memleket
lerde, gelişme yapan memleketlerde, hamle ya
pan memleketlerde olduğu gibi Türkiyede de 
enfilasyon tehlikesi vardır, dedim. Çünkü bü
yük yatırım yapmak, hamle yapmak, bunlar bir 
nevi enfilasyonist tazyike doğru gitmektir. 
Hepsinde de bunların enfilasyonist tazyik var
dır. Faraza yatırımda lüzumsuz bir ilerleme, 
fazla yatırım yaparsanız bir enfilasyonist taz
yik yaratırsınız. Sosyal mevzularda, muvaze
nesizlikte biraz fazla ileri giderseniz, diğer 
mevzularda enfilasyanist tazyik yaratırsınız. 
Fransa'daki doğan enflâsyonun ballıca sebebi 
budur. 

Ekonomiyi .muayyen bir seviyeye çıkarma
dan, ücretleri onun üzerine çıkarması enflâs
yon ist bir tazyikin doğmasına sel>C'b'ol<muştıır. 
'Bınaenaleıyth, enflâsyon ekonomide muvaze
nesizlik doğurduğuna göre, bütün mesele eko
nomide her safhada mulvazene sağlamafk; teda
vül 'hacminda, ithalâtta, dış ticarette, dış te
diyede muvazene sağlamak 've saire; bunlar 
da muvazene sağlar. Hattâ mevcut muvazene
sizlikleri düş yardımlarla, kredilerle ve para 
tedavülündeki, para hacmmda para arzmdaki 
•mıul vaz-e n es izi i ğ i a nf i e n fi â sy t > nıkst t ed'l) i r 1 e rl e 
karşılarsanız enflâısyonist tazyiki durdurur
sunuz ve enflâsyon taJbakkük etmez. Benini 
ifade etmek istediğim (budur, arkadaşlar. Hat
tâ misal de verdim. Bu anda doğru bir yolda 
süratle giden bir otomidbil içindeyiz. Rahatlık
la gidiyoruz. Ama dikkat etmezsek:, ibu <otomo-
Ibilıin idaresine dikkat etmezsek elkorioimiımiz 
uçuruma gidelbilir. Çünkü zayıf ve nahif bir 
ekonomidir. Yılda 350 - 400 milyon dolar dı
şarıdan yardım almaya mecfbur ve buna mafh-
kûmdur. Bir anda uçuruma gidersiniz. Aima 
lıu enflâsyon vardır demek değil, tehlike var
dır deme'ktir. Kapıdan çıkarsanız kurt var-
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dır. Bu onun işaretidir. Enflâsyon vardır de
mek mânasına birşey söylemedim. Arkaçlarım
da iburda bana :bir yeni enflâsyon var demişim 
şeklinde'bunu zabıtlarda tescil ettirmesin. Bu 
sebeple bu izahatı arz ettim. Hürmetlerimle. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyuran Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY ('Kars) — Maruzatım çok 

kısa ola'caktır. İzahına çalıştığım Devlet Ya
tıran Bankasının İli ve 12 ııei maddelerindeki 
sistemle tümü üzerindeki gerekçede Hüküme
tin görüşleri arasındaki mevcut tezadı iSaym 
Bakan burada vasılı bir şekilde 'belirttiler. 1 »ir 
noktada rantalbl olup olmaması meselesinin Ya
tırım Bankası tarafından mutlak surette nazarı 
itibara alındığı takdirde geri kal'mış bölgelerin 
durumıı ne oldu ve ne 'olacak yolundaki ciddi 
meseleyi de Sayın Bakanın maddelerde 'bunun 
'bir hal çaresi bulunabileceği yolundaki ifade
leri 'beni tatmin etmiş oluyor. Bu se!b'eple bu 
yoldaki görüşlerimi maddeler üzerine saklı-
yaeağım. Hükümetin ve komisyonun getire
ceği ilâve ve teminatını o zaman görüşmiVş -ola
cağız. Bu arada 1 . 2 nokta üzerinde ayrıca 
mâruzâtta bulunmak istiyorum. 

Bir kısım arkadaşlarımız 'bu kanun tasarı
sının reddi gerektiği yolunda beyanda bulun
dular. Bu bir yapıcı görüşün İstikam eti de
ğildir, İktisadi Devlet Teşekküllerinin ne 
'halde olduklarını açıkça ifade ettik ve ıhepimiz 
bilmekteyiz. Bugünkü cari fiyatlara göre mev
cudunun 50 milyar lira civarında olduğunu 
Maliye Bakanı söyledi. Aktif ve pasif (hesap
tan ta'h.minen 36,8 milyar lira civarında olan 
ve 21,5 milyar lira borcu '-ve fi,5 milyar öden
miş sermaye durumunda bulunan İktisadi Dev
let Teşekkülleriniin içinde Ibulundukları malî 
durum aşikârdır. Ye Reonganizasyon Kanunu 
ile bu idari bünyelerde ısla'hat yapılacaktır. Fa
kat sermayeye ihtiyaçları vardır Ye bütçe ge
rekçesinde de ifade edildiği gibi, daha uzun yıl
lar Devlet büçesinden, Kamu İktisadi Teşebbüs
lerine bir yardım yapılması da mümkün) de
ğildir. Şu hale ıgöre 'bunlara sermaye 'burmak 
ve bunların malî takatlerini takviye ve teçbiz 
etmek lâzım mıdır, değil midir? Lâzımdır, 
(bunları çalıştırmak faydalı olmak, bütün Dev
let yatırımlarında özel sektörün ve Hükümetin 
yapacağı l'9ı64 içindeki yatırımların % 24 ı'm'ü 
de İhtı müesseseler yapacaktır. O halde yatı-
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rımların 'bir vasıtası olan, Devlet kalkınması
nın bir vasıtası olan bu Kamu İktisadi 'Devlet 
Teşdblbüslerini Ibiz çalışır bir hale getirmek is
tiyor muyuz? İstiyoruz. İstiyorsak 'bunlara 
sermaye 'bulmak m eeburiy etin deyiz. Bu ser
mayeyi eğer 'her Kamu İktisadi Teşebbüsü bir 
ayrı yerde arar bir ayrı şekilde ve şartlar .için
de bunu diğer yerlerden zorlasaki, işte kıymet
li arkadaşlarını bilsinler ki, enflâsyon ıo zaman 
'vardır, enflâsyon o zaman olacaktır. Çünkü 
Iher teşebbüs ayrı. kapıyı çalacaktır, ayrı kapı
dan kredi alacak, ayrı vâdeler alacaktır, 've fi
yat pilotikası ve fiyat piyasası tarumar ..olacak
tı r ve işte o zamandır ki, enflâsyona 'gidilecek
tir. Enflâsyondan eğer çekinımek istiyorsak 
sermayeyi bir yerden tevzi eden 'bir (müesseseye 
ihtiyaıç vardır. Yatırım Bankası Kanununu 
kaimi etmiyorsak ne olacaktır? Amfortisman 
ve Kredi Sandığı ibu'güne kadar finanse edi
yordu ve yeterli değildi. Onunla mı kalalım. 
Daha iyi sisteme mi gidelim, onunla mı kala
lım. O 'halde arkadaşlar bunu kalbul etmiyoruz 
demişler. Yapıcı 'bir görüş ve zihniyetle Ka
mu İktisadi Devlet Teşekküllerini ne yolda ser
mayeye sa'hibolup tec/hiz edeceklerini, bunu ye
rine getirip bildirmeleri lâzımdır ki, yapıcı bir 
zihniyetin ifadesi'ni ve örneğini venmiş olsun
lar. Yoksa aksi takdirde beğenmiyebiliriz 
maddelerini. Şm veya bu şekilde beğenmiye-
bi liriz ama lıayır istemiyoruz demek olmaz. 
'Xeyin yerine ıget irilmesini de bulup getirmemiz 
ve datıa yapıcı 'bir şekli meydana getirmemiz 
lâzımdır. Hayır, olmaz. Oimaz demekle bu 
'olmaz. Ne için de olduğunu hiliyoruz. Hangi 
malî durumda olduğunu da biliyoruz. İyi bir 
şekilde işletmesini temin için gelen (bir siste
min 'belki n'oksanları 'olabilir, hataları olabilir, 
gayrikâti olabilir. Ama hayır bunu istemiyo
ruz. İşte bu mümkün değildir. Ben bunun 
faydalı ve zaruri olduğu n'oktai nazarındayim. 
Hükümet adına Maliye Vekili de izaıhat verir
ken ifade ettiler. Bize yardımda, (bulunanlar, 
bizim iktisadi d uranımı uzun iyiye ıgitmesini 
ve takdire mazbar olmasını gönülden arzula
yan ve Ih izimi e beraber olan memleketler bir 
Yatırım Bankasının kurulmasında bize yar
dımcı olmak isterler ve bu yola gidin demek 
isterler. Biz ise, 'hayır Am'ortisman ve Kredi 
Sandığının yetersiz olan ve sermaye bulmaya 
kâfi olmıyan bir dar çerçeve içerisinde kalalım 
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ınıı, yoksa hiç mi yapmıyalım ?l Kaımu iktisadi 
TeşeHibüslerini kaderleri ile ibaiş bafşa mı bıra
kalım? 

Arkadaşlar, hangisini kalbul ederler? Açık
ça ifade etsinler. Am'ortisman ve 'Kreki San
dığını kâ/fi mi 'görüyorlar? Yoksa Kamu ikti
sadi Teşekküllerinin teçbiz edilmelerinde biç 
rai fayda .görmüyorlar, hangisi, bilelim. 

BAŞKAN — Efendim 6 arkadaşımız konuş
muştur. iki arkadaş da ikişer defa konuş-
ımuştur. Daba beş arkadaşımız söz istemiştir. 
Kifayet takriri vardır, okutuyorum. 

«AKİ GÜZEY (Bursa) — Yalnız Sayın Ma
lay bizlere soru sordular, cevap vereceğiz.. 

BAŞKAN — Takriri okuyun. 

Yüksek Başkanlığa 
Delvlet Yatınım Bankası (hakkındaki kanun 

tasarısının tümü üzedinde yapılan genel ko
nulmalar konuyu aydınlatmıştır. Maddelere 
geçilmesinin oya konmasını arz ederlim. 

Uşak 
'Kâmil öoskunoğlu 

Divan Başkanlığına 
Konu aydınlanmıştır; yeterliği arz ederim. 

Tabiî Senatör 
Kâmil İKaralvel ioğl n 

BAŞKAN — Kifayet takririni oyunuza su
nuyorum. 'Kabul edenler... Etmiyenler... Kailml 
edilmiştir. Maddelere geçilmesini kabul eden
ler... Etmiiyenler... Kabul edilmiştir. 

"BAŞKAN — Komisyon, önergesindeki ive
dilik teklifini oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmemiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

Devlet' Yatırım (Bankası Ihalldkında kanun 
tasarısı 

BÖLÜM : I 
G-enel hükümler 

Kuruluş 've bukukî 'bünye 
MADDE 1. — Özel bukuk 'bükümlerine ta

bi, tüzel kişiliğe ve özerkliğe (saih.iıp muhtar bir 
«Devlet Yatırım Bankası» kurulmuştur. 

Banka Ibir iktisadi Devlet Teşekkülü olup 
bu kanun ve «İktisadi Dovlet 'Teşekkülleriyle 
müesseseleri ve iştirakler hakkındaki 'Kanun» 
bükümlerine göre yönetilir ve denetlenir. 
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Bankanın merkezi Ankara'dadır, ilgili ol

duğu Bakanlık Maliye Bakanlığıdır. 
BAŞKAN — Bir takrir vardır, •okutuyo

rum . 

ıGEOİOİ KOMliSY'ON SÖZCÜSÜ SABA
HATTİN OllHON (Giresun) — Bir baskı ha
tası var, «Mulhtar» kelimesi fazladır. 

BAŞKAN — Takrirde de var. 

Yüksek (Baışlkaulı ğa 
Birinci maddenin lbırinici fıkrasında «özerk

liğe s ab ip ımubtar Devlet Yatırım Bankası kıı-
rulmulştur» ifadesi içerisinde «Özerklik» vasfı 
beyan edildiğine göre aynı manaya gelen 
«mulhtar» kelilmelsinin 'bulunması Ibir 'haşivdir. 
Bu sebeple mezkûr «'mulhtar» kelimesinin me
tinden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Denizli 
Calhit Akyar 

BAŞKAM — O halde madde nasıl oluyor 
Sayın Sözcü. Ne şekilde yazılacak. 

'GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABA
HATTİN ORHON (Giresun) — «.Muhtar» ke
limesi kalkacak. «... özelliğe salhip bir Devlet 
Yatırım Bankası kurutmuştur»' alacak. 

BAŞKİAN — «Muhtar» kelimesinin çıkarıl-
ırıiasını kabul edenler... Etımiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Maddeyi o şekilde oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul ed ilim iştir. 
Açık oyumuza sunulacaktır. 

'G'önov ve yetki 
MADDE 2. — Bankanın görevi; İktisadi 

Devlet Tevekküllerinin. yatırımları için gerekli 
kredileri sağlamak, gerektiğinde bu maksatla 
garanti vermek, bu kanun ve diğer kanunlarla 
kendisine verilen işleri yapmaktır. 

Banka, ıh isse senedi .satmaimak veya ser
mayeye iştirak etmek suretiyle ve başka yol
larla kamu sektörüne ve özel sektöi'e dâbil te
şci! Jbüs kurum ve kişlerle ortaklık kuramaz ve 
kurulmuş ıolanlara katılamaz. 

Banlka, ışulbe a çamı az 've teşkilâtı ilcin gerekli 
'olanlar dışında gayrimenkul edinemez. 

Alacakların t ab silini sağlamak maksadiyle 
ve diğer sebeplerle tesanübedilen 'hisse senetle
ri ve gayrîmenkuller en kısa zamanda elden çı
karılır!. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 

YO4Î. Reyinize •sunuyorum. Kalimi edenler... 
Etmiyenler... Kalbui edilmiştir. Değişiklik ol
duğu için açık oyunuza sunulacaktır. 

iktisadi Devlet. 'Tevekkülü deyimi 
ArA'J>I>îü 3. — Bu kanunun uygulanması 

bakımından «İktisadi Devlet Teşekkülü» deyi
mi, İktisadi Dovlet Teşekkülleriyle müessese
leri 've iştirakler 'hakkındaki Kanunun ş'üınm-
1 üne giren teşekkülleri .ifade eder. 

(BAIŞKAN — Madde hakkında söz istiyen0? 
Yok. ."Reyinize sunuyorum. Kalbui edenler... 
TC tın iyenle r... Kabul edilmiştir. 

Açık oylarınıza sunulacaktır. 

Yatırım deyimi 
'MADDE 4. — Bu kanunun uygulanması 

bakımından «Yatırım» deyimi, tevekkülün faa
liyeti ile ilgili maddi v*e maddi ol'ınıyan sabit 
kıymetlere yapılan ilâ'veyi ifade eder. 

Sa';bit kıymetlerin iktisadi değerlerini artı
racak, nitelikte olan esaslı onarım ve yenileme
ler de .yatırım sayılır. 

BAŞKAN — 'Burada müsaade edersen iz 
'ben işaret edeyim. Ma'tibaa ihatası «mıdır, değil 
midir?. Bu «maddi veya 'maddi olmıyan» ne de-
'ine'.ktir.? Maddi »olan veya 'maddi olmıyan de
mek lâzım gel ir. 

AKİF EYİDOĞAN (Z-onıgulda'k) — Mücer
ret hata ola'bilir. 

»BAŞKAN - - Maddi olan veya olmıyan. 
«iola.li» keliimesini ilâ.ve etmekten 'batşk.a çare 
yok. (Maddi veya gayrimi addı sesleri) Oyu
nuza. sunuyorum. Kalbui edenler... (Ne; şekilde 
sesleri) 

Bir şey ilâve edilecek; çare yok... İkinci sa
tırdaki ibareyi «Maddi mlan veya olmıyan» sek
ilinde oyunuza sunuyorum, ıKaHml -edenler. et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde açık oyunuza arz edikvektir. 
Kaynaklar 

MADDE f). — Bankanın 
da gösterilmiştir. 

a) Öz kaynaklar: 
1. Sermaye, 
2. İhtiyatlar, 
ft. Pn.ıvizvonlar ve karşılıkla! 

kavna İdari aşagı-

b) Yabancı kaynaklar 
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1. Bankalar 'Kanununun değişik 38 neü 

•maddesine göre tesis edilen mevduat munzam 
karşılıklarından 301 sayılı Kanunun 4 neti 
m>addesi ile Amortisman ve ıKredi Sandığına 
bırakılan meblâğlar. 

2. Çıkarılacak tahviller 'hasılatı, 
3. Hazinece 'Bankaya açılabilecek krediler 

ve verilebilecek avanslar, 
4. Bankanın, 'gerektiğinde Hazine kefaleti 

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

5. iktisadi Devlet Teşekküllerinin banka
ya yapabilecekleri te'vdiat ve banka nezdinde 
açabilecekleri akacaklı cari hesa.plar, 

6. 'Kanun ve kararlarla Bankaya sağlanan 
diğer kaynaklar. 

'BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var <mı? Yok. Maddeyi oyunuma sunuyorum. 
Kabul edenler.., 'Kalbui etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde acık oyunuza sunulacalici ir. 

Sermaye 
'MADDE 6. — Bankanın sermayesi 

1 000 000 000 liradır. Bu mdblâğ aşağıda 
'gösterilen kaynaklardan sağlanır. 

a) Amortisman ve 'Kredi Sandığının öz 
varlığı, 

b) 'Bütçeden ödenecek paralar, 
e) iç Finansman Fonunun ıbankaya devir 

tarihindeki aktif toplamı ile ^ödenmesi gereken 
pasifi arasındaki fark, 

d) 'Dan/kanın yıllık safi kârından sermaye
ye m alhsıtb edilmek üzere ayrılan kısım, 

BAŞKAN — Madde (hakkında söz istiyen 
'var 'im? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... TCa'bul etmiyenler... KaHml edil
miştir. 

ihtiyat «ve provizyonlar 
MADDE 7. — Yıllık safi kârın % T5 i no-

nıdnal sermayenin % 50 sine ulaşıncaya ka
dar m,uihtemel zararları karşılamak üzer'e ihti
yat akçesi olarak ayrılır. 

Sermayenin tamamı ödendikten Flonra safi 
kârın % 10 u olağanüstü! ihtiyat akçesi .olarak 
ayrılır. 

Yatının Bankası işletmeciliğinin gerektir
diği her türlü provizyon ve karşılıkların tesisi
ne Banka yetkilileri mec'burdurlar. 
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IBAŞKA'N — Oyunuza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... 'Kabul edilmiişltir. 
TaJhviller çıkarmak suretiyle borçlanma 
MADDE 8. — Banka, Maliye Bakanlığının 

kefaleti altında sermayesiyle sınırlı olmaksızın 
ta'hlviller çıkarmak suretiyle borçlanmaya yet
kilidir. 

(Banka tarafından çıkarılacak talhlvillerin 
her tertibinin tutarı, itfa süresi, ihraç fiyatı 
ve faiz oranı Maliye Bakanlığının teklifi üzeri
ne Bankalar Kurulunca, diğer şartları Yönetim 
Kurulu tarafından belirtilir. 

Tahvillerin kupon ve ikramiyeleri, ödenme
si .gerektiği tarihten itibaren beş yıl, itfa Ibedel-
leri isle ödenmesi gerektiği tarihten itibaren on 
yıl sonra Banka lelhine zaman aşımına uğrar. 

İkramiyeli taihviller kur 'a çekmek suretiyle 
itfa olunur. Diğer ta'hviller, fiyatları ^alabaş
tan aşağı 'olduğu sürece Bankanın portföyünden 
veya (borsadan satmalına .Voliyle, 'bu yollarda 
gerekli miktarda 'tahvil sağlamanın mümkün 
olmaması veya tahvillerin fiyatlarının 'başaba-
şı !bulnruş veya aşmış olması Ifıal'inde kur 'a çek
im ek suretiyle itfa edilir. 

Bankanın (tahvilleri, Devlet talhvill erinin sa-
hiboldıığu her türlü hak, imtiyaz ve 'muafiyet
le rd en fay d al an ı r. 

BAŞKAN -
iben bulamadıım 

Efendimi değişiklik nerededir 

(JEOlOt KOMİSYON ADINA SABA
HATTİN OPvHON (Giresun) — ('Sadece mat
kaptaki «'Tathiv.ilât»1 geçiyor onu «tahlviller» 
yaptık. 

BAŞKAN — Maddeyi ka'bul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Değişiklik ta'hviJâtın 'Türkçe cenıi sekilinde 
yazılmaktan ibarettir. Açık oya sunulmıyaeak-
tır. 
T. 0. Emekli Sandığı ve İşçi Sigortaları Kurumu 

MADDE 9. — T. C. Emekli Sandığı ve İşçi 
Sigortaları Kurumu kaynaklarından, yıllık ça
lışma ve finansman programlarında İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin kredi ihtiyaçlarına tah
sis edilen meblâğlar Devlet Yatırım Bankası 
tahvillerine yatırılır. 

Adı geçen sandık ve kurumun yatırılan pa
ralara ihtiyaçları olduğu takdirde banka bu 
tahvilleri derhal nominal değeri üzerinden sa
tmalı r. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz İstiyenl. 
Yok. Kabul edenler... Emiyenler... Kabul edil-
mişir. xVcık oyunuza arz edilecektir. 

BÖLÜM : II 
Finansman işlemleri 

Finansman plânı 
MADDE 10. — iktisadi Devlet Teşekkülle

rinin karara bağlanmış yatırımları için gerekli 
paralardan kendi imkânları ile ve diğer şekil
lerde karşılan m ıyan kısım bu bölümdeki esas
lara göre Devlet Yatırını Bankası kredileri ile 
karşılanır. 

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

BAŞKAN —• Madde hakkında söz istiyen'L 
MALİYE BAKANI FERİ I) MELEN— «Kar-

şılanmıyan» değil, «karşılanamıyan» olacak. 
BAŞKAN — Maddeyi ikinci satırdaki «kar-

şılanmıyan» kelimesini «karşılanamıyan» şeklin
de düzelterek, reyinize sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Açık oylarınıza sunulacaktır. 
Banka tarafından finanse edilecek projeler 
MADDE 1.1. — Bankadan yatırım kredisi 

istenilebilmesi için finanse edilecek rojenin 
teknik ve ekonomik bakımlardan uygun oldu
ğunun ve kredi ik finansman ihtiyacı miktarı
nın yetkili merciler tarafından kararlaştırılmış 
olması şarttır. 

Bankaya verilecek borç isteme belgesine 
proje ve bunun dayandığı teknik, iktisadi ve 
malî etütlerin birer örneği eklenir. 

Banka kredileri için yönetim kurulunca tâ
yin. edilen en uzun süreye göre hesaplanacak 
taksitlerin ödenmesine rantabilite durumları el
verişli olmıyan projeler bankanın kredilerinden 
f aydal anam a zlar. 

BAŞKAN — Madde ile ilgili bir takrir var
dır. Okutuyorum : 

Yüksek Başkan 11 ğa 
11 nci maddeye son fıkra olarak aşağıdaki 

metnin ilâvesini arz ve teklif ederim. 
Kars 

Sırrı Ataaly 
Bakanlar Kurulu, memleketin geri kalmış 

bölgelerinin ekonomik zorunlukları gerektiğin-
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de bu nitelikte olmıyan projelerin banjkanm 
kredilerinden faydalanmasına karar verebilir. 

Bu takdirde kredi taksitlerinin zamanında 
ödenmesi Hazinece garanti edilir. 

BAŞKAN — Takrire komisyon ve Hükümet 
katılıyor mu? 

KOMÎSYON SÖZCÜSÜ SABAHATTİN OR-
HON (Giresun) — Katılıyoruz. 

MALİYE BAKANI FERÎD MELEN — Ka
tılıyoruz, efendim. 

BAŞKAN — Bu fıkranın son fıkra olarak 
ilâvesi ile maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Bankaca, finanse edilmesi is
tenilen projeler ve bunların dayandığı teknik. 
iktisadi ve malî etütler, kredinin şekil ve şart
larının tesbiti için bankanın yetkili uzmanları 
tarafından üç ay içinde esas itibariyle malî 
yönden incelenerek bu konuda bir rapor dü
zenlenir. 

tnceleme sonunda bir noksanlık görülmemiş-
se dosya yönetim kuruluna sevk edilir. 

inceleme sonunda bir hata veya noksana 
raslanırsa bunun düzeltilmesi veya tamamlan
ması için proje, kredi istiyen teşekküle geri 
çevrilir. 

Banka tarafından itiraz edilen husus üze
rinde taraflarca uyuşulamazsa veya projenin 
aranan nitelikte olmadığı ileri sürülerek kredi 
isteği reddedilirse, ilgili teşekkül, banka kara
rma itirazda bulunabilir. 

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

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

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

Kredinin tabi tutulacağı faiz oranı, ödünç 
para verme işleri kanunu ile tesbit edilen!faiz 
oranını aşmamak üzere Maliye Bakanlığınca 
belli edilecek sınırlar arasında olmak ve finan
se edilecek projenin mahiyeti göz önünde bu
lundurulmak suretiyle tâyin olunur. 
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Belli projelerin finansmanı için sağlanan 

yabancı kaynaklardan elde edilen paralardan 
açılan kredilerde faiz oranı, bu kaynağın ban
kaya olan maliyetine Maliye Bakanlığının ona
yı ile belli edilecek oranın eklenmesi suretiyle 
tesbit olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Efendim, 
bu maddenin başlığı yoktur. Bu maddenin baş
lığı, «Projelerin incelenmesi» şeklinde olmalı
dır. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABAHATTİN OR-
HON (Giresun) — Uyuyoruz efendim. 

BAŞKAN — Şu halde 12 nci maddenin baş
lığının, «Projelerin incelenmesi» şeklinde olma
sı, teklif edilmektedir. 

ESAT ÇAĞA {Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
4 ncü fıkrasında kredi istiyen teşekkül iki defa 
tekrar edilmiştir. 

GEÇİOÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABA
HATTİN ORHON (Giresun) -~ Beşinci fıkra
da birisi teşekkülle ilgili bakanlık, diğeri kredi 
istiyen teşekküldür, birbirinden ayrıdır. 

BAŞKAN — Bu şekilde başlık konulması, 
(Projelerin incelenmesi) başlığının konulması 
suretiyle maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, açık 
oyunuza sunulacaktır. 

Oylarını kullanmıyanlar?... Yok. 

Kredi Sözleşmesi kredinin kullanılması 
inceleme yetkisi 

MADDE 13. — Her kredi için ayrı bir söz
leşme düzenlenir. 

Krediler, proje için fiilen yapılacak gider
lerin veya yapılacak işler ile satmalınacak mal 
bedellerinin Banka tarafından ödenmesi sure
tiyle kullanılır. 

Teşekkül tarafından emanet suretiyle yapı
lan işlerde veya işin gerektirdiği hallerde diğer 
suretlerde yapılan işlerde veya satınalmalarda 
da harcama belgesi aranmaksızın ödeme yapıla
bilir. Ancak, avanslar üç ay içinde gider belge
leriyle kapatılır. 

Banka, projenin tamamlanmasına kadar, 
bundaki gelişmeleri ve programa göre yürütü
lüp yürütülmediğini takip ve kontrol etmekle 
görevlidir. Kredi sözleşmesine aykırı durumlar 
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tesbit olunduğu takdirde ödemelerin durduru
lacağı duyurulur ve gerekirse Maliye Bakanı
nın tasvibi ile ödemeler durdurulur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Btm iyeni er-... Kabul edilmiştir. 

BÖLÜM : rrı. 
Yönetim 

Yönetme ve temsil yetkisi 
MADDE 14. — Banka, bu kanun ve diğer 

kanunlar göz önünde bulundurularak yönetim 
kurulunca alınacak kararlar uyarınca bir genel 
müdür tarafından yönetilir. 

Yönetim Kurulu Bankanın işlemlerini sü
rekli olarak izliyerek gerekli tedbirleri almakla 
görevlidir. 

Bankayı, idare ve kaza mercilerinde ve üçün
cü şahıslara karşı genel müdür temsil eder. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz "istiyen ?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Btmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yönetim kurulu 
MADDİ] 15. — Bankanın Yönetim Kurulu, 

Genel Müdür ve Genel Müdür yardımcıları ile 
biri Maliye Bakanının diğeri Sanayi Bakanının 
inhası üzerine Bakanlar Kurulunca atanacak iki 
üyeden kurulur. 

Genel Müdür aynı zamanda, Yönetim Kuru
lunun Başkanıdır. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Artukmaç, 
SADİK ARTUKMAG (Yozgat) — Muhte

rem arkadaşlar, bundan önce kabul buyurduğu
nuz İktisadi Devlet Teşekkülleri Kanununda 
idare kurullarına yeni bir şekil vermiştik. Bu 
şekle göre, idare kurulunda bir umum müdür, 
bir umum müdür muavini olacaktı. Bu suretle 
ekseriyeti teşkil etmekten kurtarıyorduk. Şim
di durum burada da aynıdır. Onun için bir tak
rir veriyorum, yüksek tasvibinize mazhar olma
sını istirham ederim. Takririm şöyle olacaktır : 

«Bankanın Yönetim Kurulu, Genel Müdür 
ve bir Genel Müdür yardımcısı ile biri Maliye, 
diğeri. Sanayi ve üçüncüsü de Ticaret Bakanı
nın inhası üzerine Bakanlar Kurulunca atana
cak üç üyeden kurulur.» 

Diğer fıkra aynen kalacaktır. 
Takririm böyledir. İltifatınızı istirham ede

rim. 
Hürmetlerimle. 
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BAŞKAN — Takriri okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa. 
I.") nei maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini arz ve tekli I' ederini. 
Yozgat 

Sadık Artukmaç; 

Madde 15. — Bankanın Yönetim Kurulu, 
Genel Müdür ve bir Genel Müdür yardımcısı ile 
biri Maliye, diğeri Sanayi ve üçüncüsü de Tica
ret Bakanının inhası üzerine Bakanlar Kuru
lunca atanacak üç üyeden kurulur. 

•Genel Müdür aynı zamanda Yönetim Kuru
lunun Başkanıdır. 

BAŞKAN — Komisyon. 
(i KG 1(1 K O M İ S Y() N SOZ( DSÜ S A I1, A -

Tl ATTİ N OTGTON (Giresun) — Kf endim, Sa
dık Artukmaç Beyin teklifinin, geçen gün İkti
sadi Devlet Teşekkülleri hakkındaki Kanunda 
yapılan değişildik muvacehesinde kabulü yerin
dedir. Ancak, o gün tezahür eden Senatonun 
umumi kanaatine </âvo Maliye Bakanlığından 
iki olsun istenmişti. Şimdi .Maliye Bakanlığın
dan iki yönetim kurulu üyesinin inhası kabul 
edildiği takdirde komisyon olarak iltihak edi
yoruz. Sanayi Bakanlığından I, Maliye Bakan
lığından 2. 

BAŞKAN — Buyurun, Artukmaç. 
SADİK AKTrivMAO (Yozgat) — Muhte

rem arkadaşlar, bütün kuvveti muayyen bir ida
rede toplamamak maksadıyla, gecem günkü tadil 
teklifimi kabul buyurmuştunuz. Şimdi aynı hal, 
Maliye1 Yekâlelinden iki üye kaimi etmek suretiy
le, aynı hal meydana gelecektir. Bunu başka bir 
bakanlığı, Ticaret Bakanlığını teklif ettim, Ti
caret Bakanlığı olmazsa Maliye Bakanlığı dışın
da diğer bir bakanlığa vermek en uygun bir hal 
sureti olur. Sanayi Bakanlığı var, zaten, Ticaret 
Balkan]ığı, Sanayi Bakanlığı, Maliye Bakanlığı 
olması en uygunudur. Ama Ticaret Bakanlığını 
tensibetmozseniz diğer bir bakanlığı koymak 
mümkündür. Bilhassa bunda ısrar ediyorum. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN —• Buyurunuz, Sayın Yetkin. 
NÜVİT YKTKİN (Malatya) — Muhterem 

arkadaşlarım, eğer yanlış hatırlamıyorsam, bun
dan evvel, kabul ettiğimiz İktisadi Devlet Teşek
külleri reorganizasyon Kanununda, idare meeli-

I sinin terekkübünde teşekkülün bünyesinden ge-
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lecck olan İdare Meclisi üyelerini, genel müdür, 
genel müdür yardımcısı olarak tasrih etmemiş
tik. Biri genel müdür olmak üzere ikisi bünye
sinden diğer üçü de muhtelif bakanlıklardan in
ha edilmek suretiyle Balkanlar Kurulunca kabul 
edilecekti. Şimdi Sayın Artukmaç arkadaşımız, 
birinin genel müdür ve diğerinin müdür yardım
cısı olarak tasrih, edilmesini, tâyin edilmesini 
adeta kanunda teklif etmektedirler. Bendeniz bu
na katılamıyorum. Aslında bankanın bünyesin
den iki kişinin idare meclisine girmesi ve bunun 
birinin genel müdür olması tabiîdir. Ama ikinci 
üyenin genel müdür muavinlerinden birisi olma
sı şart değildir. Bünye içerisinden başka birisi 
idare meclisine katılabilir. Nitekim emsal gös
terdiği İktisadi Devlet Teşekkülleri reorganizas-
yon Kanununda da böyle bir tasrih yapılmamış
tır. Bu bakımdan ikisi bünyesinden, birisi genel 
müdür, birisi bünyenin bir başka vazifeli ve 
üçü de, bendeniz de Komisyon sözcüsünün nok-
tai nazarına katılarak ikisi Maliye Bakanlığın
ca birisi Sanayi Bakanlığınca teklif edilecek ve 
Bakanlar Kurulunca kabul edilecek üç kişiyle 
ki, ceman beş kişiden tet'eddübetmesi hususunu 
teklif etmekteyim. Buna dair bir takrir de tak
dim edivorum, kabulünü istirham ederim. 

BAŞKAN — Takririnizi bekliyorum... Sayın 
Yetkinin takririni okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
15 nci maddedeki yönetim kurulunun birisi 

genel müdür olmak üzere ikisi banka bünyesin
den ikisi Maliye ve birisi Sanayi Bakanlığınca 
inha edilip Bakanlar Kurulunca tâyin edilecek 
üç üye ki ceman beş üyeden teşekkülünü arz ve 
teklif ederim. 

Malatya 
Nüvit Yetkin 

BAŞKAN — Komisyon. 
(GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABA

HATTİN OiMION (Giresun) — Efenldînı, yö
netim kurullarına müessese bünyesinden katıla
cak üyelerin kimler olacağına özel kanunda atıf 
yapılmıştır. Şimdi bu kanun kabul edildikten 
sonra çıkacak ilk özel kanun, Devlet Yatırım 
Bankası Kanunu olacaktır. Onun için burada 
tasrih etmeliyiz ve kanaatimizce katılacak üye
lerden biri genel müdürün yanında genel müdür 
muavini olmalıdır. Ve bunu burada tasrih etme
diğimiz takdirde bundan böyle çıkartılacak mü

esseselerin özel kanunlarına da şey bırakmamalı
yız. Çünkü, özel kanunlarına atıf yapmıştır, ilk 
çıkacak özel kanunda, ilk çıkmakta olan özel ka
nun budur. Komisyonumuzca müessesenin için
den yönetim kuruluna girecek üyelerin, kanunda 
sarahaten genel müdür ve genel müdür yardım
cısı olarak tashih edilmesi yerinde olacaktır. 

Diğerleri hakkında Maliye Bakanlığından iki 
olmasında İsrar ediyoruz. Çünkü bu bankanın 
özelliği Ticaret Vekâletiyle alâkalı müessese pek 
az olabilir, Ziraat Bakanlığı denebilir. Geçen se
fer de kabul ettiğimiz kanunda bu yetkiyi, vâzıı 
kanun özel kanun çıkartırken ilgili bakanlık bi
risi Maliye Bakanlığı, birisi kanun çıkarken va-
zıı kanunun tâyin edeceği ilgili bakanlık, diğeri 
de Sanayi Bakanlığı olarak kaibul edilmiştir. 
Şimdi huzurunuzda görüşülmekte olan şu kanun 
göyt ermektedir ki, bu müessesesinin özelliği, da
ha ziyade ilgisi Maliye Bakanlığı iledir. Onun 
için Maliye Bakanlığından iki üyenin bulunma
sını Komisyonumuz uygun mütalâa etmektedir. 

FARUK IŞIK (Van) — Efendim, bir sual 
soracağım. Bu maddeyi takibeden maddede, ge
nel müdürün nitelikleri tasrih edildiği halde, yö
netim kurulu üyelerinin nitelikleri ne maksatla 
yazılmamıştır? 

GUOİOİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABA
HATTİN OKIION (Giresun) — Efendim, İkti
sadi Devlet Teşekküllerinde idare kurulu üyele
rinin .niteliklerinin unııuım .mlüıdiürün niteliğin
de olacağı esaısen ana İkan unda taısrlilh •etcliil'miış-
tir. 

Kanunun 1 nci maddeci dijvior ki, «(Banka 
Ibiır İklttealdi Devll'dt Teşekküllü oluip bu kamu 
İlkltBadi Devlet TeıŞıCİkJkiüLü ve mlüöslsçiseleri ve 
iişltiralklıeri Ihakkıuıdıaki kanun hülkünrlerine gö
re yönetilir ve denetlenir.» İktisadi Devlet Te
şekkülleri ile müesseseleri ve iştirakleri hakkın
daki kanunda yönetim kurulu üyelerinin nite
likleri tasrih edilmiştir. Evet Millet Meclisinden 
gelen metin o şekildedir. 

BAŞKAN — Efendim, teklifleri esas itibariy
le nazarı dikkate alırsanız madde Komisyona gi
der bir redaksiyon yapılır. 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Efendim 
ben takririmde, iki Maliye Bakanlığından, bir 
Sanayi Bakanlığından olmasını istiyorum. 

BAŞKAN — Şimdi iki takrir vardır. Birisi 
Sanayi, Ticaret ve Maliye Bakanlığından olmak 
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üzere 3, birisi 2 si Maliye Bakanlığından, birisi 
•Sanayi Bakanlığından olmak üzere 3... Diğer iki
si banka bünyesinden olduğu için onda ihtilâf 
yoktur. 

Sayın Bakanın mütalâaları?... 
MALİYE BAKANI FERİD MELEN — 

Takdirlerine bırakıyorum. 
BAŞKAN — Sayın Bakan büyük tevazu 

gösteriyorlar. 
Şimdi maddeyi oylarınıza sunacağım. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Bendeni

zin takririm okunmadı. 
(Sadık Artukmaç.'m önergesi tekrar okun

da.) 
BAŞKAN — Sayın Nüvit Yetkin'in teklifi 

ise, bu üç kişinin ikisinin Maliyeden, birinin Sa
nayi Bakanlığından olmasına dairdir. 

Sayın Artukmaçııı teklifini oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiy enler... Biri 
JG, biri 17 sayıldı. Takriri kabul edenler lütfen 
ayağa kalksınlar... Lütfen oturun. Kabul etmi-
yenler, lütfen ayağa kalksınlar... Takrir kabul 
edilmiştir. 

Maddeyi bu şekliyle oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde ayrıca açık oyunuza sunulacaktır. 
Genel müdür 

MADDE 16. - - Banka Genel Müdürü Mali
ye Bakanının inhası üzerine Bakanlar Kurulu 
tarafından atanır. Bu göreve; atanabilmek için 
meslekî yüksek öğrenim görmüş olmak, Bakan
lıkların veya Banka ve benzeri malî ve iktisadi 
(kurumların bankacılık ve işletmecilik konuların
da ihtisas sahibi olmak şarttır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen'L 
Buyurun Say m Artukmaç. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Pek muh
terem arkadaşlarım, bu 16 neı maddenin ikinci 
satırında şöyle deniyor: «Bakanlıkların veya 
banka ve benzeri malî ve iktisadi kurumların 
bankacılık ve işletmecilik konularında ihtisas sa
hibi olmak şarttır.» 

Burada kanaatimce bakanlıkların veya keli
mesine lüzum yoktur. Yani şöyle olması lâzım
dır. «Yüksek öğrenim görmüş olmak, banka ve 
benzeri malî ve iktisadi kurumların bankacılık 
ve işletmecilik konularında ihtisas sahibi bulun
mak şarttır.» demek icabeder. Evvelâ birinci 
nokta budur. 
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İkincisi, ileride bir 24 ncü madde vardır. Bu 

24 ncü madede Umum Müdürün Banka Kredile
rini Tanzim Komitesinin üyesi olduğundan bah
sediyor. Bu maddenin yeri kanaatimce burasıdır. 
24 ncü madde zaten fazla bir madde olmaktadır. 
Bu madenin, okuyayım da, bakınız vuzuhu da 
yoktur. 24 ncü madde şöyledir: «Bankalar Ka
nununun 47 ne i maddesine göre kurulan, Banka 
Kredilerini Tanzim Komitesinde, Amortisman ve 
Kredi Sandığı Genel Müdürün yerini Banka Ge
nel Müdürü alır. Amortisman ve Kredi Sandığı 
zaten lâğvedilmekte olduğuna ve Umum Müdür 
de gittiğine göre bu maddenin yeri şimdi arz et
tiğim, 16 neı maddeye 2 nci fıkra olarak, «Genel 
Müdür Banka Kredileri Tanzim Komitesinin üyesi
dir.» demek yerinde olur. Ve 24 ncü maddeyi 
ilerde tayyetmek dalıa çok yerinde olur. Bu ko
nuda bir takrir takdim ediyorum, illi raimizi rica 
ederim. 

BAŞKAN —- Açık oyunu kullanınıyan kaldı 
mı?.. Oylama muamelesi bitmiştir. 

Buyurun Sayın Faruk Işık. 

FARUK İŞİK (Van) -• Demin Sayın Söz
cüye sorduğum hususun cevabı beni tatmin etme
di. Dediler ki, zaten İktisadi Devlet Teşekkülleri 
Kanununa tabidir. Binaenaleyh, idare heyeti 
üyelerinin de aynı vasılları haiz olması lâzımge-
lir. Bu takdirde Umum Müdür ve Ihınım Mü
dür Muavini için buraya 16 neı maddenin konma
sı fuzuli gibi geliyor bana. Ya idare heyetini 
de buna sokmalıyız, yahut da bu iki maddeyi Ko
misyon geri alsın, yeni baştan tetkik etsin daha 
iyi olur, kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Komisyon. 
GFOlOİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABA

HATTİN ORHON (Giresun) — Efendim, Faruk 
Işık arkadaşımızın talebini dikkate alacağız. Yal
nız Sadık Artukmaç, arkadaşımızın, 24 ncü mad
denin kaldırılarak 16 neı madde olarak bu mad
de ile birleştirilmesi fikrine uymuyoruz. 16 neı 
maddede Banka Genel Müdürünün asli vazifele
ri tacladedilmektedir. Bahsedilen 24 ncü madde 
Bankalar Kanunu muvacehesinde verilmiş bir tâ
li vazifedir. Bu sebepten Artukmaç arkadaşımı
zın fikrine iştirak etmiyoruz. Faruk Işık arka
daşımızın fikrini nazarı itibara alarak bu madde
yi talik etmenizi istirham ediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyonun talebi veçhile 16 
neı maddenin görüşülmesini geri bırakıyoruz. 
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17 nci maddeyi okuyoruz. 

Genel Müdür yardımları 
MADDE 11. — Genel Müdüre işlerinde yar

dım etmek üzere iki Genel Müdür yardımcısı ça
lıştırılır. 

Genel Müdür yardımcıları 16 ncı maddede bel
li edilen ihtisasa sahip ve (Jenel Müdür olabilmek 
için aranan şartları haiz bulunanlar arasından, 
Maliye Bakanının inhası üzerine Bakanlar Kuru
lu tarafından atanırlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Yok. Maddeyi reyinize sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kadro ve personel rejimi 
MADDİ*] 18. — Bankanın personel kadrosu, 

Yönetim Kurulunca hazırlanır ve Maliye Baka
nının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile 
tesbit olunur. 

Bankanın personeli İktisadi Devlet Teşekkül
leri personelinin tabi bulunduğu personel rejimin
den faydalanır. 

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

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Buyurun Sayın İşık. 

FARUK IŞIK (Van) — Burada bendeniz »Sa
yın Bakandan bir sual soracağım. Bu mevzu gel
dikçe de soracağım. Personel Kanunu acaba ne
rede kaldı? Günkü bu mevzu biraz da onunla il
gilidir. Günkü personel çok müşkül dununa dü
şüyor. Lütfen Personel Kanunu hakkında bil
gi lütfetsinler. 

BAŞKAN — - Sayın Bakan, buyurun. 
MALİYE BAKANI FEK İD MELEN — Sa

yın Işık'ın üzerinde durduğu meselenin bütün 
Senatoyu ve Meclisi yakından ilgilendirdiğini 
biliyoruz. Hükümet olarak ve bütün gayretleri
mizle personel kanunlarını bütçe ile beraber 
getirmeye çalıştık. Matbuatta takibettiğiniz gi
bi, Personel Dairemiz hakikaten ciddî bir çalış
ma yaparak evvelâ prensipleri tesbit etti ve bu 
prensipler Bakanlar Kurulunca kabul edildi. Bu 
prensipler esas tutulmak suretiyle kanun proje
lerinin hazırlanmasına başlandı. Ana proje iki 
gün evvel Bakanlar Kuruluna Personel Dairesin
ce verilmiştir. Bunları takiben diğer projeler pek 
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yakında verilecek, İnşaallah pek yakında huzuru
nuza gelmiş olur. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Bu izahattan sonra maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. Ayrıca acık oyla
rınıza sunulacaktır. 

BÖLÜM : 1Y 
Bütçe bilanço ve netice hesapları 

Hesap dönemi 
MADDE 19. — Bankanın hesap dönemi tak

vim yılıdır. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

İşletme bütçeleri 
MADDE 20. — Her hesap dönemi için bir iş

letme bütçesi düzenlenir. 
İşletme bütçesi her hesap dönemi için hedefler 

esas alınarak Banka işletmeciliği prensiplerine 
uygun olarak hazırlanır. 

İşletme bütçesi, Yönetim Kurulunun onayı ile 
kesinleşir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bilanço ve netice hesapları 
MADDE 21. — Her hesap dönemi için döne

min bitimini takibeden üç ay içinde, bir bilanço 
ve netice hesabı düzenlenir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

BÖLÜM : V 
Çeşitli hükümler 

Kısa vâdede değerlendirme 
MADDE 22. — Banka kaynaklarının, İktisa

di Devlet Teşekküllerinin toplam yatırım kredi
si ihtiyaçları üstünde olan kısmı ile geçici kasa 
fazlaları İktisadi Devlet Teşekküllerine işletme 
kredisi açmak veya Devlet borçlanma tahvilleri 
ve Hazine bonoları satınalmak suretiyle işletilir. 

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

Vergi muaflığı 
MADDE 23. — Bankanın her çeşit mallariy-

le hak ve alacakları ve işlemleri ve Bankaya vâ
ki olacak intikaller ve bunların tahakkuk, tahsil 
ve ödemelerine ait belge, alındı ve ilânlar her 
türlü vergi, resim ve haredan muaftır. 
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SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Efendim, 

komisyondan bir şey öğrenmek istiyorum. Mad
denin başlığında vergi muaflığı deniyor. Madde
de vergi, resim ve lıarcdan muaf deniyor. Bu 
başlığı muaflık olarak düzeltmek mümkün mü
dür? 

BAŞKAN — Komisyon. 
KOMİSYON ADINA SABAHATTİN OR-

HON (Giresun) — Sadık Artukmae'm teklifine 
iştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, vergi kelimesi kalka
cak. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Efendim, 
buradan vergi kelimesinin kaldırılması, ve muafi
yet kelimesinin konulması daha iyi olur. Vergi 
muaflığı yerine sadece muafiyet diyelim. 

BAŞKAN — Sadık Artukmac vergi yerine 
muafiyet kelimesini teklif etmektedir. 

Burada bir alındı, kelimesi var. Bu nedir? 
(Makbuz sesleri.) 

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

Banka Genel Müdürünün Banka Kredilerini 
Tanzim Komitesi üyeliği 

MADDE 24. — Bankalar Kanununun 47 nci 
maddesine göre kurulan Banka Kredilerini Tan
zim Komitesinde Amortisman ve Kredi Sandığı 
Genel Müdürünün yerini Banka Genel Müdürü 
alır. 

BAŞKAN — Sayın Artukmae'm bir teklifi 
vardır. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Vazgeç
tim, efendim. 

BAŞKAN -— Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İhtiyatların yatırılması 
MADDE 25. — Banka ihtiyatları hakkında, 

kanuni ihtiyat akçelerinin Devlet tahvillerine 
yatırılmasını emreden kanun hükümleri uygulan
maz. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bankalar ve ödünç para verme işleri ka
nunlarına tabi olmıyan muameleler 

MADDE 26. — Banka bu kanun gereğince 
kendisine yapılacak tevdiatta, bu tevdiattan ve 
diğer kaynaklardan açacağı kredilerde Bankalar 
ve ödünç para verme işleri kanunlarına bağlı de
ğildir. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz ist iyen? 

Buyurun Sayın Artukmac. Oylamaya iştirak et-
miyen arkadaşımız var mı? Oylama muamelesi 
bitmiştir. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Efendim, 
bu madde hükmüne göre, Banka yeni kurulmakta 
olan Banka, gerek Bankalar Kanununa ve gerek
se Ödünç Para Verme Kanunu hükümlerine tabi 
olmıyacaktır, eğer beadeniz yanlış anlamıyor
sam. Şu halde banka istediği mabette faiz vere
bilecek ve istediği hadler dâhilinde kredi sağlıya-
bilecektir. Malûmdur ki, Baııkadar Kanununda 
krediler muayyen esaslara bağlanmış, muayyen 
hadler dâhilinde ve muayyen esaslara göre kre
diler açabilir. Şu gelen 2G ııcı maddedeki hük
me göre Banka bu esasların dışında kalmakta ve 
istediği gibi, islediği şekilde kredi sağlamak im
kânına sahibolnıakfadır ki, bence tehlikeli bir du
rum arz eder, zannmdayım. 

Keza Ödünç Para Verme Kanunu hükümleri
ne tabi olmadığına göre, banka istediği nisbette 
ve istediği kimseye yüksek faizle para vermek 
imkânına sahibolmaktadır. Bu hususların aydın
latılmasını istirham ediyorum. Hürmetlerimle. 

KOMİSYON ADINA SUPHİ BATUR (Si-' 
no]>) — 12 nci maddenin son fıkrasında var. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun. 
MALİYE BAKANI FERİ D MELEN — 

Sayın arkadaşımızın endişesi yerindedir. Fakat 
bu konu 12 nci maddede halledilmiştir. Kredinin 
şekil ve şartları hakkında yine Ödünç "Para Ver
me Kanununa atıf yapılmıştır, orda. Burda onun 
dışındaki diğer hükümlere tabi olması mâna
sında anlamak lâzımdır. 'Bu 12 nci maddede var
dır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 
154 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin değiş'tiril

mesi 
MADDE 27. — Lli . 12 . 1900 tarih ve 154 sa

yılı Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Amortisman ve Kredi Sandığının bu kanu
na bağlı cetvelde yazılı daire, teşekkül, baulka 
ve kurumlara kendi kanununa göre yaptığı 
ikrazların bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih
te ödenmemiş taksiti eriyle işlenmiş faizleri ve 
28 . 2 . 11)66 tarihine kadar vâdesi gelecek tuk-
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sili erine dâhil resülmal miktarları ve vâdesi bu 
tarihten sonra gelecek taksit resülmallerinin 
konsolidasyon şümulüne giren faizleri 9 ncu 
madde hükmü dairesinde tahkim ve itfa olunur. 
28 . 2 . 1966 tarihinden sonra vâdesi gelen tak
sitlerin resülmale 'tekabül eden kısımlarının kon
solidasyon şümulüne giren faizleri üzerinden 
9 ncu madde gereğince çıkarılacak tahvillerin 
veriliş tarihi ile taksitlerin vâde tarihleri ara
sındaki süreler için % 6 nisbeti ile hesaplanan 
faizler Hazinece borçlanılacak miktardan indiri
lir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz ist iyen 
oyk. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Ka
bul etmiycnler.. Kabul edilmiştir. 

Açık oyunuza sunulacaktır. 
Tüzük 

MADDE 28. — Bu kanunun uygulanması 
bir tüzükle düzenlenir. 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmiy enler.. 
Kabul edilmiştir. 
Amortisman ve Kredi Sandığının kaldırılması 

MADDE 29. — Amortisman ve Kredi San
dığı hakkındaki 6115 ve 7348 sayılı kanunlar 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN —• Kabul edenler.. Etmiycnler.. 
Kabul edilmiştir. 

BÖLÜM : VI 
Geçici hükümler ve yürürlük maddeleri 
Amortisman ve Kredi Sandığı öz varlığı 

GEÇİCİ MADDE 1. — Amortisman ve Kre
di Sandığının aktifi ve pasifi kayıtlı değer üze
rinden Bankaya devredilir. Sandığın devir anın
daki öz varlığı sermayeye mahsııbedilir. -Devir 
işlemi tamamlanıncaya kadar Amortisman ve 
Kredi Sandığının tüzel kişiliği devam eder. 

Amortisman ve Kredi Sandığı tarafrndain Ibaş-
lanmış olup da bu devir işleminin yapıldığı ta
rihe kadar tamamlanmamış olan işlemler Ban
ka tarafından tamamlanır. 

Sandığın, bankaya devredildiği tarihteki ıher 
türlü alacak ve borçları bankaya intikal eder. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz ist iyen? 
Yok. Maddeyi reyinize sunuyorum; kabul eden
ler.. Etmiycnler.. Kabul edilmiştir. 

İç Finansman Fonu 
GEÇİCİ MADDE 2. — Amortisman ve Kre

di Sandığında kurulmuş bulunan İç Finan'sman 
fonu, bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 
en eok üc vilhk bir süre ile Bankada bırakılabilir. 

18.12.1963 O : ! 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmiyenler.. 

Kabul edilmiştir. 
GEÇİCİ MADDE 3. — Devlet Yatırım Ban

kası 1 . 1 . 1964 tarihinde çalışmaya başlar. 
Bu tarihe kadar banka için yapılacak gi

derler, Amortisman ve Kredi Sandığınca kar
şılanır. 

Amortisman ve Kredi Sandığının tasfiyesi
ne, 31 . 12 . 1963 tarihi itibariyle başlar. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Efendim, 

burada son kelimede bir yanlışlık olsa gerek. 
«.Sandığın tasfiyesine 31 . 12 . 1963 tarihli iti
bariyle başlar.» deniyor. Bu düşük bir ifadedir. 
Sandığın tasfiyesine 31 . 12 . 1963 tarihinde 
başlanır, demek lâzımdır. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Işık. 
FARUK IŞIK (Van) — Efendim, bende

nizin ricası, yarın ayın yirmisi; bu tarihe ye-
tişmiyecdktir. 

28 nci amddede tüzükten bahsediliyor. Tü
zük çıkmadan nasıl işe başlıyabilir. Bu durumu 
biraz izah etsinler. 

BAŞKAN — Buyurun Yetkin. 
NÜVİT YETKİN (Malatya) —'Efendim, 

öyle anlaşılıyor ki, Hükümet bir teklifi yaptı
ğı zaman bu süre içinde bu kanunun çıkabilece
ğini derpiş etmiştir. Halbuki Cumhuriyet Se
natosunda Millet Meclisinden geldiği şekilde 
de kabul edilmedi, bâzı değişiklikler yaptılk ki, 
Bu değişiklikler bizzarure, tekrar Millet Mecli
sine gidecektir ve Faruk Işık Beyin buyurdu
ğu gibi, Ibu tarihe kadar çıkması da mümkün 
değildir. Bu itibarla bendeniz bu banka kanu
nunun yürürlüğe girişini 1 . 1 . 1964 olarak 
gösterilen tarihi 31 . 3 . 1964 olarak ve tasfi
ye muamelesine başlanmasını da 31 . 12 . 1964 
olarak kabul eden bir takrir takdim ettim, kabu
lünü istirham ederim. 

Sayın Artukmaç arkadaşımızın söylediği 
başlama kelimesine gelince, tasfiye tarihinden 
itibariyle başlar, demek istiyor. Başlar dendiği
ne göre, bu doğrudur. 

BAŞKAN — Yet'ki'nin takririni okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Kanunun, Senatomuzdaki değişikliklerle, 

tekrar Millet Meclisine gideceği de göz önüne 
alınarak tasarının geçici 3 ncü maddesinin aşa-
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ğtdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Malatya 
Nüvit Yetkin 

Geçici madde 3.— 
Devlet Yatırım Bankası 1 . 3 . 1964 tari

hinde çalışmaya başlar. 
Bu tarihe kadar banka için yapılacak .gider

ler, Amortisman ve Kredi Sandığınca karşıla-
1111*. 

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

NÜVİT YETKİN (Malatya) — 1 . 3 . 1963 
tarihinde çalışmaya başlar olacak efendim. 

BAŞKAN — Beki efendim, esasen öyle oku
duk. Hükümet ne düşünüyor? 

MALİYE BAKANİ FERİ D MELEN— 1964 
olması lâzım. Çünkü yetişmiyecektir, 1 Ocağa. 
Yalnız efendim son kelimenin «Başlanır» olma
sı lâzımdır. İkisi de 1964 olacak. 

BAŞKAN — Encümen kalbıü ediyor mu? 
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABA

HATTİN ORHON (Giresun) — İştirak ediyo
ruz.. 

BAŞKAN — Komisyon da kabul ediyor, tak
riri oyunuza sunuyorum; kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. Maddeyi 'bu şekilde 
oyunuza sunuyorum; kabul edenler... .Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Aç.ılk oyunuza arz edilecektir. 
GUOİCİ MADDE 4. — Bu kanunla kaldırı

lan Amortisman ve Kredi Sandığı Genel Mü
dürlüğü memur ve hizmetlilerinden, Bankanın 
çalışmaya başladığı gün geçici görev, 'hastalık, 
izin gibi kanuni sebeplerle görevleri başında 
bulunmıy anların, Banka kuruluşunda aylıklı 
veya, ücretli bir göreve atandıklarında, işe baş
lama kaydı aranmaksızın, aylık ve ücretlerinin 
ödenmesine devam olunur. 

BAŞKAN — Söz istiyen?.. Buyurun Artuk-
ıııaç. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Bir 
evvelki madde ile bu maddenin başlığı yok, 
Komisyon ne buyurur? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA SUPHİ BA-
TlTR (Sinop) — Bunlar geçici maddelerdir. 
Başlığa lüzum yoktur. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. Mad
deyi oylarınıza arz ediyorum; Kabul edenler.. 
Et miyenlcr.. Kabul edilmiştir. 

Komisyona giden madde 15 ne i madde ola
rak gelmiştir. Komisyona giden 16 ne i madde 
idi. Bu 15 nei madde 16 ncı maddeye şamil mi
dir? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABA
HATTİN ORHON (Giresun) — Efendim, 16 ncı 
maddeyi Sayın Faruk Işık'ın arzu ettikleri 
15 nei madde ile 'telif etmek daha doğru ve 
kolay oldu. 15 nei madde Sayın Sadık Artuk-
maç'ın kabul edilen takririndeki şekilde ve 
Sayın Faruk İşık'ın temenni ettikleri hususlar 
zikredilmek suretiyle hazırlandı. Bize havale 
sırasında 16 ncı madde oylanmamış, takrir oy
lanmıştı. 

BAŞKAN — 15 nei madde oylandı ve açık 
oya kondu. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABA
HATTİN ORHON (Giresun) — Evet efendim. 
16 ncı madde ile 'birlikte takrir komisyona gel
di. 

BAŞKAN — Takrir oylandı. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABA

HATTİN ORHON (Giresun) — Efendim ka
bul edilen takririn komisyona verilmesi lâzını-
geldiğini söylediniz. Biz de aklık gereken tarz
da tahririni yaptık ve takdim ediyoruz. Bun
da bir usulsüzlük yoktur. Bunu yalnız 16 ncı 
madded'e değil 15 nei maddede yapmış bulunu
yoruz. Bu sebeple 15 nei madde hakkındaki tas
hih teklifimizin okunarak reye vaz'ıııı, 16 ncı 
maddenin olduğu gibi oylanmasını rica ediyoruz. 

BASK.AN — Yeni 15 nei madde teklifini bir 
defa okuyalım. 

Madde 15. — Bankanın yönetim kurulu, ge
nel müdür ve. bir genel müdür yardımcısı ile 
biri Maliye, diğeri Sanayi ve üçüncüsü de Ti
caret Bakanının inhası üzerine Bakanlar Ku
rulunca atanan üç üyeden kurulur. 

Genel müdür aynı zamanda yönetim kuru
lunun başkanıdır. 

Yönetim kurulunca atanacak üyelerin, genel 
müdür ve genel müdür yardımcıları aranan 
niteliklerde olmaları şarttır. 

Sözcü 
Giresun 

Sabahattin Orhon 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABA

HATTİN ORHON (Giresun) — Efendim, bu
rada geçen «Yardımcıları» değil de «Yardım
cılarının» olacak. Düzeltiriz. 
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BAŞKAN —: Evvelce 15 nci madde oylan

dı, kabul edildi. Komisyon vâki teklifleri na
zara alarak bu maddeyi tadil etmektedir. Ka
nun heyeti ımmmiyesi henüz oylanmadığından 
İm mümkündür. Yapılacak iş teklifi oylarını
za sunmaktır. Deınekki eski 1.5 nci maddeyi 
geri alıyor, yerine yeni bir metin teklif ediyor
sunuz. 

Söz istiyenl. Yok. Şimdi yeni 15 nci madde
yi oylarınıza sunacağını. (16 nci madde ne oldu 
sesleri) o ayrıca oylarınıza sunulacaktır. Komis
yon 16 nci madde üzerinde bir değişiklik yap
madan eski metni aynı bırakmış oluyor. 

15 nci madde hakkında komisyon teklifini 
kabul edenler.. Etiyetıler.. Kabul edilmiştir. 

15 nci maddenin son şeklini okuyoruz. 

Yönetim Kurulu 
MADDL 15. — Bankanın Yönetim Kuru

lu, Genel Müdür ve ibir Genel Müdür Yardımcı
sı ile biri Maliye, diğeri Sanayi ve üçüncüsü de 
Ticaret Bakanının inhası üzerine Bakanlar Ku
rulunca atanacak üç •üyeden kurulur. 

Genel Müdür aynı zamanda Yönetim Kuru
lunun başkanıdır. 

Yönetim Kuruluna atanacak üyelerin, Ge
nel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının ara
nan nitel iki evde olmalan şarttır. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiycnler.... 
(Kabul edilmiştir. 

15 nci madde evvelce açık oylarınıza sunul
muştu. 

S Alil II Kn t rTUIOĞLlT (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Lfendim, icazeti lahika vekâ
leti sabıka gibidir, ilk kullanılan reyler buraya 
racidii'. 

BAŞKAN — Pekâlâ. 16 nci maddeyi okuyo
ruz. 

(i'eııel Müdür 
MADDE 16. _ Banka (ienel Müdürü Mali

ye Bakanının inhası üzerine Bakanlar Kurulu 
taral'ından atanır. Bu göreve atanabilmek için 
meslekî yüksek öğrenim görmüş olmak, Bakan-
lı'klarm veya Banka ve benzeri 'malî ve iktisa
di kurumların bankacılık ve işletmecilik konu
larında ihtisas sahibi olmak şarttır. 

BAŞKAN — Söz istiyenl.. Yok. Maddeyi 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
venlcr... Kabul edilmiştir. 
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Yürürlük 'hükmü 

MADDE 30. — Bu kanun yayımı 'tarihinde 
yürürlüğe girer. 

'BAŞKAN — Kabul edenler... Btmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Yürütme hükmü 
MADDE 31. — Bu kanunu Bakanlar Kuru

lu yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun görüşülmesi bitmiştir. Tümü üze
rinde lehte, aleyhte söz istiyenl. Yok. Tümünü 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiycn-
ler.. Kabul edilmiştir. Açık oylarınıza arz edile
cekti r. 

MAKİYE BAKANİ FERİ!) MELEN - -
Müsaade eder inisiniz? 

BAŞKAN — Buyurun. 
Oy kullanmıyan arkadaş var mil Oy topla

ma muamelesi 'bitmiştir. 

MALİYE BAKANİ FHRİD M ULUN — Yü
ce Senatonun Sayın Üyeleri, plânlı kalkınma
mızda müessir bir vasıta olarak kullanmakta 
olduğumuz İktisadi Devlet Teşekküllerinin fa
aliyetlerine yeni bir düzen getirecek olan İkti
sadi Devlet Teşekkülleri Reorganizasyonu Ka
nununu takiben Büyük Meclis bu teşekküllerin 
yatırımlarını sağlam kaynaklardan ve ilmi 
usullere binaen teinin edecek Yatırını Bankası 
kanun tasarısını da müzakere ve kabul etmiş 
bulunmaktadır. Kabul buyurduğunuz bu ka
nunlar sayesinde ekonomik hayatımızda çok 
önemli rol oynayan İktisadi Devlet teşekkül
lerinin çalışmalarında daha verimli bir safhaya 
girecekleri muhakkaktır. Büyük Meclis bu ka
nunlarla daha evvel gerçekleştirdiği reformlara 
bir yenisini ilâve etmiş bulunmaktadır. Siyasi 
hayatımızın oldukça, kritik bir devresinde ger
çekleştirilen bu reformları aynı zamanda de
mokratik nizamın bir zaferi olarak mütalâa et
mek yerindedir ve bize ayrı bir-zevk vermektedir. 
Hükümetlere bu kanunu hediye etmiş olan yü
ce Senatoya ve onun Komisyonuna geçici Hü
kümetin şükranlarını arz ederim. (Alkışlar) 

» BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde oy oy
lanmayan varını. Oy toplama muamelesi bitmiş
tir. 
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Açık oy neticelerini arz ediyorum: 
Devlet Yatırım Bankası hakkındaki kanun 

tasarısının birinci maddesinin oylamasına 76 
sayın üye katılmış, 60 kabul 15 ret .1 çekinser 
salt çoğunluk sağlanamamıştır. 

2 nci maddesinin oylamasına 75 sayın üye 
katılmış 61 ka'bul 13 ret 1 çekinser, salt çoğun
luk sağlanamamıştır. 

3 ncü maddesinin oylamasına 74 sayın üye 
katılmış 57 kabul, 16 ret, 1 çekinser, salt ço
ğunluk sağlanamamıştır. 

4 ncü maddesinin oylamasına 74 sayın üye 
katılmış 56 kabul, 17.ret, 1 çekinser, salt ço
ğunluk sağlanamamıştır. 

5 nci maddesinin oylamasına 77 sayın üye ka
tılmış 57 ka'bul 19 ret 1 çekinser salt çoğunluk 
sağlanamamıştır. 

9 ncu maddesinin oylamasına 70 sayın üye 
katılmış 54 ka'bul 1.5 ret 1 çekinser, salt çoğun
luk sağlananı amıştır. 

10 ncu maddesinin oylamasına 74 sayın üye 
katılmış 56 ka'bul 18 ret salt çoğunluk sağlana
mamıştır. 

11 nci maddesinin oylamasına 81 sayın üye 
katılmış 63 kabul 18 ret salt çoğunluk sağlana
mamıştır. 

12 nci maddesinin oylamasına 85 sayın üye 
katılmış 54 kabul 31 ret salt çoğunluk sağlana
mamıştır. 
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15 nci maddesinin oylamasına 78 sayın üye 

katılmış 66 kalbul 12 ret salt çoğunluk sağlana
mamıştır. 

18 nci maddesinin oylamasına 78 sayın üye 
katılmış 64 kabul 14 ret salt çoğunluk sağlana
mamıştır. 

27 nci maddesinin oylamasına 83 sayın üye 
katılmış 68 kabul 15 ret, salt çoğunluk sağlana-

t mamıştır. 

Geçici üçüncü maddesinin oylamasına 77 sa
yın üye katılmış 65 kabul 12 ret, salt çoğunluk 
sağlanamamıştır. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde 89 sayın 
üye oy kullanmış 67 kalbul 22 ret salt çoğunluk 
sağlanamamıştır. 

Oya arz edilen kanun tasarısının madde ve 
tümü üzerinde kullanılan oylarla salt çoğunluk 
temin edilememiş ise de Anayasanın 92 nci mad
desi gereğince işari oylar kabul edildiklerinden 
Millet Meclisine karşı ekseriyetle ka'bul edilmiş 
telakki edilecek tekrar oya sunulmıyacaktır. 

BAŞKAN — Efendim, yarın biliyorsunuz, 
birleşik toplantı vardır. Saat 14 te Türkiye Bü
yük Millet Meclisi toplanacaktır. Türkiye Bü
yük Millet Meclisi toplantısı erken biterse saat 
15 te, erken bitmediği takdirde bitmesini müta-
akıp toplanmak üzere birleşime son veriyorum. 

| Kapanma saati : 18,50 
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Devlet Yatırım Bankası hakkındaki kanun tas arısının 1 nci maddesine verilen oyların sonucıa 

(Salt eoğmıluk sağlanamamıştır,) 

TABÎÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah OeleM 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 

ANKARA 
İbrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
Mehmet Ilkuçan 
Mustafa özer 

BALIKESİR 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Ha.san Ali Türker 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Hal it Sarıkaj^a 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

ADANA 

Sakıp önal 
AYDIN 

Fikret Turhangil 

BİLECİK 
Talât Oran 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 76 

Kabul edenler : 60 
Reddedenler : 15 
Çekinserler : J 

Oya katılmıyanlar : 105 
Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 
ERZİNCAN 

Fehmi Baysoy 
GAZİANTEP 

Zeki islâm 
Nizamettin özgül 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Rifat öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozca] 1 

KARS 
Mehmet Hazer 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

Nüvit Yetkin 
MANİSA 

Emin Açar 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
izzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 

[Reddedenler] 
BURSA 

İhsan Sabri Oağlayan-
gil 
Baki Güzey 

ELÂZIĞ 

Celâl Ertuğ 

— 4S 

ERZURUM 

Nihat Pasinli 

İSTANBUL 

Ethem Menemene i oğ] u 
Özel Şahingiray 
Ber<j Turan 

35 — 

Osman Hacıbaloğlu 
TRABZON 

Reşat Zaloğlu 
URPA 

Esat Mahmut Karakurt 
UŞAK 

Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
T l Î T İ 

Faruk Işık 
YOZGAT 

Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydıner 
Esat Çağa 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Sahır Kurutluoğlu 
Necati özdeniz 
Nevzat Sen gel 
Adil Ünlü 

İZMÎR 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
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[Çekinser] 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

[Oya katılmıy anlar] 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlıı 
(i.ü.) 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Selâhattin Özgür 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yu rd akuler 
(t) 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Haneıoğlu 
Mustafa Yılmaz înee-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnasiı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Salbit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (t. Ü.) 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Kadri üztaş 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BÎTLÎS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Kalını i Arıkan 
Sı ri'i Uzıınhasanoğlu 

BITRSA 
Sere I! Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk. V. 

ÇORUM 
Z(Jki Arsan 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşfk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Rahmi Sanalan 

GÎRESUN 
Mehmet Izmen (B.) 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Oavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Celil Cevherioğlu 
Sabahattin Tanman 

ÎZMÎR 
İzzet Birand 
Enis Kansıı 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tim a 

KAYSERÎ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 
Lûtfi Tokoğlu (1. Ü.) 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MANİSA 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
Necip Damşoğln 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cem al ettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekeni oğlu 
Rifat öçten 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Şevket Bııladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik İnci 

0. BAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalm 
Âırmil Artus 
Ömer Ergütı 
Enver Kök 
Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 
Burhan ettin Uluç 
(t) 
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[Açık üyelikler] 

Eskişehir 
Hakkâri 
îstanbul 

1 
1 
1 

Samsun 

Yekûn 

» > • -
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C. Senatosu B : 17 18 .12 .1963 O : 1 
Devlet Yatırım Bankası hakkındaki kanun tasarısının 2 nci maddesine verilen oylann sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanamamıştır-.) 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emenullah Çelebi 
Osman Koksal 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 

ANKARA 
İbrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan . 
Mustafa Özer 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Hal it Bankaya 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Kadri öztaş 

Uye sayısı : 185 
Oy verenler : 75 

Kabul edenler : 61 
Reddedenler : 1 3 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 106 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 
GİRESUN 

Sabahattin Orhon 
İSPARTA 

Suat Seren 
İSTANBUL 

Şevket Akyürek 
Rifat öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozca! 1 

KARS 
Mehmet Hazer 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tul un ay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 

Ferit Alpiskender 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkeriın Saraçoğlu 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
îzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

[Reddedenler] 
BİLECİK 

Talât Oran 
BURSA 

Baki Güzey 
ELÂZIĞ 

Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

İSTANBUL 
Ethem Menemen cioğhı 
Özel Şahingiray 
Ber<î Turan 

[Çekinser] 
ESKİŞEHİR 

Oavsi Uçagö k 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğhı 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 
Esat Çağa 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğlu 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Adil Ünlü 

İZMİR 
Cahit Okurer 
Nevzat Özerdendi 

RİZE 
Neci]) Danışoğlu 
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C. Senatoâu B : 17 18 .12 .1963 
[Oya katılmıyanlar] 

0 : 1 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadi'i Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
(t Ü.) 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Selâhattin özgür 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(D 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Galip Avşar 
Mehmet Unaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AMASYA 
Mae it Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rıfat Etker 
Salbit Kocabeyoğlu 
Man sur Ulusoy 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 
( t Ü.) 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

Osman Saim Sarıgöllü 
BALIKESİR 

Enver Aka 
(Başkan) 
Hamdı Oğuzbeyoğiu 
ITa«an Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLÜ 
Rahmi Arı kan (I.) 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
ihsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELAZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
belimi Baysoy 

ERZURUM 
N'ureUiu Ayııııksa 
Rahmi Sanal an 

GİRESUN 
Mehmet Izımen (B.) 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbını 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Celil Cevherioğlu 
Sabahattin Tanman 

İZMİR 
Tzzet Birand 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Ilifat Özdeş 
Lûtfi Tokoğlu (t. Ü.) 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

MANİSA 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Mııallâ Akarca 

Haldun Menteşeoğlu 
MUŞ 

İhsan Akpolat 
NİĞDE 

Kudret Bayhan 
ORDU 

Şevket Koksal 
SAKARYA 

Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Âmil Artus 
Ömer Ergün 
Enver Kök 
Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 
Burhanettin Uluç. (I.) 
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[Açık üyelikler] 
Eskişehir 
Hakkâııi 
İstanbul 

Siiım sun 

Yekûn 
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C. Senatosu B : 17 18 ,12 .1963 O : 1 
Devlet Yatınm Bankası hakkındaki kanun tasarısının 3 ncü maddesine verilen oyların sonucu 

(Sait çoğunluk sağlanamamıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Altsoy oğlu 
Mucip Ataklı 
EmenuRah Çelebi 
Osman Koksal 
Mehmet Özgiiııeş 
Fahri Özdilck 
Mehmet Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 

ANKARA 
Sabit Kocabeyoğlu 
ibrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
Mehmet lllkuçan 
Mustafa Özer 

BALIKESİR 
Hamdı Oğnzbeyoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

ÇANAKKALE 
ÂH Aksoy 
.Hal it Sarıkaya 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 74 

Kabul edenler : 57 
Reddedenler : 16 

Çekinse '1er : 1 
Oya katılımıyanlar : 107 

Açık üyelil ti er : 4 

[Kabul edenler] 
GAZİANTEP 

Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Ril'at Öztürkçinc 
Nnrullalı Esat Sümer 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 

KARS 
Mehmet Hazer 

KONYA 
Sedat Çumra h 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Refik Ulıısoy 
Ferit Alpiskender 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kum ruhi 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya Önder 

TEKİRDAĞ 
Selâm i Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 

Osman Hacıbaloğlu 
TRABZON 

Reşat Zaloğlu 
URPA 

Esat Mahmut Karakurt 
UŞAK 

Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 
Esat Çağa 
Hasan Kanigal 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurut!uoğlu 
Necati özdeniîz 
Nevzat Sengel 

[Reddedenler] 

AĞRI 

Veysi Yardımcı 

AYDIN 

Fikret Turhangil 

BALIKESİR 

Kadri Öztas 

BİLECİK 
Talât Oran 

BURSA 
Baki Güzey 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 

Nihat Pasinli 

İSTANBUL 
Ethem Menemcncioğlu 
Özel Şahingiray 
S abalı atti n Tanın an 
Berg Turan 

İZMİR 
Cahit Okurer 
Nevzat Özerdendi 

RİZE 
Necip Daııışoğlu 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
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[Çehinser] 
ESKİŞEHİR 

Gavsi Uçagök 

[Oya kahlmıy anlar] 

TABİÎ ÜYELER I 
Ekrem Acuner 
Vehbi Ersü I 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman | 
Kâmil Karavelioğlu I 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Selâhattin Özgür 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaf f e r Yurd aküler 
(D 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp ön al 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHISAR 
Rasim Hancıoğl u 
Mustafa Yılmaz tııce-
OgİU 
Celâl Tevfik Karasapan 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Beka t a 
Rifat Etker 
Mansur Ulusoy 

ARTVİN 
Fehmi Alparslan (1. Ü.) 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 

Hasan Ali Türker I 
BİNGÖL 

Sabri Topçuoğlu 
BİTLİS 

Cevdet Geboloğlu 
BOLU 

Kahini Arıkan (t.) 
Sıru Uzunhasanoğlıı 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayan-

Şcrel: Kayalar 
Cahit Ortaç ; 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Er doğan 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) I 

EDİRNE I 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Kelimi Bay soy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
llaiımi Sanalan 

GİRESUN 
Mehmet I/men 

GÜMÜŞANE I 
ifali't Zarbım 

HATAY | 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talii) Özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Kothi Başak 
Celil Cevherioğlu 

İZMİR 
tzzet Birand 
Enis Kansıı • 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay (iîşk. V.) 
Turgut Güle 

KASTAMONU 
Mehmet Oanıhca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusumu 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 
Fmtfi Tokoğlu (İ. Ü.) 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Nedim Evliya. 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşcoğhı 

MUŞ 
thsan Akpolat 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Âmil Artus 
Ömer Ergün 
Enver Kök 
Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 
Burhanettin Uluç (!'.) 
Âdil Ünlü 



C. Senatosu B : 17 18 .12 .1963 O : I 
[Açık üyelikler] 

Eskişehir 
Hakkâri 
istanbul 

Samsun 

Yekûn 
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C. Senatosu B : 17 18 .12 . 1963 O : 1 
Devlet Yatırım Bankası hakkındaki kanun tas arısının 4 ncü maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.) 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 74 

Kabul edenler : 56 
Reddedenler : 17 

Çekînserler : 1 
Oya katılnııyanlar : 107 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 
TABİÎ ÜYELER 

Kefet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Enıenullah Çelebi 
Osman Koksal 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkauat 

ANKARA 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Om ay 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 
Mustafa özer 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri özta§ 
Hasan Ali Türker 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin özgül 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhotı 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Rifat Öztürkçinc 
Nurullah Esat Sümer 

ÎZMİR 
Ömer Lûtfi Bozeah 
Cahit Okurer 

KARS 
Mehmei Hnzer 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dıinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Ualıattın Özbek 

MALATYA 
Mehmet ^eki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskeıuder 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal O rai 
Abdi'dkerim Saraçoğlu 

NEVŞEHİR 
İbrahim ^evki Atasağun 

NİĞDE 
İzzet Gener 

ORDU 
Zeki Kum ruhi 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya Önder 

[Reddedenler] 
BİLECİK 

Talât Oran 
BURSA 

İhsan Sabri Çağlayan-
gil 
Baki Güzey 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

İSTANBUL 
Etlıenı Menemen eloğlu 
özel Şahingiray 
Berç Turan 

[Çekinser] 
ESKİŞEHİR 

Gavsi Uçagök 
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TOKAT 
Zihni Betil 
Osmn.n Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Usat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkuııoğlu 

VAN 
Faruk Isj k 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 
Esat Çağa 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğlu 
Necati Özdeni/. 
Nevzat Sen gel 

İZMİR 
Nevzat özerdendi 

RİZE 
Necip Damşoğlu 

ZONGULDAK 
Tevfik inci 



O. Senatosu B : 17 18 . 12 . 1963 
I Oya katıl mty anlar I 

O : 1 

TABU ÜYELER 
ti krem Aeuner 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
(i. Ü.) 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Selâhattiu Özgür 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzal'f er Yurdakuler 
(î.) 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp Önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
liasim Hancı oğlu 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağımaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Mansur Ulusoy 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (I. Ü.) 

AYDIN 
iskender Cenap Kge 
O&jnaıı Sairn Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 

BİNGÖL 
Sabrı Topçuoğlu 

BÎTLtS ±JX X J_fXI9 

Cevdet Oeboloğiu 
BOLU 

13 1 ' \ 1 
Kalımı Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Ze'ki Arsan 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Ha mi t Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Bansruuğlu 

ELAZIĞ 
Uasim (îiray 

ERZİNCAN 
İçellini Ilaysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Itahmi Sanalan 

GİRESUN 
Mehmet İzmen (B.) 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

[Açık ik 
Eskişehir 1 
Hakkâri 1 
İstanbul 1 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Celil Cevherioğlu 
Sabahattin Tanınan 

İZMİR 
tzzet Birand 
rhıis Kansu 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırın Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpakhoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 
Lûtfi To'koğlu (I. Ü.) 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MANİSA 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

yelikler] 
1 Samsun 1 

Yekûn 4 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Turhan Kap anlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin BuîaJ< 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Hulusi Söylemczoğlu 

TEKİRDAĞ X JJİM.İ>V1/A\J 

Cemal Tarlan 
Selâmı Üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Denıirdağ 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

C. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalın 
Âmil Artus 
Ömer Ergün 
Enver Kök 
Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 
Burhan ettin Uluç 
Adil Ünlü 
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C. Senatosu B : 17 18 .12 .1963 O : 1 
Devlet Yatırım Bankası hakkındaki kanun tar; arısının 5 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.) 

TABU ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emaımllah Çelelbi 
Osman Koksal 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 

ANKARA 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 
Mustafa özer 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otau 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
H a l t Sarıkaya 

ADANA 
Sakıp önal 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Hamdı Oğuzbeyoğlu 
Kadri Üztaş 

Uye sayısı : 185 
Oy verenler : 77 

Kabul edenler : 57 
Reddedenler : 19 

Çekinserler 1 
Oya katümıyanlar : 104 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 
GAZİANTEP 

/ek i İslâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Rifat öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 

KARS 
Mehmet Hazer 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tıılunay 
Nüvît Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NEVŞEHİR 
ibrahim Şevki Atasağun 

ORDU 
Zeki Kumrum 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya Önder 

TOKAT 
Zihni Betil 

[Reddedenler] 
Hasan AH Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayangil 
Baki Güzey 

ÇORUM 
Alâeddm Çetin 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

İSTANBUL 
Ethem Menemeneioğlu 
özel Şahingiray 
Bere Turan 

Osman Hacıbaloğlu 
TRABZON 

Reşat Z al. oğlu 
URFA 

Esat Mahmut Kara kurt 
UŞAK 

Kâmil Coşkunoğlu 
VAN 

Faruk Işık 
YOZGAT 

Sadık Aftuknıaç 
ZONGULDAK 

Akif Eyidoğan 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydnıer 
Esat Çağa 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğlu 
Necati özdeniz 
Nevzat Songcl 

İZMİR 
Nevzat özerdemli 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

TRABZON 
Yusuf D emir dağ 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 

[Çekinser] 
ESKİŞEHİR 

Gavsi Uçagök 
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C. Senatosu B : 17 18 .12 .1963 0 : 1 
[Oya katılmtyanlar] 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 

i Kâmil Karavelioğlu 
(ttî.) 
Sami Küçük 
Sezai O'Karı 
Selâhattin özgür 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

(1.) 
ADANA 

Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar. 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz Inceoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Mansur Ulusoy 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (î. Ü) 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlü 

BOLU 
Rahmi Arıkan ; 

Sırrı Uzunhasanoğlu 
BURSA) 

Şeref Kayalar 1 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bg'k. V.) 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan i 
ihsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE! 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
i 

Nurettin Aynukjsa 
Rahmi Sanalan I 

GİRESUN 
Mehmet îzmen (B.) 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adajlı 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

l^Lçık w 
Eskişehir 1 
Hakkâri 1 
istanbul 1 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Ba§ak 
Celil Oevherioğlu 
Sabahattin Tanman 

İZMtR 
izzet Birand 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırra Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu (I, Ü.) 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

MANİSA 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğhı 

MUŞ 
ihsan A'kpolat 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

yelikler] 
Samsun 1 

Yekta 4 

İzzet Gener 
ORDU 

Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SÜRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmı Üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URPA 
Vasfi Gerger 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
0. BAŞKANINCA SE 

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Âmil Artus 
Ömer Ergün 
Enver Kök 
Kâzıma Orbay 
Ragıp Üner 
Burhanettin Uluç 
Adil Ünlü 

»•«« 
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C. Senatosu B : 17 18 .12 .1963 O : 1 
Devlet Yatırım Bankası hakkındaki kanun tasarısının 9 ncu maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanamamış, ıtır.) 

İ " Üye sayısı : 185 
i. Oy verenler : 70 

Kabul edenler : 54 
Reddedenler : 15 
Çekinserler : 1 

Oya katılınııyanlar : 111 
Açık üyelikler : 4 

TABÎI ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelöbi 
Osman Koksal 
Fahri Özdilek 
Mehmet özgüneş 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHISAR 
Rasim Hancıoğlu 

ANKARA 
SaJbit Kocabeyoğlu 
ibrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 
Mustafa özer 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AYDIN 
Fikret Turlıangil 

BALIKESİR 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 

[Kabul 
ÇANAKKALE 

Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

GAZİANTEP 
Zeki îslâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Rifat öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 

KARS 
Mehmet Hazer 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Enkut 

'^¥:W»r..'v'AJ edenler] 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NEVŞEHİR 
t. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
izzet Gener 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

SİVAS 
Ziya önder 

TOKAT 
Zihni Betil 

[Reddedenler] 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil 
Baki Güzey 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

İSTANBUL 
Etlıenı Mcnemencioğlu 

Osman Hacıbaloğlu 
TRABZON 

Reşat Zaloğlu 
ÜRFA 

Esat Mahmut Karakurt 
UŞAK 

Kâmil Coşkunoğlu 
VAN 

Faruk Işık 
YOZGAT 

Sadık Artukmaç 
ZONGULDAK 

Akif Eyidoğan 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 
Esat Çağıa 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğlu 
Necati özdenâz 
Nevzat Sengel 

Özel Şalıingiray 
Bere Turan 

İZMİR 
Nevzat özerdemli 

TRABZON 
Yusuf Pemirdağ 

[Çekinser] 
ESKİŞEHİR 

Gavsi Uçagök 
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[O^a katılmıyanlar] 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Vehbi Brsü 

i Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
d. ü.) 
Sami Küçük 
Sezai Ö'Kan 
Selâhattin Özgür 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdaimler 

(D 
ADANA 

Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz tnce-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AMASYA 
Maçta Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Aİişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Et'ker 
Mansur Ulusoy 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 
(I. Ü.) 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Kahini Arıkan 
Sırrı Uzunhasanjoğlu 

BURSA; 
Şeref Kayalar \ 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Rahmi Sanalan; 

GÎRESUN 
Mehmet îzımeni (B.) 

GÜMÜŞANE 
Halta Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İÇEL; 
Cavit Tevfik CJkyayuz 
Talip Özdolay i 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Celil Cevherioğlu 
Sabahattin Tanınan 

İZMİR 
İzzet Birand 
Enis Kansu 
Cahit O kur er 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut G<öle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü DikeçLigil^ 
Hüseyin Kalpaklıoğlıı 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 
Lûtfi Tokoğlu (1. Ü.) 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal O rai 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşe oğlu 

MUŞ 
îhsan Akpolat 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 

Şevket Koksal 
RİZE 

Necip Damşoğlu 
SAKARYA 

Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettitı Bulak 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Hulusi Söyleonezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Şevket Bulâdoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 

YOZGAT m 

Neşet Çetintaş 
ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Tevfik inci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Âmil Artus 
Ömer Ergün 
Enver Kök 
Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 
Burhanettin Uluç 
(î.) 
Âdil Ünlü 

[Açtk üyelikler] 
Eskişehir 
Hakkâri 
istanbul 

Samsun 

Yekûn 



C, Senatosu B : 17 18.12.1963 0 : 1 
Devlet Yatırım Bankası hakkındaki kanun tasarısının 10 ncu maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanamamışıtır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Osman Koksal 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
AFYON KARAHISAR 
Rasim Hancıoğlu 

ANKARA 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 
Mustafa özer 

BALIKESİR 
Hamdı Oğuzbeyoğlu 
Hasan Ali Türker 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Kadri öztaş 

BİLECİK 
Talât Oran 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 74 

Kabul edenler : 56 
Reddedenler : 1 8 

Çekinserler : 0 
Oya katılm ıy ani ar : 1Q7 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 
ÇANAKKALE 

Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 

İSPARTA 
Sıiut Seren 

İSTANBUL 
Nurullah Esat Sümer 

IZMÎR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 

KARS 
Mehmet Hazer 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Enkut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 

NÎĞDE 
İzzet Gener 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

SİNOP 
Suphi Batur 

SÎVAS 
Ziya önder 

[Reddedenler] 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil 
Baki Güzey 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 

Nihat Pasinli 

İSTANBUL 

Ethem Menemencioğlu 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Berg Turan 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

TTCH A T9* 
UŞAK 

Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydın er 

• Esat Çağa 
T f T.7" t 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğlu 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 

IZMÎR 
Cahit Okurer 
Nevzat özerdemli 

RİZE 
Necip Damşoğlu 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

TRABZON 
Yusııf Pemirdağ 
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G. Senatosu B : 17 18 .12 .1963 O 
[Oya kattlmtyanlar] 

TABÎÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
(t Ü.) 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Selâhattin özgür 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(t) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 
AFYON KARAHISAR 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Mansur Ulusoy 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (î. Ü.) 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğliu 

BOLU 
Sirrı Uzunhasanoğhı 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk. V.) 

ÇORUM! 
Zeki Arsan 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan * 
ihsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynukşa 
Rahmi S anal an ! 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GİRESUN 
Mehmet Izımen (B.) 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okjyayuz 

[Açık il 
Eskişehir i 
Plak kân 1 
îstanbul 1 

- » q » < 

Talip Özdolay 
İSTANBUL 

Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Celi! Cevherioğlu 
Rifat öztürkçine 

İZMİR 
tzzet Birand 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay (Başkan V.) 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lutfi Tokoğlu (t. Ü.) 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

yetikler] 
Samsun 1 

Ydkûn 1-

»<q» •+•• 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selânıi Üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Meihmet Ali Demir 

URFA 
Vasfı Gerger 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Âmil Artus 
Ömer Ergün 
Enver Kök 
Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 
Burhaııettin Uluç 
(î.) 
Âdil Ünlü 

• 



C. Senatosu B : 17 18 .12 .1963 O : 1 
Devlet Yatırım Bankası hakkındaki kanun tasarısının 11 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.) 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 81 

Kabul edenler : 63 
Reddedenler : 18 

Çekimserler : o 
Oya katılmıyanlar : 100 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 
TABİÎ ÜYELER 

Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emenullah Çelebi 
Osman Koksal 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 

AMASYA 
Macît Zeren 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
Mehmet Ilkuçan 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

ÇANAKKALE 
.Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ADANA 
Sakıp önal 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

BALIKESİR 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 

GAZİANTEP 
Zeki îslâm 
Niaamefttm özgül 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Rifat öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcah 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerdm Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
t. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
İzzet Gener 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SÎNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya önder 

[Reddedenler] 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayangi 
Baki Güzey 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

İSTANBUL 
özel Şahingiray 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Hidayet Aydıner 
Esat Çağa 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğlu 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 

Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

ÎZMÎR 
Nevzat özerdendi 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

TRABZON 
Yusuf Denıirdağ 
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[Otya katılmıyanlar] 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
(î. Ü.) 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Selâhattin özgür 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdafculer 
(I.) 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHlSAR 
Rasim Haneıoğlu 
Mustafa Yılmaz ince-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasa-
pan 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat ^Etker 
Mansu'r Ulusoy 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 

BİNGÖL 
Sabri Topguoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLÜ 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin j Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguağlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ ; 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Rahmi Sanalan 

GÎRESUN 
Mehmet Izmen (B.) 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Celil Cevherioğlıı 
Ethem Menemencioğlu 

IZMlR 
izzet Birand 
Enis Kansu 
Hilmi Ona.t 

KARS 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpak I ıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

MANİSA 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URPA 
Vasfi Gerger 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik inci 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Acıkalım 
Âmil Aıtus 
Ömer Er gün 
Enver Kök 
Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 
Burhanetitin Uluç 

(f) 
Âdil ünlü 

(Açık üyelikler] 
Eskişehir 
Hakkâri 
İstanbul 

1 
1 
1 

Samsun 

Yekûn 4 
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Devlet Yatınm Bankası hakkındaki kanun tas ansının 12 nci maddesine verilen oylann sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.) 

TABÎÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Atakb 
Emenullah Çelefc 
Osman Koksal 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Mehmet Şükran özkayü 
Haydar Tunçkanat 

ANKARA 
Sabit Kocabeyoğlu 
ibrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
Mehmet Ilkuçan 
Mustafa özer 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

ÇANAKKALE 
Âli Aıksoy 
Halit San kaya 

GAZİANTEP 
Zeki tslâm 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Mehmet Unaldı 
Sakıp ön al 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Ha m di Oğnzbeyoğlu 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 85 

Kabul edenler : 54 
Reddedenler : 31 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 96 
Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Rifat öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozealı 

KARS 
Mehmet Hazer 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin özibek 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 

[Redde 
Kadri Öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan gi 
Baki Güzey 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

Ferit Alpiskender 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 1X1 \J VT JLIXX 

Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
t. Ş. Atasağun 

ORDU 
Zeki Kıımrulu 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya önder 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

denler] 
ELÂZIĞ 

Celâl Ertuğ 
ERZURUM 

Nihat Pasinli 
ESKİŞEHİR 

Gavsi Uçagök 
İÇEL 

Talip özdolay 
İSTANBUL 

Ethem Menemencioğlu 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

[ TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşlkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
' Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Hidayet Aydın er 
Esat Çağa 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğla 
Necati Özdeniz 
Nevzat Sen gel 

IZMlR 
Cahit Okurer 
Nevzat özerdendi 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
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10ya katümvy anlar] 

TABtt ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
(t Ü.) 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Selâhattin özgür 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(i) 

ADANA 
Galip Avşar 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AMASYA i 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağını aslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Mansur Ulusoy 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (î. Ü.) 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 

BİNGÖL 
Sabri Topç.uoğlu | 

1 BİTLİS 
Cevdet Gebollğlu 

BOLtf 
Sırrı UzunhaslanoğJu 

BURSA 
j Şeref Kayalar 

Cahit Ortaç | 
ÇANKIRI 

Hazım Dağlı (Bşk. V.) 
ÇORUH 

Zeki Arsan 
DENÎZtî 

Cahit Akyar 
DİYARBAKIR 

Azımı Erdoğan! 
ihsan Hamit TJgrel 
(Başkan V.) \ 

EDlRN? 
Tahsin Bangnojğhı 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Bay s oy ; 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Rahmi Sanalan 

GÎRESU1 
Mehmet Izmen 

r 
(V,) 

GÜMÜŞAlp! 
Halit Zarbım 

HATAY ı 
Sabahattin Adailı 
Vehbi Aksoy 

İÇEL i 
Cavit Tevfik Okyayuz 

ISTANBU^ 
Şevket Akyürety 
Fethi Başak 
Celil Cevlıerioğlıjı J 

[Açık üij 
Eskişehir İ l 
Hakkâri 1 j 
istanbul ı 

1 IZMÎR 
izzet Birand 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
I Mehmet Çamlıca 

Ahmet Nusret Tuna 
KAYSERİ 

Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
1 Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Orhan Süersan 

MARAŞ | 
Nedim Evliya 1 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 1 
izzet Gener 1 

ORDU 
Eşref Ayhan j 

lelikler] 
Samsun 1 

^ 
Yekûn 4 

1 Şevket Koksal 
SAKARYA 

Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmı Tîren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URPA v l v i A 

Vasfi Gerger 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik inci 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalm 
Âmil Artus 
Ömer Ergün 
Enver K'yk 
Kâzım Orbay 
Ragıp Ün er 
Burhanettin Uluç (I.) 
Adil Ün?" 
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Devlet Yatırım Bankası hakkındaki kanun tasarısının 15 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.) 

' 

TABtî ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Eraanullah. Çeleibi 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Fahri özdilek 
Mehmet Öz güneş 
Mehmet Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Saibit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
Mehmet Ilkuçan 
Mustafa özer 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BİLECİK 

Talât Oran 

BOLU 

Rahmi Arıkan (t.) 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 78 

Kabul edenler : 66 
Reddedenler : 12 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıy anlar •. 103 

Açık üyeli] eler : 4 

[Kabul edenler] 
BURDUR 

Hüseyin Otan 
ÇANAKKALE 

Âli Aksoy 
Halit Sabıkaya 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Rifat Öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Cahit Okurer 

KARS 
Mehmet Hazer 

KONYA 
Sedat Çumralı 

[Redde 
BURSA 

İhsan Sabrı Çağlayan-
gil 
Baki Güzey 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

Mustafa DineMi 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Refik Ulnsoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
1 ı /-N 

•İzzet Gener 
ORDU 

Zeki Kumrulu 
RİZE 

Necip Damşoğlu 

denler] 
İSTANBUL 

Ethem Menemeneioğlu 

Özel Şahingiray 
Sabahattin Tanınan 
Berç Turan 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya Önder 

TOKAT 
Osman Haoıbaloğlu 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğlu 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 

İZMİR 
Nevzat özerdendi 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

— 446 — 



TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Selâhattin özgür 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurda kuler 
(t) 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHISAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz Inee-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Mansur Ulusoy 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (1. Ü.) 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 

-

[Qya katîlmtyanlar] 
BİNGÖL 

Sabrı Topçuoğlu 
BOLU 

Sırrı Uzımhaşanoğlu 
BURSA 

Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANKljRI 
Hazım Dağlı ;(Bşk. V.) 

ÇORUÎVI 
Zeki Arsan 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
ihsan Ham it Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Rahmi Sanalan 

GİRESUN 
Mehmet îzmen (B.) 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 

fyiçık ü 
Eskişehir 1 
Hakkari 1 
İstanbul 1 

Fethi Başak 
Celil Cevheri oğlu 

İZMİR 
izzet Birand 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nıısret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçiigil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 
Lûtfi Tokoğlü (t. Ü.) 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulün ay 

MANİSA 
Orhan Süersan 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

îjelikler] 
Samsun 0 1 

Yekûn 4 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

IT/\%T^TTT T \ A TT 
ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Tevfik inci 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Âsmdl Artus 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Enver Kök 
Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 
Bıırhanettin Uluç 
Adil Ünlü 

»>-••<« 
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C. Senatosu B : 17 18 .12 .1963 O : 1 
Devlet Yatırım Bankası hakkındaki kanun tas;1, rısının 18 ııci maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunhık sağlananı anı ışı tır.) 

Üye mayısı : 185 
Oy verenler : 7 8 

Kabul edenler : 64 
Reddedenler : 14 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 103 

Açık üyelikler : 4 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullalı Çelebi 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Fahri Özdilek 
Mehmet özgüneş 
Mehmet Şükran özka-
ya 
Haydar Tunçkanat 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 
Mustafa özer 

BALIKESİR 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri Öztaş 
Hasan Ali Türker 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

BİLECİK 
Talât Oran 

BURSA | 
ihsan Sabri Çağlayan gil 

[Kabul 
ÇANAKKALE 

Âli Aksoy 
İTalit Sarıkaya 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Ucagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin örhon 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Rifa't Öztürkçime 
Nıırullalı Esat Sümer 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcah 
Cahit Okurer 

KARS 
Mehmet Hazer 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Diııekli 
Muammer Obuz 

edenler] 
I KÜTAHYA 

Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Km in Açar 
Ferit Alpiskender 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal ; 'rai 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
ibrahim Şevki Atasağuı 

NİĞDE 
İzzet (îener 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

SİNOP 
| Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya önder 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Esat Mahmut Karakurî 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

,ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydıner 
Esat Çağa 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğlu 
Necati özdeniz 
Nevzat Sen gel 

Baki (lüzey 

ÇORUM 

Alâeddm Çetin 

ELAZIĞ 

Celâl Ertuğ 

[Reddedenler] 
İSTANBUL 

Ethem Menemencioğlu 
özel Şahingiray 
Sabahattâm Tanınan 
Rerç Turan 

İZMİR 
Nevzat özerdemli 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
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C. Senatosu B : 17 18 .12 .1963 
[Çya katıhmyanlar] 

O i l 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Sclâhattin özgür 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(î.) 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp Önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar . 
AFYON KARAMSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz İnee-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Mansur Ulusoy 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (t. Ü.) 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 

BING0L 
Sabri Topçuoglu 

BİTLİS 
Cevdet Gebolöğlu 

BOLtSr 
Rahmi Arı kan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
Şeref Kayalar 
CaJhit Ortaç 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan; 
ihsan Hamit İTigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy ' 

ERZURUJVI 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

GİRESUN 
Mehmet îzmen (B.) 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAYİ 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

Talip Özdolay 
İSTANBUL 

Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Celil Cevherioğlu 

İZMİR 
izzet Birand 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci An 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusanan 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu (I. Ü.) 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Orhan Süersan 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Şevfket Buladoğhı 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik inci 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açılkalm 
Âmil Artus 
Ömer Ergün 
Enver Kök 
Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 
Burhanettin Uluç 
(t) 

Adil Ünlü 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 
Hakkâri 
istanbul 

Samsun 

Yekûn 
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C. Senatosu B : 17 18 . 12 .1963 O : 1 
Devlet Yatırım Bankası hakkındaki kanun tasarısının 27 nci maddesine, verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABU ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Eınenullah Çelebi 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Fahri Özdilek 
Mehmet özgüneş. 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
AFYON KARAHİSAR 
Celâl Tevfik Karasa-
pan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
ibrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 
Mustafa özer 

BALIKESİR 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

BİLECİK 
Talât Oran 

BURSA 
thsan Sabri Çağlayan-
gü 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık &yeliklw 

185 
83 
68 
15 

0 
98 

: 4 

[Kabul edenler] 
ÇANAKKALE 

Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin özgül 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Rifat öztürkeine 
Nurullah Esat Sümer 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 

KARS 
Mehmet Hazer 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

[Redde 
Baki Güzey 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

İSTANBUL 
Ethem Menemencioğlu 

A. Bahattin Özibek 
MALATYA 

Nüvit Yetkin 
MANİSA 

Emin Açar 
Ferit Alpiıskeınder 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemâl Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
ibrahim Şevki Atasağut 

NİĞDE 
izzet Gener 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

denler] 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

İZMİR 
Cahit Okurer 
Nevzat özerdendi 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Esat Mahmut Karakurî, 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

C. BAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYE 

Hidayet Aydıner 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengcl 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
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Ö. Senatosu B : 17 İ8 . İ2 . İ963 Ö : 1 
[Oya katıhmyanlar] 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Veîıui Ersti 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai ö'Katı 
^elâhattin özgür 
âıtfeı Ülay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdaküler 
(D 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Avşûr 
MeHumet Ünaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (î. Ü.) 

AYDIN 
İskender Cenap Ege | 

Osman Saim Sarıgöllü 
BALIKESİR 

Enver Aka (J3asjkan) 
BİNGÖL 

Sabri Topçuoflu 
BOLÜ 

Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzurıhasanoğlu 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENÎZJJ 
Cahit Akyar : 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
ihsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nurettin Aynuisa 
Nihat Pasinli I 
Rahmi Sanalan 

GİRESUN 
Mehmet Izmen fB.) 

GÜMÜŞAltE 
Halit Zarfoun 

HATAYj 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Celil Cevherioğlu 

İZMİR 
İzzet Birand 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk, V.) 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSER! 
Hüsnü Dikeçliigil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğln (I. Ü.) 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Orhan Süersan 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

SAKARYA "s 

Turhan Kapardı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 

SÜRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten '> 

. TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlas 

TRABZON 
Şevket Buladoğlti •; 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URPA 
Vasfı Gengıer 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltaa 
Tevfik inci 
CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Âmil Artus 
Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 
Burhanettin Uluç (1.) 
Âdil Ünlü 

Eskişehir 
Hakkâri 
istanbul 

[Açık üyelikler] 
Samsun 

Yekûn 

-«••» 
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O. Senatosu B : 17 18 .12 .1963 O : 1 
Devlet Yatırım Bankası hakkındaki kanun tasarısı nın geçici 3 ncü maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.) 

185 
77 
65 
12 

0 
104 

4 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

[Kabul edenler] 
TABÎÎ ÜYELER 

Mucip Ataklı 
Osman Koksal 
Fahri Özdilek 
Mehmet Öz güneş 
AFYON KARAHISAR 
Celâl Tevf i'k Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Salbit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 
Mustafa özer 

BALIKESİR 
Hamdı Oğuzbeyoğlu 
Kadri Öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit S ar ikaya 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki Islâi/ı 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Rifat Öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 

KARS 
Mehmet Hazer 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obıız 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

A. Bahattiıı Özbek 
MALATYA 

Nüvit Yetkin 
MANİSA 

Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal O rai 
Abdiilkeriru Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
îzzet Gener 

ORDU 
Zeki Kumrıüu 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya önder 
Hulusi Söyleımezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Selâm i Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkuııoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artuknıae 

ZONGULDAK 
Akif Eyicloğan 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydıner 
Esat Çağ'a 
Ömçr Ergün 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 

AYDIN 
Fikret Turhangü 

BİLECİK 
Talât Oran 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil 

[Reddedenler] 
ÇORUM 

Alâeddin Çetin 
İSTANBUL 

Ethem Menemencioğlu 
Özel Şahingiray 
Sabahattin Tanınan 
Berç Turan 

IZMlR 
Cahit Okurer 
Nevzat Özerdendi 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
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C. Senatosu B : 17 18 . 12 .1963i O : 1 
[Oya katılmıyanlar] 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emenullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
(I. Ü.) 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

(t) 
ADANA 

Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz İnee-
oğlu 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnash 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Mansur Ulusoy 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (î. Ü.) 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka (İBaşkan) 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLtT 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENIZLI 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin; Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
ihsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Bangupğlu 

ELÂZlİĞ 
Celâl Ertuğ | 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

GlRESTjFN 
Mehmet Izme^ı (B.) 

HATAJY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

Talip özdolay 
İSTANBUL 

Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Celil Cevherioğlu 

İZMİR 
izzet Birand 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu (I. Ü.) 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Orhan Süersan 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
ihsan Akpolat 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi TevetoğLu 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URPA 
Vasfi Gerger 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik inci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Âmil Artus 
Sadi Koçaş 
Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 
Burhanettin Uluç 
(î.) 
Âdil Ünlü 

(Açık üyelikler] 
Eskişehir 
Hakkâri 
istanbul 

Samsun 

Yekûn 
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C. Senatosu B : 17 18 . 12 .1963 O : 1 
Devlet Yatırım Bankası hakkındaki kanun tasansımn tümüne verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.) 

TABÎÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emenullah Çelebi 
Kâmil Karaveiioğlu 
Osman Koksal 
Fahri Özdilek 
Mehmet özgüneş 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Oelâl Tevfik Karaaapan 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Sabit Koeabeyoğlu 
ibrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 
Mustafa özer 

BÎTLÎS 
Cevdet Geboloğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 89 

Kabul edenler : 67 
Reddedenler : 2 2 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 92 

Açık üyelikler : 4 
[Kabul edenler J 

1 Hali t Sarıkaya 
GAZİANTEP 

Zeki islâm 
Nizamettin özarüi 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Rifat öztürkçine 
Nurullaiı Esat Sümer 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 

KARS 
Sırrı Atalay 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

1 Nüvit Yetkin 
MANİSA 

Emin Açar 
Refik Ulusoy 

1 MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal Oral 

MUĞLA 
Haldun JVIcnteseoü'In 

NEVŞEHİR 
î. Ş. A tasa irim 

NİĞDE 
izzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki TCnmmlıı JL-d\jX\.± I V U U 1 J U.L 14 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

[Reddedenler] 
BURSA 

ihsan Sabri Çağlayangil 
Baki Güzey 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

ELÂZIĞ 
Oelâl Ertuğ 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

İSTANBUL 

Ethem Menemencioğlu 
özel Şahingiray 

Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

İZMÎR 

Cahit Okurer 
Nevzat özerdendi 

1 TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
F a r u k Tşık 

YOZGAT 
^adık Artuknıaç 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

0. BAŞKANINCA SE~ 
ÇİLEN ÜYELER 

Hidayet Aydıner 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdülkerım Saraçoğlu 

RtZE 
Necip Danış oğlu 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 
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TABİÎ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Vehbi Ersü 
Suphi öürsoytrak 
Kadri Kapları 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O 'Kan 
Selâhattin Özgür 
Sıtkı II!ay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(1.) 

ADANA 

Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

AFYON KARAHÎSAR 

Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Mansur Ulusoy 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (î. Ü.) 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

[Oya katılmıyanlar] 
BALIKESİR 

Enver Aka (Başkan) 
BÎNGİL 

Sabri Topçüoğlu 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
Şeref Kayaıar 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENİZLİ 
Cahit Akyaı 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azımi Erdoğan 
ihsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNJE 
Tahsdn Bangu<j>ğlu 

ELÂZIĞ 
Rasim (ri ra y 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoyi 

EKZURÜM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanal an 

GİRESUIN 
Mehmet Izmen (B.) 

GÜMÜŞANE 
Halat Zarbım j 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

Vehbi Aksoy 
İÇEL 

Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Celil Cevherioğlu 

İZMİR 
izzet Birand 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tutu. 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeç.ligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu (1. Ü. 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

MANİSA 
Ferit Alpiskemder 
Orhan Süersan 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
ihsan Akpolat 

NİĞDE 
Kudret, Bay ha TI 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cem al ettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

URFA 
Vasfi Gerger 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik inci 

G. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalm 
Âmil Artus 
Sadi Koeaş 
Kâzım Orbay 
Ragıp Ün er 
Burhanettin Uluç 
(t) 
Adil Ünlü 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 
Hakkâri 
istanbul 

Samsun 

Yekûn 

>&<* 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

ONYEDİNCİ BİRLEŞİM 

18 . 12 . 1963 Çarşamba 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Müteveffa Naci Toros'un yasama dokunulmaz
lığı hakkındaki dosyanın Başbakanlığa iadesi
ne dair Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkan
lığı tezkeresi (3/56) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE PİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu İçtüzük teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzük Komisyonu ra
poru (2/15) 

X 2. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1963 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (M, Meclisi 
1/557, C. Senatosu 1/310) (S. Sayısı : 317) 
[Dağıtma tarihi: 8 . 10 . 1963] 

X 3. — 1963 yıh Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkındaki ka
nun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poru (M. Meclisi 1/556, C. Senatosu 1/309) 
(S. Sayısı: 318) [Dağıtma tarihi: 8 . 10 . 1963] 

4. —. Bâzı müessese, teşekkül ve işletme
lerin kullandıkları, «Devlet» kelime?! isimlerin 
kaldırılmasına dair kanun teklifinin Millet 

Meclisince reddolunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu içişleri ve Anayasa ve Adalet komis
yonları raporları (M. Meclisi 2/489; C. Sena
tosu 2/108) (S. Sayısı : 334) [Dağıtma tarihi : 
9 . 11 . 1963] (Ret) 

5. — Millî Güvenlik ve huzuru bozan bâzı 
fiiller hakkındaki 5 . 3 . 1962 tarihi ve 38 sayılı 
Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair ka
nun teklifinin Millet Meclisince reddolunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada 
let Komisyonu raporu (M. Meclisi 2/289 ; C. Se
natosu 2/109) (S. Sayısı : 333) [Dağıtma tari
hi : 1 . 11 . 1963] (Ret) 

6. — Ege Üniversitesi 1963 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (R) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Karma Büt
çe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/564; C. 
Senatosu 1/321) (S, Sayısı : 352) [Dağıtma 
tarihi : 14 . 12 . 1963] 

7. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporu (M. Meclisi 1/551 ; C. Senatosu 1/320) 
(S. Sayısı : 353) [Dağıtma tarihi: 16 . 12 .1983] 

8. — Tekel Genel Müdürlüğü 1963 yılı Büt
çe kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 
1/576; C. Senatosu 1/319 (S. Sayısı : 354) 
[Dağıtma tarihi : 16 . 12 . 1963] 

9. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poru (M. Meclisi 1/575 ; C. Senatosu 1/318) 
(S. Sayısı : 355) [Dağıtma tarihi : 16 . 12 . 1963] 

. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1963 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/275); 
C. Senatosu 1/317) (S. Sayısı : 356) [Dağtıma 
tarihi: 16 . 12 . 1963] 

(Devamı arkada) 



11. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve karma Bütçe Komisyonu ra
poru (M. Meclisi 1/571 ; C. Senatosu 1/323) 
(S. Sayısı: 357) [Dağıtma tarihi: 14 . 12 . 1963] 

V 
ÎKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X 1. — Devlet Yatırım Bankası hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu

nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Ko
misyon raporu (M. Meclisi 1/308; C. Senatosu 
1/284) (S. Sayısı : 321 [Dağıtma tarihi : 
14 . 10 . 1963] 

X 2. i— Türk vatandaşlığı hakkındaki kanun 
tasarısının Millet Meslisince kabul olunan met
ni: ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon 
raporu (M. Meclisi 1/202, C. Senatosu 1/285) 
(S. Sayısı: 309) [Dağıtma tarihi: 3 . 10 , 1963] 

X 3. — Millî Eğitim Bakanlığına Ankara'da 
yaptırılacak merkez binası için gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişilmesi hakkındaki ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim, 
Bayındırlık ve Ulaştırma ve Bütçe komisyonları 
raporları (M. Meclisi 1/412; C. Senatosu 1/298) 
S. Sayısı : 319) [Dağıtma tarihi : 14 .10 .1963] 

X 4. — Kölelik, köle ticareti, köleliğe ben
zer uygulama ve geleneklerin ortadan kaldırıl
masına dair Ek Sözleşmenin onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu İçişleri ve Dışişleri, Basın-
Yaym ve Turizm komisyonları raporları (M. 
Meclisi 1/350, C. Senatosu 1/295) (S. Sayısı: 
322) [Dağıtma tarihi : 18 . 10 . 1963] 

5. — Mehmet (Mustafa) Yeğenoğlu hakkın
daki ölüm cezasının yerine getirilmesine dair 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi 3/510, 
O. Senatosu 2/101) (S. Sayısı : 326) [Dağıtma 
tarihi : 23 . 10 . 1963] 

X 6. — 3512 sayılı Cemiyetler Kanununun 
12 nci maddesinin kaldırılması ve 29 ncu mad

desinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tekli
finin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu İçişleri ve Anayasa ve 
Adalet komisyonları raporları (M. Meclisi 
2/433, C. Senatosu 2/100) (S. Sayısı : 327) 
[Dağıtma tarihi : 24 . 10 . 1963] 

X 7. — Türkiye İle Afganistan arasında ak
dedilen Kültür Andlaşmasının onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Dışişleri, Basın - Yayın ve Tu
rizm ve Millî Eğitim komisyonları raporları 
(M, Meclisi 1/236, C. Senatosu 1/292) (S. Sa
yısı : 331) [Dağtıma tarihi : 1 . 11 . 1963] 

X 8. — Televizyon filimleri vasıtasiyle prog
ramların mübadelesine dair Avrupa Andlaşma
sının onaylanmasının uygun bulunduğu hakkın
daki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, 
Basın - Yayın ve Turizm ve Millî Eğitim ko
misyonları raporları (M. Meclisi 1/319, C. Se
natosu İ/294) (S. Sayısı : 332) [Dağıtma tari
hi : 1 . 11 . 1963] 

X 9. — Türkiye ile İran arasında akdedilen 
Kültür Andlaşmasının onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkındaki kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Dışişleri, Basın - Yayın ve Turizm ve 
Millî Eğitim komisyonları raporları (M. Mec
lisi 1/228; C. Senatosu 1/291) (S. Sayısı : 330) 
[Dağıtma tarihi : 1 . 11 . 1963] 

X 10. — Avukatlık Kanununun 7 nci madde
sinin kaldırılması ve 114 ncü maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifinin Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(M. Medisi 2/385; C. Senatosu 2/102) (S. Sayı
sı : 292 ye 2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
10 . 12 . 1963] 

1.1. — İmar Kanununa bir madde eklenmesi 
hakkındaki 7341 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Sosyal İşler, İçişleri ve Anayasa ve 
Adalet komisyonları raporları (M. Meclisi 
1/205; C. Senatosu 1/300) (S. Sayısı : 335) 
[Dağıtma tarihi : 10 . 12 . 1963] 



Dönem : 1 Q 1 § 
Toplantı 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : Ü Z I 

Devlet Yatırım Bankası hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon 

raporu (M. Meclisi 1/308; C. Senatosu 1/284) 

(Not : M. Meclisi Sıra Sayısı : 304) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 28 . 8 . 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 3353 - 16330 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 27 . 8 . 1963 tarihli 125 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilen, Devlet Yatırım Bankası hakkındaki kamın tasansı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not : Bu tasarı 12 . S . 1962 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 9, 10, 11 . 7 . 1963, 19, 21, 22, 26 ve 27 . 8 . 1963 tarihli 111, 112, 113, 120, 121, 122, 12i 
ve 125 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 30i) 

Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyon 
Esas No. : 1/284 10 . 10 . 1963 

Karar No. : 2 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Başkanlığınız tarafından komisyonumuza havale edilen «Devlet Yatırım Bankası hakkında ka
nun tasarısı» nm Millet Meclisinin 27 . 8 . .1963 tarihli 125 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle 
görüşülerek kabul edilmiş bulunan metni Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle ve Yüksek Mura
kabe Heyetinden izahat alınmak suretiyle komisyonumuzca incelendi. 

I - Komisyonumuz, sözü geçen tasarıya ait genel gerekçeyi uygun görmüştür. 
I I . Komisyonumuz Millet Meclisince kabul edilen 6, 7, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 28, 29, 30 ve 31 nci maddelerle geçici madde 1, 2 ve 4 ü aynen kabul etmiştir. 
III - Komisyonumuzca 1, 2. 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 27 nci maddelerle geçici madde 3 

metninde yapılan değişikliklere gelince : 
Madde 1. — Madde dil bakımından düzeltilmiş «Maliye Bakanlığına bağlı olarak» ifadesi «ikti

sadi Devlet Teşekkülleriyle müesseseleri ive iştirakler hakkındaki kanun tasarısı» na uygun bir su-
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rette «ilgili olduğu bakanlık Maliye Bakanlığıdır.» şekline çevrilmiş ve «kuruluş ve hukukî bünye» 
başlığını taşıyan bu maddede yer almaması gereken «şube açamaz, kasa işlemleri Türkiye Cumhu
riyet Merkez Bankası vasıtasiyle yürütülür» fıkrası metinden çıkarılmıştır. 

Madde 2. — Maddenin başlığına «ve yetki» kelimeleri ilâve edilmiş birinci fıkrada «görev» 
tâbirinin tekerrürünü önlemek üzere fıkra sonundaki «görevleri» tâbiri «işleri» şeklinde değişti
rilmiş üçüncü fıkraya «şube açamaz» cümlesi ilâve edilmiştir. 

Madde 3. — Başlığa «deyimi» kelimesi ilâve edilmiş metindeki bâzı noktalamalar düzeltilmiştir. 
Madde 4. — «Anlamı» kelimesi «deyimi» şeklinde düzel!ilmiş ve metinde kullanılan «sermaye mal

ları» kelimeleri bankanın kuruluş maksat ve gayesine ve yerleşmiş terminolojiye uygun bir surette 
«sabit kıymetler» şeklinde değiştirilmiştir. 

Madde 5. — Bu maddenin (b) bendinin 2 numaralı fıkrasındaki «T. 0. Emekli Sandığı ve İşçi Si
gortaları Kurumu ka.ynakla-nnd.au İktisadi Devlet Teşekküllerinin kredi ihtiyacına tahsis edilebile
cek meblâğlar banka tahvillerine yatırılır» fıkrası çıkarılarak bu konu tasarıda ayrı bir madde, 0 
ncu madde mevzu yapılmış ve gereken sarahat verilmiştir. Aynı bendin o ve 5 numaralı fıkraların
daki «açılacak», «verilecek», «yapacakları», «açacakları» kelimeleri «açılabilecek», «verilebilecek», 
«yapabilecekleri», «açabilecekleri» şeklinde değiştirilerek Hazinenin bankaya açabileceği kredi ve 
verebileceği avanslar ile İktisadi Devlet Teşekküllerinin bankaya yapabilecekleri tevdiat ve açacak
ları cari hesaplar bunların ihtiyar ve imkânlarına bırakılmak sureliyle muhtariyet ve sorumluluk
larının zaruri kıldığı serbestinin korunması sağlanmıştır. 

Madde 8. — Bu maddede «tahvilât» kelimeleri «tahviller» şeklinde değiştirilmiştir. 
Madde 9. — İktisadi Devlet Teşekküllerinin devamlılık gösteren finansman fazlalarını banka tah

villerine yatırması âmir hükmünü ihtiva eden bu madde teşekküllerin esasen kifayetsiz bulunan ser-
meyelerini kullanma hususunda taşıdıkları sorumluluk ve işlemeleri için haiz olmaları gereken malî ser
besti ile uzlaşabilir, mahiyetinde görülmediğinden tasarıdan çıkarılmış ve yerine 9 ncu madde olarak 
sorumluluk ve malî muhtariyet esasları mahfuz tutulmak kaydiyle finansman fazlası imkânları muh
temel bulunan T. C. Emekli Sandığı ve İşçi Sigortaları Kurumu kaynaklarından, bu sandık ve kuru
mun yıllık çalışma ve finansman programlarında İktisadi Devlet Teşekküllerinin kredi ihtiyaçlarına 
tahsis edebilecekleri meblâğları Devlet Yatırım Bankası tahvillerine - bu sandık ve kurumca bu pa
ralara ihtiyaç hâsıl olduğu takdirde harika tarafından !bu tahvillerin normal değeri üzerinden 
derhal satınalınmaisı şartiyle - yatırmalarını sağlayacak hüküm konmuştur. 

Madde 10. — Bu maddenin son fıkrasında atıf ile ilgili, bir" yanlış düzeltilmiştir. 
(Madde 11. — Birinci satırdaki «istenehilmesİ» kelimesi istenilebilmesi şeklinde değiştirilerek 

kabul edinmiştir. 
Madde 12. -—• Bu maddeye teşekküllerin projelerin hazır!anmasındalki sorumluluklarını kay

dırmamak, zaman kaybına ve lüzumsuz masraflara sebebiyet vermemek maksadiyle kredinin şe
kil ve şartlarını tesbit 'için projelerin esas itibariyle malî yönden ve üç ay içinde inceleneceği ve 
'konunun maddedeki hakem kuruluna getirildiği takdirde bu kurulca 15 gün içinde karara bağ
lanacağı sarahatle ifade edilmiştir. 

iMadde 15. — Bu maddede Maliye Bakanının yönetim kuruluna İnha edeceği iki üyeden bi
rinin ISanayi Bakanının inhasına 'bırakılması suretiyle en çok sayıda İktisadi Devlet Teşekkül -
reıiyle ilgili Bakanlığa da Devlet Yatırım Bankası Yönetim Kuruluna yapılacak inhada yer ve
rilmiş 'bulunmaktadır. 

Madde 18. — Bankanın personel kadrosunun önemine binaen, Maliye Bakanının onayı ile 
•değil 'Maliye Bakanının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca teshili uygun görülerek birinci fık
ra ona göre düzeltilmiş; ikinci, fıkradaki «hizmetlileri» ve «hizmetlilerinin» kelimeleri «İktisadi 
Devlet Teşekkülleriyle 'müesseseleri ve iştirakler 'hakkındaki kanun tasarısı»1 nda olduğu .gibi 
«personeli» ve «personelinin» şeklinde değiştirilmiş ve son fıkrada sözleşme ile çalıştırılacak per
sonelin projelerin incelenmesi ve takibi ile görevli olanlara hasrı uygun görülmüştür. 

0. Senatosu ( S. Sayısı : 321 ) 
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Madde 27. — Bu maddede bahsi geçen 154 sayılı Kanunun -tarihinin de yazılması uygun gö-
rülereik madde o şekilde düzeltilmiştir. j 

Geçici ma&de 3. — Bu maddede Devlet Yatırım Banlkasının çalışmaya başlıyacağı tarihin 
1 . 1 . 1964, Amortisman Kredi Sandığjnm tasfiyesine 'başlanacağı tarihin 31 . 12 .1968 olarak 
tesbiti uygun görülerek madde oma görje düzeltilmiştir. 

IV - Komisyonumuz bu kanun tasahsmın Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif etmeyi 'kararlaştırmıştır. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunuh tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Kâtip Tabiî Üye 
Zonguldak Tümü hakkında söz hak-

T. R. Baltan 

Başkan 
Bursa 

Ş. Kayalar 

Sözcü 
Giresuıî 

8. Orho\ı lam mahfuz, bâzı husus
lar hakkında muhalefet 

şerhi eklidir. 
8. özgür 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Â. Artus 

Artvin 
F. Alpaslan 

İmzada bulunamadı 

Sinop 
Söz hakkım mahfuzdur. 

8. Batur 

Tokat Siirt 
Söz hakim saklıdır. 12 nci maddeye 

Z. Betil muhalifim. 
L. Aykut 

Bursa 
Muhalifim söz hakkım mahfuzdur. 

B. Güzey 

25 . 9 . 1963 
Muhalefet şerhi 

'Bu tasarı gerçek ve bağımsız bir balkanın 'kurulmasından ziyade «sermaye tevzi bürosu» şek
linde bir organın kurulmasını sağlamaktadır. 

Bünyesinin teşkili bakımından ilgili [Bakanlar ve Bakanlar Kuruluna 'karşı gereken muhtari
yetini muhafaza edebilecek ve onların i isteklerine mukavemet edecek bünyede değildir. 

Keza Yüksek Murakabe Heyetinin Ipevlet Yatırım Bankası hakkında ortaya koyduğu sorum
ların tasanda çözıülemediği ve nasıl çözümleneceği hakkında da bir prensip kararı yoktur. 

Kararlaştırılmış projelerin banka tarafından etüdünden doğan, teşebbüs ile olacak ihtilâfların 
halli için 'hakem yoluna gidilmesi, telifçji bir görüş olup, sistematiğin dışındadır. Aynı zaman
da da bu mekanizma ağır işlemek isticjadmdadır. 

Bankamın sermayesiyle sınırlı olmafcsıjzın tahvilât çıkarmak suretiyle borçlanmaya yetkili kı
lınması da, piyasa üzerinde enflâsyonist jbir tesir icra edecektir. 

C. Senatosu Tabiî Üye 
S. özgür 

C. Senatoisu ( S. Sayısı : 321 ) 
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MÎLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ MİSTİN 

Devlet Yatırım Bankası hakkında kanun tasarısı 

BÖLÜM : I 
Genel hükümler" 

Kurulu§ ve HukuM bünye 

MADDE 1. — Maliye Bakanlığına bağlı olarak, ösel hukuk hükümlerine tabi ve tüzel kişi
liğe sahip muhtar bir «Devlet Yatırım Bankası» kurulmuştur. 

Banka bir iktisadi devlet teşekkülü olup bu kanun ve «İktisadi Devlet Teşekkülleri, Müesse
seleri ve İştirakleri Hakkındaki Kanun» hükümlerine g'öre yönetilir ve denetlenir. 

Bankanın merkezi Ankara'dır, şube açamaz. Kasa işlemleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kası vasıtasiyle yürütülür. 

Görev 

MADDE 2. — Bankanın görevi İktisadi Devlet Teşekküllerinin yatırımları için gerekli kredi
leri sağlamak, gerektiğinde bu maksatla garanti vermek, bu kanun ve diğer kanunlarla kendi
sine verilen görevleri yapmaktır. 

Banka, hisse senedi satmalmak veya sermayeye iştirak etmek suretiyle ve başka yollarla 
kamu sektörüne ve özel sektöre dâhil teşebbüs, kurum ve kişilerle ortaklık kuramaz ve kurul
muş olanlara katılamaz. 

Banka, teşkilâtı için gerekli olanlar dışında gayrimenkul edinemez. 
Alacakların tahsilini sağlamak maksadiyle ve diğer sebeplerle tesahubedilen hisse senetleri ve 

gayrimenkuller en kısa zamanda elden çıkarılır. 

iktisadi De'vkt Teşekkülü 

MADDE 3. — Bu kanunun uygulanması bakımından iktisadi devlet teşekkülü, deyimi, «İk
tisadi Devlet Teşekkülleri, Müesseseleri ve İştirakleri Hakkındaki Kanunun şümulüne giren 
teşekkülleri» ifade eder. 

Yatırım anlamı 

MADDE 4. — Bu kanunun uygulanması bakımından «yatırım» deyimi, teşekkülün faaliyeti ile 
ilgili maddi ve maddi olmıyan sermaye mallarına yapılan ilâveyi ifade eder. 

Sermaye mallarının iktisadi değerlerini artıracak nitelikte olan esaslı onarım ve yenilemeler de 
yatırım sayılabilir. 

Kaynaklar 

MADDE 5. —- Bankanın kaynakları aşağıda gösterilmiştir. 
a) Öz kaynaklar : 
1. Sermaye, 
2. İhtiyatlar, 
3. Provizyonlar ve karşılıklar, 
b) Yabancı kaynaklar : 
1. Bankalar Kanununun değişik 33 ncü maddesine göre tesis edilen mevduat munzam kar

şılıklarından 301 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi ile Amortisman ve Kredi Sandığına bırakılan 
meblâğlar, 

Ç. Senatosu ( S. Sayısı : 321 ) 
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GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Devlet Yatırım Bankası hakkında kanun tasarısı 

. | BÖLÜM : I. 

Ot'iiel hükümler* 

Kuruluş ve hukukî bünye 

HADDE 1. — Özel hukuk hükümlerin^ tabi, tüzel kişiliğe ve özerkliğe sahip muhtar bir «Devlet 
Yatırım Bankası» kurulmuştur. 

Banka bir İktisadi Devlet Teşekkülü ojup bu kanun ve «iktisadi Devlet Teşekkülleriyle mües
seseleri ve iştirakler hakkındaki Kanun» hükümlerine göre yönetilir ve denetlenir. 

Bankanın merkezi Ankara'dadır, ilgili olduğu Bakanlık Maliye Bakanlığıdır. 

Görev ve yetki 

MADDE 2. — Bankanın görevi; İktisadi Devlet Teşekküllerinin yatırımları için gerekli kredi
leri sağlamak, gerektiğinde bu maksatla garanti vermek, bu kanun ve diğer kanunlarla kendisine 
verilen işleri yapmaktır. 

Banka, hisse senedi satınalmak veya sermayeye iştirak etmek suretiyle ve başka yollarla kamu 
sektörüne ve özel sektöre dâhil teşebbüs kiram've kişilerle ortaklık kuramaz ye kurulmuş olanlara 
katılammaz. 

Banka, şube açamaz ve teşkilâtı için gerekli olanlar dışında gayrimenkul edinemez. 
Alacakların tahsilini sağlamak maksadiyle ve diğer sebeplerle tesahubedilen hisse senetleri ve 

gayrimenkuller en kısa zamanda elden çıkarılır. 

İki hadi Eterlet Teşekkülü deyimi 

MADDE 3. — Bu kanunun uygulanmadı bakımından «İktisadi Devlet Teşekkülü» deyimi, İkti
sadi Devlet Teşekkülleriyle müesseseleri ve İştirakler hakkındaki Kanunun şümulüne giren teşekkül
leri ifade eder. 

Yatırım deyimi 

MADDE 4. — Bu kanunun uygulanması bakımından «Yatırım» deyimi, teşekkülün faaliyeti ile 
ilgili maddi ve maddi olmıyan sabit kıymetlere yapılan ilâveyi ifade eder. 

Sabit kıymetlerin iktisadi değerlerini artıracak nitelikte olan esaslı onarım ve yenilemeler de ya
tırım sayılır. 

Kaynaklar 

MADDE 5. — Bankanın kaynaklan aşağıda gösterilmiştir. 
a) Öz kaynaklar : 
1. Sermaye, 
2. İhtiyatlar, 
3. Provizyonlar ve karşılıklar, 
b) Yabancı kaynaklar : 
1. Bankalar Kanununun değişik 33 neu maddesine göre tesis edilen mevduat munzam karşılık

larından 301 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi ile Amortisman ve Kredi Sandığına bırakılan meb
lâğlar. 

C. Senatosu (S. Sayısr:: 321) 
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Millet Meclisinin ıkabııl ettiği metin 

2. Çıkarılacak tahviller hâsılatı (T. C. Emekli Sandığı ve İşçi Sigortaları Kurumu kaynakla
rından İktisadi Devlet Teşekküllerinin kredi ihtiyacına tahsis edilebilecek meblağlar Banka tah
villerine yatırılır.) 

3. Hazinece Bankaya açılacak krediler ve verilecek avanslar, 
4. Bankanın, gerektiğinde Hazine kefaleti ile, yerli ve yabancı malî müesseselerden sağlı-

yacağı krediler, 
5. İktisadi Devlet Teşekküllerinin Bankaya yapacakları tevdiat ve Banka nezdinde açacak

ları alacaklı cari hesaplar, 
6. Kanun ve kararlarla Bankaya sağlanan diğer kaynaklar. 

Sermaye 
MADDE 6. — Bankanın sermayesi 1 000 000 000 liradır. Bu meblâğ aşağıda gösterilen kay

naklardan sağlanır. 
a) Amortisman ve Kredi Sandığının öz varlığı, 
b) Bütçeden ödenecek paralar, 
c) İç Finansman Fonunun bankaya devir tarihindeki aktif toplamı ile ödenmesi gereken 

pasifi arasındaki fark, 
d) Bankanın yıllık safi kârından sermayeye mahsubedilmek üzere ayrılan kısım, 

İhtiyat ve provizyonlar 

MADDE 7. — Yıllık safi kârın % 15 i nominal sermayenin % 50 sine ulaşıncaya kadar muh
temel zararları karşılamak üzere ihtiyat akçesi olalarak ayrılır. 

Sermayenin tamamı ödendikten sonra safi kârın % 10 u olağanüstü ihtiyat akçesi olarak ay
rılır. 

Yatırım Bankası işletmeciliğinin gerektirdiği her türlü provizyon ve karşılıkların tesisine 
Banka yetkilileri mecburdurlar. 

Tahvilât çıkarmak suretiyle borçlanma, 

MADDE 8. — Banka, Maliye Bakanlığının kefaleti ile sermayesiyle sınırlı olmaksızın tahvi
lât çıkarmak suretiyle borçlanmaya yetkilidir. 

Banka tarafından çıkarılacak tahvillerin her tertibinin tutarı, itfa süresi, ihraç fiyatı ve faiz 
oranı Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca, diğer şartları Yönetim Kurulu 
tarafından belirtilir. 

Tahvillerin kupon ve ikramiyeleri, ödenmesi gerektiği tarihten itibaren beş yıl, itfa bedelleri 
ise ödenmesi gerektiği tarihten itibaren on yıl sonra Banka lehine zamanaşımına uğrar. 

İkramiyeli tahviller kur'a çekmek suretiyle itfa olunur. Diğer tahviller, fiyatları başabaştan 
aşağı olduğu sürece Bankanın portföyünden veya borsadan satınalma yoluyle, bu yollarla gerekli 
miktarda tahvil sağlamanın mümkün olmaması veya tahvillerin fiyatlarının başabaşı bulmuş ve
ya aşmış olması halinde kur'a çekmek suretiyle itfa edilirler. 

Bankanın tahvilleri, Devlet tahvillerinin sahip bulunduğu her türlü hak, imtiyaz ve muafiyet
lerden faydalanır. 

İktisadi Derlet Teşekkül/'erinin tahini alma mecburiyeti 

MADDE 9. — İktisadi Devlet Teşekkülleri, devamlılık gösteren finansman fazlalarını Ban
ka tahvilâtına yatırırlar. 

C. Senatosu ( S. Seyisi : 321 ) 
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GeçicijKo. kabul ettiği metin 

2. Çıkarılacak tahviller hâsılatı, 
3. Hazinece Bankaya açılabilecek krediler ve verilebilecek avanslar, 
4. Bankanın, gerektiğinde Hazine kefaleti ile, yerli ve yabancı malî müesseselerden sağlıyacağı 

krediler, 
5. İktisadi Devlet Teşekküllerinin bankaya yapabilecekleri tevdiat ve banka nezdinde açabile

cekleri alacaklı cari hesaplar, 
6. Kanun ve kararlarla Bankaya sağjanan diğer kaynaklar. 

Sermaye 

MADDE 6. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 6 ncı madde aynen kabul edilmiştir. 

tti$vyat ve provizyon 

MADDE 7. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 7 nci madde aynen kabul edilmiş
tir. 

Tahviller çıkarmak suretiyle borçlanma 

MADDE 8. — Banka, Maliye Bakanlığinın kefaleti altında sermayesiyle sınırlı olmaksızın tahvil
ler çıkarmak suretiyle borçlanmaya yetkilidir. 

Banka tarafından çıkarılacak tahvillerin her tertibinin tutan, itfa süresi, ihraç fiyatı ve faiz 
oranı Maliye Bakanlığının teklifi üzerine j Bankalar Kurulunca, diğer şartlan Yönetim Kurulu ta
rafından belirtilir. 

Tahvillerin kupon ve ikramiyeleri, ödenmesi gerektiği tarihten itibaren beş yıl, itfa bedelleri ise 
ödenmesi gerektiği tarihten itibaren on y l̂ sonra Banka lehine zaman aşımına uğrar. 

îkramiyeli tahviller kur'a çekmek suretiyle itfa olunur. Diğer tahviller, fiyatlan başabaştan aşa
ğı olduğu sürece Bankanın potföyünden vjeya borsadan satınalma yoluyla, bu yollarda gerekli mik
tarda tahvil sağlamanın mümkün olmamalı veya tahvillerin fiyatlannın başabaşı bulmuş veya aş
mış olması halinde kur'a çekmek suretiyle ;itfa edilir. 

Bankanın tahvilleri, Devlet tahvillerinin sahibolduğu her türlü hak, imtiyaz ve muafiyet
lerden faydalanır. 

T: C. Emekli Sandığı ve îşçi Sigortalan Kurumu 

MADDE 9. — T. 0. Emekli Sandığı |ve işçi Sigortaları Kurumu kaynaklarından, yıllık 
çalışma ve" finansman programlarında İktisadi Devlet Teşekküüerinin kredi ihtiyaçlanna 
tahsis edilen meblağlar Devlet Yatırım Bankası tahvillerine yatırılır. 

C. Senatomu (S. Sayısı: 321) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

Adı geçen paralara teşekküllerin ihtiyacı olduğu takdirde Banka bu tahvilleri derhal sa-
tmalır. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin yıllık finansman ihtiyaçlarının tesbiti için yapılan inceleme
lerde bu mecburiyetin yerine getirilmiş olup olmadığı araştırılır ve ertesi yıl için Banka tah
vilâtına yatırılması gereken miktarlarla teşekküllerden satmalmacak tahvil tutarları tesbit olu
nur. 

BÖLÜM : II 

Finansman işlemleri 

Finansman plânı 

MADDE 10. — İktisadi Devlet Teşekküllerinin karara bağlanmış yatırımları için gerekli pa
ralardan kendi imkânlariyle ve diğer şekillerde karşılanamıyan kısım bu bölümdeki esaslara gö
re Devlet Yatırım Bankası kredileri ile karşılanır. 

Plânlanan yatırım kredisi ihtiyacından Banka imkânları ile karşılanamıyan kısım bu kanu
nun 5 ve 6 ncı maddesindeki hükümler uyarınca Maliye Bakanlığınca sağlanarak banka emrine 
verilir. 

Banka tarafından finanse edilecek projeler 

MADDE 11. — Bankadan yatırım kredisi ist3nebilmesi için finanse edilecek projenin teknik 
ve ekonomik bakımlardan uygun olduğunun ve kredi ile finansman ihtiyacı miktarının yetkili 
merciler tarafından kararlaştırılmış olması şarttır. 

Bankaya verilecek borç isteme belgesine proje ve bunun dayandığı teknik, iktisadi ve malî etüt
lerin birer örneği eklenir. 

Banka kredileri için yönetim kurulunca tâyin edilen en uzun süreye göre hesaplanacak tak
sitlerin ödenmesine rantabilite * durumları elverişli olmıyan projeler Bankanın kredilerinden fay
dalanamazlar. 

MADDE 12. — Bankaca finanse edilmesi istenen projeler, kredinin şekil ve şartlarının tesbiti 
için Banka tarafından incelenir. 

Banka elemanları tarafından yapılan incelemelerde bir noksanlığa raslanırsa proje yeniden in
celenmek üzere kredi istiyen teşekküle geri çevrilebilir. 

Banka tarafından itiraz edilen husus üzerinde taraflarca uyuşularaaz veya projenin aranan nite
likte olmadığı ileri sürülerek kredi isteği geri çevrilen teşekkül Banka kararma itirazda bulunursa, 
konu Maliye Bakanlığı, kredi istiyen teşekkülle ilgili Bakanlık, Devlet Plânlama Teşkilâtı, Banka 
ve kredi istiyen teşekkülün birer temsilcisinin katılacağı bir hakem kuruluna getirilir. Taraflar bu 
kurulun çoğunlukla vereceği karara uymak zorundadırlar. 

Kredinin şekil ve şartlan, proje üzerinde yapılan inceleme sonuçları ve finansmanda kullanıla
cak kaynaklar göz önünde bulundurularak Yönetim Kurulunca tesbit olunur. 

Kredilerin tabi tutulacağı faiz oranı, Ödünç P.xra Verme İşleri Kanunu gereğince tesbit edilen 
faiz oranını aşmamak üzere Maliye Bakanlığınca belli edilecek sınırlar arasında olarak finanse 
edilecek projenin mahiyeti göz önünde bulundurularak tâyin olunur. 

Belli projelerin finansmanı için sağlanan yabancı kaynaklardan elde edilen paralardan açı
lan kredilerde, faiz oranı, bu kaynağın Bankaya olan maliyetine Maliye Bakanlığının onayı ile 
belli edilecek oranın eklenmesi suretiyle tesbit olunur. 
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Adı geçen sandık ve kurumun yatırılan paralara ihtiyaçları olduğu takdirde banka bu 
tahvilleri derhal nominal değeri üzerinden satınalır. 

BÖLÜM : II 

Finansman işlemleri 

Finansman plânı 

MADDE 10. — İktisadi Devlet Teşekküllerinin karara bağlanmış yatırımları için gerekli 
paralardan kendi imkânları ile ve djğer şekillerde karşılannuyan kısım bu bölümdeki esas

lara göre Devlet Yatırım Bankası kredileri ile karşılanır. 
Plânlanan yatırım kredisi ihtiyacından banka imkânları üe karşılanamıyan kısım bu kanu

nun 5 nci maddesinin (b) bendi hükümlerine göre Maliye Bakanlığınca sağlanarak banka em
rine verilir. 

Banka tarafından finanse edilecek projeler 

MADDE 11. — Bankadan yatırım kredisi istenüebilmesi için finanse edilecek projenin 
teknik ve ekonomik bakımlardan uygun olduğunun ve kredi ile finansman ihtiyacı miktarı
nın yetkili merciler tarafından kararlaştırılmış olması şarttır. 

Bankaya verilecek borç isteme belgesine proje ve bunun dayandığı teknik, iktisadi ve 
malî etütlerin birer örneği eklenir. 

Banka kredileri için yönetim kurulunca tâyin edilen eti uzun süreye göre hesaplanacak 
taksitlerin ödenmesine rantabilite durumları elverişli olmıyan projeler bankanın kredilerin
den faydalanamazlar, 

MADDE 12. — Bankaca finanse edilmesi istenilen projeler ve bunların dayandığı teknik, 
iktisadi ve malî etütler, kredinin şekil ve şartlarının tesbiti için bankanın yetkli uzmanla
rı tarafından üç ay içinde esas itibariyle malî yönden incelenerek bu konuda bir rapor dü
zenlenir. 

inceleme sonunda bir noksanlık görülmemişse dosya yönetim kuruluna sevk edilir. 
İnceleme sonunda bir hata veya noksana raslanırsa bunun düzeltilmesi veya tamamlanma

sı için proje, kredi istiyen teşekküle geri çevrilir. 
Banka tarafından itiraz edilen husus üzeriıde taraflarca uyuşulamazsa veya projenin 

aranan nitelikte olmadığı ileri sürülerek kredi isteği reddedilirse, ilgili teşekkül, banka kara
rına itirazda bulunabilir. 

Bu takdirde konu, Maliye Bakanlığı, kredi istiyen teşekkül ile ilgili bakanlık, Devlet Plân
lama Teşkilâtı, banka ve kredi istiyen teşekkül temsilcilerinin katılacağı hakem kuruluna ge
tirilir. 

Taraflar, bu kurulun 15 gün içinde çoğunlukla vereceği karara uymak zorundadırlar. 
Kredinin şekil ve şartları, proje üzerinde yapılan inceleme sonuçları ve finansmanda kul

lanılacak kaynaklar göz önünde bulundurularak yönetim kurulunca tesbit olunur. 
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Kredi Sözleşmesi kredinin kullanılması inceleme yetkisi 

MADDE 13. — Her kredi için ayrı bir sözleşme düzenlenir. 
Krediler, proje için fiilen yapılacak giderlerin veya yapılacak işler ile satınalınacak mal be

dellerinin Banka tarafından ödenmesi suretiyle kullanılır. 
Teşekkül tarafından emanet suretiyle yapılan işlerde veya işin gerektirdiği hallerde diğer su

retlerde yapılan işlerde veya satınalmalarda da harcama belgesi aranmaksızın ödeme yapılabilir. 
Ancak, avanslar üç ay içinde gider belgeleriyle kapatılır. 

Banka, projenin tamamlanmasına kadar, bundaki gelişmeleri ve programa göre yürütülüp yü-
rütülmediğini takip ve kontrol etmekle görevlidir. Kredi sözleşmesine aykırı durumlar tesbit olun
duğu takdirde ödemelerin durdurulacağı duyurulur ve gerekirse Maliye Bakanının tasvibi ile öde
meler durdurulur. 

BÖLÜM : III 

Yönettim 

Yönetme ve temsil yetkisi 

MADDE 14. — Banka, bu kanun ve diğer kanunlar göz önünde bulundurularak yönetim kuru
lunca alınacak kararlar uyarınca bir genel müdür tarafından yönetilir. 

Yönetim Kurulu Bankanın işlemlerini sürekli olarak izliyerek gerekli tedbirleri almakla görev
lidir. 

Bankayı., idare ve kaza mercilerinde ve üçüncü şahıslara karşı genel müdür temsil eder. 

Yönetim Kurulu 

MADDE 15. — Bankanın Yönetim Kurulu, Genel Müdür ve Genel Müdür yardımcıları ile Ma
liye Bakanının inhası üzerine Bakanlar Kurulunca atanacak iki üyeden kurulur. 

Genel Müdür aynı zamanda Yönetim Kurulunun başkanıdır. 

Genel Müdür 
MADDE 16. — Banka Genel Müdürü Maliye Bakanının inhası üzerine Bakanlar Kurulu tarafın

dan atanır. Bu göreve atanabilmek için meslekî yüksek öğrenim görmüş olmak, Bakanlıkların ve
ya Banka ve benzeri malî ve iktisadi kummlann bankacılık ve işletmecilik konulannda ihtisas sa
hibi olmak şarttır. 

Genel Müdür yardımcıları 

MADDE 17. — Genel Müdüre işlerinde yardım etmek üzere iki Genel Müdür yardımcısı çalıştı 
rıhr. 
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Kredinin tabi tutulacağı faiz oranı, ödünç para verme işleri kanunu ile tesbit edilen faiz 
oranını aşmamak üzere Maliye Bakanlığınca belli edilecek sınırlar arasında olmak ve fi
nanse edilecek projenin mahiyeti göz önünde bulundurulmak suretiyle tâyin olunur. 

Beli projelerin finansmanı için sağlanan yabancı kaynaklardan elde edilen paralardan açı
lan kredilerde faiz oranı, bu kaynağın bankaya olan maliyetine Maliye Bakanlığının onayı 
ile belli edilecek oranın eklenmesi suretiyle tesbit olunur. 

Kredi sözleşmesi kredinin kullanılması- inceleme yetkin 

MADDE 13. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 13 noü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

BÖLÜM : III 

Yönetim 

Yönetme ve temsil yetkisi 

MADDE 14. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 14 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Yönetim kurulu 

MADDE 15. — Bankanın Yönetim Kurulu, Genel Müdür ve Genel Müdür yardımcıları ile 
biri Maliye Bakanının diğeri Sanayi Bakanının inhası üzerine Bakanlar Kurulunca atanacak iki 
üyeden kurulur. 

Genel Müdür aynı zamanda Yönetim Kurulunun Başkanıdır. 

Genel Müdür 

MADDE 16. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 16 ncı madde aynen kabul edil
miştir. 

Genel Müdür yardımcıları 
MADDE 17. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 17 nci madde aynen kabul edil

miştir. 
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Genel Müdür yardımcıları 16 ncı maddede belli edilen ihtisasa sahip ve Genel Müdür olabilmek 
için aranan şartlan haiz bulunanlar arasından, Maliye Bakanının inhası üzerine Bakanlar Kurulu 
tarafından atanırlar. 

Kadro re pı rmnel rejimi 

MADDE 18. — Bankanın personel kadrosu, yönetim kurulunun teklifi ve Maliye Bakanının 
onayı ile belli edilir. 

Bankanın hizmetlileri İktisadi Devlet Teşekkülleri hizmetlilerinin tabi bulunduğu personel reji
minden faydalanır. 

Banka Maliye Bakanının teklifi ve Bakanlar Kurulu karan ile mukavele ile aylıklı veya yev
miyeli personel çalıştırabilir. 

BÖLÜM : IV 

Rütee bilanço ve netice hesapları 

Hesap dönemi 

MADDE 19. — Bankanın hesap dönemi takvim yılıdır. 

- İşletme bütçeleri 

MADDE 20. — Her hesap dönemi için bir işletme bütçesi düzenlenir. 
İşletme bütçesi her hesap dönemi için hedefler esas alınarak Banka işletmeciliği prensiplerine 

uygun olarak hazırlanır. 
İşletme bütçesi, Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir. 

Bilanço ve •netice, lıe saplan 

MADDE 21. — Her hesap dönemi için dönemin bitimini takibeden üç ay içinde, bir bilanço ve 
netice hesabı düzenlenir. 

BÖLÜM : V 

Çeşitli hükümler 

Kısa vâdede değerlendirme 

MADDE 22. — Banka kaynaklarının, İktisadi Devlet Teşekküllerinin toplam yatırım kredisi 
ihtiyaçlan üstünde olan kısmı ile geçici kasa fazlaları İktisadi Devlet Teşekküllerine işletme kre
disi açmak veya Devlet borçlanma tahvilleri ve Hazine bonoları satmalmak suretiyle işletilir. 

Ver f/i muaflığı 

MADDE 23. — Bankanın her çeşit mallariyle hak ve alacakları ve işlemleri ve Bankaya vâki 
olacak intikaller ve bunların tahakkuk, tahsil ve ödemelerine ait belge, alındı ve ilânlar her türlü 
vergi, resim ve. harçtan muaftır. 
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Kadro ve personel rejimi 

MADDE 18. — Bankanın personel kadrosu, Yönetim Kurulunca hazırlanır ve Maliye Bakanının 
teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile tesbit olunur. 

Bankanın personeli iktisadi Devlet Teşekkülleri personelinin tabi bulunduğu personel rejimin
den faydalanır. 

Banka, Maliye Bakanının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile projelerin incelenmesi ve taki
bi ile görevli personeli sözleşme ile aylıklı veya yövmiyeli olarak çalıştırabilir. 

MADDE 19. 
mistir. 

MADDE 20. 
mistir. 

BOLÜM: IV 

Bütçe bilanço ve netice hesaplan 

\ Hesap dönemi 

Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 10 ncu madde aynen kabul edil-

işletme bütçeleri 

Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 20 nci madde aynen kabul edil-

MADDE 21. 
mistir. 

Bilanço ve netice hesaplan 

Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 21 nci madde aynen kabul edil-

MADDE 22. 
mistir. 

I BÖLÜM : V 

(j'eşitli lıükümler 

Kısa vâdede değerlendirme 

Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 22 nci madde avnen kabul edil-

MADDE 23. 
mistir, 

Vergi muaflığı 

Millet Meclisi Genel burulunca kabul edilen 23 ncü madde aynen kabul edil-
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Banka Genel Müdürünün Banka Kredilerini Tanzim Komitesi üyeliği 

MADDE 24. — Bankalar Kanununun 47 nci maddesine göre kurulan Banka Kredilerini Tanzim 
Komitesinde Amortisman ve Kredi Sandığı Genel Müdürünün yerini Banka Genel Müdürü alır. 

/ h Uy a t lanı t y a tırılm ası 

MADDE 25. — Banka ihtiyatları hakkında, kanuni ihtiyat akçelerinin Devlet tahvillerine yatırıl
masını emreden kanun hükümleri uygulanmaz. 

Bankalar ve ödünç para verme isleri kanunlarına tabi ohnıyan muameleler 

MADDE 26. — Banka bu kanun gereğince kendisine yapılacak tevdiatta, bu tevdiattan ve diğer 
kaynaklardan açacağı kredilerde Bankalar ve ödünç para verme işleri kanunlarına bağlı değildir. 

151 sayılı, Kanunun 7 nci maddesinin değiştirilmesi 

MADDE 27. — 154 sayılı Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Amortisman ve Kredi Sandığının bu kanuna bağlı cetvelde yazılı daire, teşekkül, Banka ve 

kurumlara kendi kanununa göre yaptığı ikrazların bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte öden
memiş taksitleriyle işlemiş faizleri ve 28 . 2 . 1963 tarihine kadar vâdesi gelecek taksitlerine dâhil 
resülmal miktarları ve vâdesi bu tarihten sonra gelecek taksit resülmallerinin konsolidasyon şümu
lüne giren faizleri 9 ncu madde hükmü dairesinde tahkim ve itfa olunur. 28 . 2 . 1966 tarihin
den sonra vâdesi gelen taksitlerin resülmale tekabül eden kısımlarının konsolidasyon şümulüne 
giren faizleri üzerinden 9 ncu madde gereğince çıkarılacak tahvillerin veriliş tarihi ile taksitlerin 
vâde tarihleri arasındaki süreler için % 6 nisbeti ile hesaplanan faizler Hazinece borçlanılacak 
miktardan indirilir. 

Tüzük 

MADDE 28. — Bu kanunun uygulanması bir tüzükle düzenlenir. 

Amortisman ve Kredi Sandığının kaldırılması 

MADDE 29. — Amortisman ve Kredi Sandığı hakkındaki 6115 ve 7348 sayılı kanunlar yürür
lükten kaldırılmıştır. 

BÖLÜM : VI 

Geçici hükümler ve yürürlük maddeleri 

Amortisman ve Kredi Sandığı öz varlığı 

GEÇİCİ MADDE 1. — Amortisman ve Kredi Sandığının aktifi ve pasifi kayıtlı değer üzerinden 
Bankaya devredilir. Sandığın devir anındaki öz varlığı sermayeye mahsubedilir. Devir işlemi ta
mamlanıncaya kadar Amortisman ve Kredi Sandığının tüzel kişiliği devam eder. 

Amortisman ve Kredi Sandığı tarafından başlanmış olup da bu devir işleminin yapıldığı tarihe 
kadar tamamlanmamış olan işlemler Banka tarafından tamamlanır. 

Sandığın, bankaya devredildiği tarihteki her türlü alacak ve borçlan bankaya intikal eder. 
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Banka Genel Müdürünün panka Kredilerini Tanzim Komitesi Üyeliği 
MADDE 24. — Millet Meclisi Genel 

mistir, 
Kurulunca kabul edilen 24 ncü madde aynen kabul edil-

tht&yatların yatırılması 

MADDE 25. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 25 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

Bankalar ve ödünç para verme işleri kanunlarına tabi olmıyan muameleler 

MADDE 26. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 26 ncı madde aynen kabul edil
miştir. 

154 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin değiştirilmesi 

MADDE 27. — 13.12.1960 tarih ve 154 sayılı Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Amortisman ve Kredi Sandığının bu kanuna bağlı cetvelde yazılı daire, teşekkül, banka ve 
kurumlara kendi kanununa göre yaptığı ikrazların bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte öden
memiş taksitleriyle işlenmiş faizleri ve 28 \ 2.1966 tarihine kadar vâdesi gelecek taksitlerine dâhil 
resülmal miktarları ve vâdesi bu tarihtefn sonra gelecek taksit resülmallerinin konsolidasyon şü
mulüne giren faizleri 9 ncu madde hükniü dairesinde tahkim ve itfa olunur. 28.2.1966 tarihin
den sonra vâdesi gelen taksitlerin resülmala tekabül eden kısımlannın konsolidasyon şümulüne 
giren faizleri üzerinden 9 ncu madde gereğince çıkarılacak tahvillerin veriliş tarihi ile taksitle
rin vâde tarihleri arasındaki süreler için % 6 nisbeti ile hesaplanan faizler Hazinece borçlanıla
cak miktardan indirilir. 

Tüzük 

MADDE 28. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 28 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

Amortisman ve Kredi Sandığının kaldırılması 

MADDE 29. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 29 ncu madde aynen kabul edil
miştir. 

BÖLÜM : VI 

Geçici hükümler ve yürürlük maddeleri 

Amortisman ve Kredi Sandığı öz varlığı 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Millet Meclisi 0enel Kurulunca kabul edilen geçici 1 nci madde aynen 
kabul edilmiştir. 
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lc Finansman Fonu 

GEÇÎGÎ MADDE 2. — Amortisman ve Kredi Sandığında kurulmuş bulunan iç finansman fonu, 
bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra en çok üç yıllık bir süre ile Bankada bırakılabilir. 

GEÇÎCÎ MADDE 3. — Devlet Yatırım Bankası, bu kanunun yürürlüğe girdiği günden başlıyan 
iki aylık sürenin sonunda çalışmaya başlar. Bu dönemde Banka için yapılacak giderler, Amortisman 
ve Kredi Sandığınca karşılanır. 

Amortisman ve Kredi Sandığının tasfiyesine, Bankanın çalışmaya başladığı günden bir gün ön
cesi itibariyle başlanır. 

GEÇÎCÎ MADDE 4. — Bu kanunla kaldırılan Amortisman ve Kredi Sandığı Genel Müdürlüğü 
Memur ve Hizmetlilerinden, Bankanın çalışmaya başladığı gün geçici görev, hastalık, izin gibi ka
nuni sebeplerle görevleri başında bulunmıyanların, Banka kuruluşunda aylıklı veya ücretli bir gö
reve atandıklannda, işe başlama kaydı aranmaksızın, aylık ve ücretlerinin ödenmesine devam olu
nur. 

Yürürlük hükmü 

MADDE 30. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

yürütme, hükmü 

MADDE 31. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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ÎÇ finansman fonu 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Millet Meclisi Oenel Kurulunca kabul edilen geçici 2 nci madde aynen 
kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 3. — Devlet Yatırını Bankası 1.1.1964 tarihinde çalışmaya başlar. 
Bu tarihe kadar banka için yapılacak giderler, Amortisman ve Kredi Sandığınca karşılanır. 
Amortisman ve Kredi Sandığının tasfiyesine, 31.12.1963 tarihi itibariyle başlar. 

GEÇÎCÎ MADDE 4. — Millet Meclis! Genel Kurulunca kabul edilen geçici 4 ncü madde ay 
nen kabul edilmiştir. 

Yürürlük hükmü 

MADDE 30. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 30 ncu madde aynen kabul edil
miştir. ^ 

Yürütme hükmü 

MADDE 31. — Millet Meclisi Genel kurulunca kabul edilen 31 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

>>»-<< 
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