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1. — TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Aksoyoğlu Refet'in, 1960 malî yılı Muvaze-

nei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkındaki kanun teklifi görü
şüldü ve kanun kabul edildi. 

Kuytak Fikret 'in, Devlet Meteoroloji İşleri 
Umum Müdürlüğünce ithal edilecek malzeme 
ve aletlerin Gümrük Resmine ve diğer vergiler
den muafiyetine dair kanun teklifi görüşüldü 
ve kanun kabul edildi. 

Küçük Sami ve özkaya Mehmet Şükran'm, ; 
münfesih Büyük Millet Meclisi İdare Amirliğince j 
Meclis Tahsisat artıklarının muhafaza olunduğu, 
T. C. Ziraat Bankası Merkez Müdürlüğü nezdin-
de mecut hesabın'tasfiyesi ve sabık milletveikil- j 
lerinin gelecek Bütçe yılları tahsisat ve yolluk- j 
larma mukabil bankalardan temin ettikleri ik- j 
razlardan mütevellit borçlarının takip şekli hak- i 
kındaki kanun teklifi görüşüldü ve kanun ka- i 
bul olundu. j 

Birleşime ara verildi. 

İkinci Oturum 
Yurdakuler Muzaffer ve Kaplan Kadri'nin, 

Emireri Tahsisat kanunu teklifi görüşüldü ve 
komisyona geri verilmesi kabul edildi. 

Kuytak Fikret 'in, Emekli General Zeki Do
ğan'm, Emekli maaşının tashihine dair ,kanun 
teklifi görüşüldü ve kanun kabul edildi. 

Hâkimler Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve iki geçici madde eklenmesi hakkın
daki 5457 sayılı Kanuna muvakkat bir madde 
ilâvesine dair olan 6004 sayılı Kanun hükmünün 
iki yıl daha uzatılması hakkındaki kanun tasarı- ; 
sı görüşüldü ve kanun kabul olundu. ' 

İdare Âmiri Ekrem Acuner ve iki arkadaşı
nın, 1960 Mali yılı Muvazenei Umumiye Kanu
nuna bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılmasına dair kanun tasarısı görüşüldü ve kanun 
kabul edildi. 

Tunçkanat Haydar'ın 1837 sayılı Kanuna bir 
madde ve bu kanuna bir geçici madde eklenmesi
ne dair,, kanun teklifi görüşüldü ve kanun kabul 
olundu. 

O'Kan Sezai'nin, Köy içme suları hakkında
ki 7478 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin değiş
tirilmesine ve 3, 4, 8, 9 ve 15 nci maddelerine 
fıkralar eklenmesine dair kanun teklifi üzerinde 
görüşüldü ve kanun kabul edildi. 

3339 sayılı Kanunun yürülük süresinin uza
tılmasına dair kanun tasarısı görüşüldü ve ka
nun kabul olundu. 

Tunçkanat Haydar'ın 42 sayılı Kanun gere
ğince emekli olan subaylara, mesken yaptırılması 
hakkındaki kanun teklifi görüşüldü ve kanun ka
bul edildi. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı teşkilâtı 
ve memurları Kanunuma bâzı hükümler eklen
mesine ve 4258 sayılı Kanuna bağlı kadro cet-
velJerinin değiştirilmesine dair olan 4862 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında 7068 sayılı Kanuna ekli (2) sa
yılı. cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun 
tasarısı görüşüldü ve kanun geri çevrildi. 

6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 ncü mad
desinin (b) fıkrasında tadadedilen memuriyetle
re «Bankalar yeminli murakıp muavinleri» nin 
ilâvesine dair kanun tasarısı görüşüldü ve kanun 
kabul edildi. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı 
sağlık müesseseleriyle (Rehabilitasyon - esenlen-
dirme) tesislerine verilecek döner sermaye hak
kındaki kanun tasarısı görüşüldü. 

Birleşime son verildi. 

Başkan Divan Kâtibi 
Osman Koksal Çelebi Emanullah 

Divan Kâtibi 
Karavelioğlu Kâmil 



BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati: 17,30 

BAŞKAN — Koksal Osman 
KÂTİPLER : özkaya Mehmet Şükran, Karavelioğlu Kâmil. 

BAŞKAN — Celseyi açıyorum. 
149 sayılı matbua ile sunulan kanun tekli-

1. — Yurdakuler Muzafferin, Memurların i 
tahsil müesseselerinde talebe olamıyacaklarına 
dair 4007 sayılı Kanun ile bu kanunun birinci 
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki 4214 sayılı 
Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair ka
nun teklifi ve Sosyal îşler Komisyonu raporu 
(2/105) (1) 

BAŞKAN — Buyurun. 

YURDAKULER MUZAFFER — Bu kanun 
teklifi memurların tahsil müesseselerinde tale- I 
be olamıyacaklarına dair 4007 sayılı Kanunla I 
bu kanunun birinci maddesinin değiştirilmesi 
hakkındaki 4214 sayılı Kanunun yürürlükten I 
kaldırılmasına dairdir. Bu kanun tasarısının I 
kanuniyet kesbetmesi lüzumuna Yüksek Heye- I 
tinizin de kaani bulunduğuna emin olduğumu I 
peşinen arz etmek isterim. I 

Hep biliyoruz ki; 4007 sayılı Kanunla bu ka
nunun birinci maddesinin değiştirilmesi hak- | 
kındaki 4214 sayılı Kanun Devlet hizmetin
de olan personele bu hizmetin devamı sırasında 
yüksek okullara devamı önlenmiştir. Bu hem 
Devlet kadrosundaki kültürlü şahısların art- I 
masına engel olmuş ve hem de bilgili me
murları iş hayatına atılmaya sevk etmiştir. Böy- I 
lece yüksek tahsile devam ancak, zengin aile
lerin çocuklarının inhisarına bırakılmıştı. Biz 
ise bu kanun tasarısı ile okumak istiyen şahıs- I 
larm hem çalışmasını ve hem de yüksek tahsile I 
devam etmesini sağlamış bulunmaktayız. Böy- I 
lece, dünyanın her yerinde olduğu gibi bizde I 
de memur ve ücretli zevat yüksek tahsil mües- I 

(1) 149 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

m 

I finin müzakeresine başlıyoruz. 

seselerine devam edecekler ve tahsillerini ser
best olarak yapacaklardır. Birçok yerlerde 
tahsil müesseselerine devam imkânı olmadığı 
gibi edebilen için de ancak, mahrumiyet içinde 
devam etmek imkânı mevcuttu. Bilhassa kültür 
alanında ileri adımlar atmak meöburiyetinde 
olan her millet gibi bizde de yüksek tahsil yap-
mıyan gençlere üniversite kapılarını açmış bu
lunacaktır. 

Efendim, zannediyorum ki, bu kanun tasvib-
edilirse, hem kültür alanında büyük bir adım 
atılmış olacak, hem de maişet yüzünden okuya-
mamış olanların memuriyet yapmakta iken tah
sil yapmaları imkânı sağlanmış olacaktır. 

Bu arada subaylarımızdan okumak istiyen-
ler de bundan faydalanmış olacaklardır. 

Bu kanun kabul edilirse, bâzı mahzurların 
doğacağı düşünülebilirse de biliyorsunuz ki, 
memurların devamlarını sağlamak için birçok 
müeyyideler, talimatnameler vardır. Mesaisini 
aksatanlar cezalandırılabilirler. 

Bu kanunun kabulü halinde, memur boş za
manlarını israf etmiyecek, memur bir yandan 
çalışacak, bir yandan da gece kurslarına devam 
etmek suretiyle, kitaplarından okumak sure: 

tiyle imtihanlara hazırlanacak, yüksek tahsil 
yapmak imkânına kavuşmuş olacaktır. Mâru
zâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KUYTAK FİKRET — Arkadaşım Yurda-

kuler'in ileri sürdüğü sebepler bence de çok 
mâkul, ancak, bazı mahzurlar görüyorum. 

Bunun için ne gibi tedbirleriniz vardır? Eli
mizdeki yüksek okul ve fakültelerin muayyen 
bâzı kapasiteleri var. Liseyi bitiren talebeleri 
alacak kapasiteleri yok bugün bu müessesele-

2. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 
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rin. Onun dışında memuriyet iktisat etmiş, yaş
ları geçmiş bu kimseleri nasıl okutmak imkâ
nını bulacağız ? Bu asıl okuyacak gençlerin aley
hinde bir durum yaratmaz mı? 

YUEDAKULER MUZAFFER — Malûmdur 
k i ; üniversiteye, giriş imtihanla olmaktadır. O 
halde imtihanla kazanan şahıs ister lise mezu
nu, ister bir memur olsun, üniversiteye girecek
tir. Ancak, burada şöyle bir şey hatıra gelebi
lir. İmtihana girenlerden kazananların nispeti 
okul kapasitesi dışında olursa, akla gelen şey, 
gece kursları açmak suretiyle gençlerin okula 
devamını sağlamak, şahısları imtihana hazırla
mak, imtihanı verirlerse devam edeeekleri fa
kültelerin diplomalarını almak imkânını onlara 
vermektir. 

KARAVELİOĞLU KÂMtL — Efendim, bu
rada üç mahzur vardır : Bilhassa büyük şehir
lerdeki memurlar paso almak için imtihana gi
recekler, paso almak için okula kaydolacaklar-
dır. Bu ise derse devam eden talebelerin aley
hine olacaktır! Daha ciddî mahzur da memur
ların kendi işlerine devamı azalacaktır. Buna 
rağmen reyimi bu kanun lehinde kullanacağım. 
Bugün fiilen üniversiteye devam eden içimiz
den iki arkadaşımız vardır. Böyle olmasına rağ
men bu iş yine de yürümektedir. 

Hulâsa olarak şunu arz ediyorum ki, bu ka
nun lehinde oyumu kullanacağım. Mâruzâtım 
bundan ibarettir. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Efendim, zaten 
memurlar üniversiteye gidiyor, kanun nazarında 
suiistimal yapılıyor. Bunlardan birisi berıdeni-
zim. Bir beyanname dolduruluyor, hiç/bir yerde 
çalışıl madığma dair. Üniversiteye giriliyor. 
Okumak istiyen elbette türlü yollar arayacaktır. 

Talebe adedi çoğalırsa, bunun için de tedbir 
alınabilir. Okuma hevesi olanlara mâni olmak 
doğru değildir. 

KOKSAL OSMAN — Bu güzel bir kanun. 
Yalnız, biliyorsunuz, orduda üç - dört yıl önce 
bir İngilizce hastalığıdır başlamıştı. Bu kanun 
kabul edilince, memur açacak kitabını, ders ça
lışıyorum diye kendi işine bakmıyacak. Maalesef 
dairelerimizin disiplin durumu zayıf. Memurlar
dan yüksek tahsil yapanların daireye devamları 
azalabilir. Bu mahzurlar giderilirse hen bu kanu
na müspet oy vereceğim. 

ATAKLI MUCİP — Bu kanun tasarısını ben 
çok tehlikeli buluyorum. Zaten memleketimizin 
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üniversiteleri mahdut. Liselerden mezun olanla
rın çoğu üniversitede yer bulamadıkları için açık
ta kalıyorlar. Bizini kalkınmamız üniversite ile 
olmaz, teknik elemanlara ihtiyaç var. Memurlar 
zaten memur olmuş. Memlekette gençlik hep me
murluğa özeniyor. Gençliğe teknik eleman olabil
meleri için bâzı imkânlar bulalım, teknik saha
larda çalışmaları için yetiştirelim, buna yardım 
edelim, memlekete daha faydalı olsunlar. Oku
mak istiyenler de başka sahalarda, teknik saha
larda yetiştirilip memlekete faydalı olsunlar. 
Bu bakımdan bu kanunun reddini teklif ediyo
rum. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Sayın Ataklı 
Albay, zannederim bu memleketi kurtaracak olan
lar yüksek okul veya üniversite mezunları değil
dir gibi bir söz ettiler. Hakikatte bu memleket
te okumak istiyen kim olursa olsun buna set çek
mek doğru olmasa gerektir. Nasıl ki, subayları 
kurslara tâbi tutuyoruz, onları yüksek tahsile 
mecbur ediyoruz, bu da o meyanda bir şey. Ka
nunun kabul edilmesi taraftarıyım. 

KOKSAL OSMAN — Üniversitenin kapasi
tesi 5 bindir. Bu beş binin içinde memurlardan 
da var. Meselâ on senedir kaydı olanları var 
içinde. Çok çalışkan, çok cici bir kız geldi bana, 
okulu pekiyi derece ile bitirmiş, nasıl oldu ise 
yedeğe gelmiş. Diyor ki; Üniversiteye 10 senedir 
devam edenler varmış, onlar çıkarsa hiz gireriz, 
Böyle bir şey var mı bilmiyorum? 

YUEDAKULER MUZAFFER — Vardır 
efendim. Üniversite talimatı ile bu işin düzenlen
mesi, kayıt altına alınması mümkündür. Meselâ 
şu kadar sene içinde mezun olamıyanlar okuldan 
çıkarılır denilir. 

BAŞKAN — Biliyorsunuz ki, üniversite muh
tariyeti vardır. Üniversite arkadaşımızın mevzu-
ubahsettiği husus üzerinde çalışmış, fakat muvaf
fak olamamıştır. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Efendim; halen yü
rürlükte olan bir kanun mevcuttur. Bu kanun 
mucibince üniversiteye devam edeceklerden bir 
vesika istenmekte ve memur olup olmadıkları da 
sorulmaktadır. Memur olan arkadaş o vesikaya 
memur olmadığına dair imzasını atıyor ve veri
yor. Kendisi hakkında bir ihbar mevcut olmadık
ça da üniversite takibat yapamıyor. Gece üniver
siteleri, gece kursları açılacaktır. Binaenaleyh bu 
kanun güzeldir çıkmasına ben de taraftarım. 

__. 4 __ 
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BAŞKAN — Efendim; iki takrir vardır, bi- ı 

risi; kanunun reddini, diğeri de kanunun tümü j 
üzerinde müzakerenin devamını ve maddelere 
geçilmesini istiyor. Şimdi kanunun reddini rey
lerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Kanunun tümünü reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kanunun tümü 
kabul edilmiştir. 

Şimdi maddeleri okutuyorum. 

Memurların tahsil müesseselerinde talebe ola
mıyacaklarma dair 4007 sayılı Kanun ile bu 
kanunun birinci jmaddesinin değiştirilmesi hak
kındaki 4214 sayılı Kanunun yürürlükten kal

dırılmasına dair Kanun 

MADDE 1. — Memurların tahsil müessese
lerinde talebe olamıyacaklarma dair 4007 sayılı 
Kanun ile, bu kanunun birinci .maddesinin de
ğiştirilmesi hakkındaki 421.4 sayılı Kanun yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen ar
kadaş var mı? Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miş, tasarı kanunlaşmıştır. 

2. — Millî Korunma suçlarının affına, Millî 
Korunma teşkilât, sermaye ve fon hesaplarının 
tasfiyesine ve bâzı hükümler ihdasına dair 79 
sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve İktisat Ko
misyonu raporu (1/158) (1) 

KARAVELlOĞLU KÂMÎL — Efendim, 
şimdi Migros Türk Şirketi hakkında bir ta
sarı geldi. Hükümetten İktisat Komisyonuna 
intikal etti. Bastırmaya vakit bulamadık. Esa
sen bir maddelik bir şeydir, görüşülmesini tek
lif ediyoruz. 

(1) Tasarı ve gerekçesi ile ekleri zabtın so-
nundadır. 

1960 O : İ 
KUYTAK FİKRET — Sözcü olarak ben ta

sarıyı arz etmek istiyorum. 
BAŞKAN — Buyuran. 
KUYTAK FİKRET — Efendim, Migros'un 

19 milyon lira bir borcu vardır. Bundan önce 
kabul buyurduğunuz, İktisadi Devlet Teşekkül
lerinin borçlarının konsolide edilmesi hakkın
daki kanuna göre 9 milyon liralık borcu konso
lide edilmiş, 10 milyon lirası da konsolide edil
memişti. Konsolide edilen kısım^ İktisadi Dev
let Teşekküllerinden bâzılarına olan borçlarıy
dı. Bunun dışında k'alan 10 milyon lira bir mu
amele görmemişti. 

Ben şahsan, Migros Türk'ün Umum Müdürü 
ile, tesadüfen görüştüm. Odalar Birliği toplan
tısı için buraya gelmişti. Benim edindiğim ka-
naata göre, Migros teşkilâtı çok iyi zihniyetle 
Türkiye'de İstanbul'da kurulmuştur. Fakat 
prensiplerine uymayan bâzı işler yaptırıldığı 
için bugün borçlu duruma düşmüştür. 

Elindeki imkânlar nispetinde ve muayyen 
yerlerde teşkilât kurması gerekirdi. Teşkilât te
kâmül ettirildikçe geliştirilebilirdi. Bunun için 
de teşkilâtın büyük kâr etmesi lâzımgelirdi. Sa
kıt iktidar zamanında İstanbul'un muhtelif yer
lerinde, muhtelif müesseselerden borç alarak 
bu teşkilât çok geniş olarak kurulmuş ve bir
çok yerlerden borç almış. Halen borcu 19 mil
yon liradır. Bunun 6,5 milyon lirası faizdir. Bu1 

teşkilât İsviçrelilerin kurduğu bir teşkilâttır. 
Halen Avrupa'nın birçok şe'hirlerinde çalışan 
şubeleri vardır. Ve bu müessese çok itimada sa
vandır. Hattâ o kadar itimada şayandır k i ; 
sermayedarlarına kâr bile tevzi etmez. Kâr dai
ma teşkilât içinde kalır ve müessesenin bü-
vümesine faydalı olur. Şimdi Migros teşkilâtı
nın başkanıyla görüştüm; bu sene bize on se
nede ödenmek ve hiçbir şekilde kâr almamak 
şartiyle bir milyon Türk lirası vereceklerini 
söyledi. Türkiye 'deki büyük tüccarlarla İsviçre, 
Holânda ve İspanya'daki büyük sermayedarlar 
da Migros'a girmeyi arzu ediyorlardı. Borç me
selesi mevzuübahsolunca bunlar da sermayedar 
olarak bu teşkilâta girmekten raz geçtiler. 

Bendeniz şunu rica ediyorum: Bu borçların 
konsolide edilmesine imkân varsa buraya bu 
sermayedarların girmesi sağlanır ve İstanbul'
un da istifadesine arz edilmiş olur. 

Sonra dedikodular hakkında da bir nebze 
malûmat arz etmeme müsaadenizi rica edece-
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ğîm. Biliyorsunuz sakıt iktidar zamanında bir
çok emtina karaborsaya intikal ettiği devirde 
İstanbul'da yegâne muvazene unsuru vazifesi 
gören bir müessese varsa o da Migros'tu. Çün
kü bu müessese hariçten mal getirmez, memle-
'ketin içinde müstahsilden alır ve müstehlikin 
ihtiyaçlarına göre piyasaya arz eder. Bu bakım
dan, eğer bu borcu da konsolide edilecek olur
sa, Migros'un imkânları artacak, bu şirkete ser
maye girecektir. Tasarının kabulünü teklif edi
yorum. 

BAŞKAN — Söz Hükümet sözcüsünündür. 
ÎÇ TİCARET UMUM MÜDÜRÜ MAZHAR 

ÖZKUL — Sayın Albayım da izah ettiler; Mig
ros İsviçrelilerin teknik yardımı ve 50 bin lira 
da sermayeye iştirakleri ile, 450 bin lira da 
Türk sermayesi konmak suretiyle teşekkül et
miştir. 

Ancak, eski iktidar Tra şirkete, sermayesinin 
çok üstünde, takatini aşacak bir şekilde, zorla- r 
ma suretiyle, vazifeler vermiştir. İstanbul Vali
si, Belediye Reisi eliyle şirketi bâzı teşebbüsle
re zorlanmıştır. 500 bin lira sermayesi olan bir 
müessese, sabit ve seyyar tesis olarak, 9 milyo
na yakın bir kıymetle işletmeye zorlanmıştır. 
Bu suretle aldığı kredilerin karşılığında % 10 
faiz ödeme durumuna getirilmiş, borcu yüksel
dikçe yükselmiştir. 

Ayrıca, Sayın Albayımın da dediği gibi, es-. 
ki iktidarın zorlanmasiyle kendisine birtakım 
vazifeler verildi. Çay gibi kâr hadleri çok dü
şük olan tekel maddelerini, İstanbul'da satıl
madığı bir devrede Migros, % 1 ve 2 ile sattı. 
Migros hüviyeti icabı, ne malların ambalaj ve 
tartılarında eksiklik ve saire gibi oyunlar ve 
ne de teslbit edilen miktarın üstünde satmak 
gibi lüzumsuz kazançlar sağlamadığı için zara
ra girdi. Bugün tekrar Hazineye pul parası ve 
kredilerin tecdidi dolayısiyle yedi milyon lira
ya yakın ödeme yapmıştır. 9 milyonu ise sabit 
tesislerdendir. Bu müessese halkın ayağına gi
derek halka hizmet etmiştir. Fakat sermaye 
hacmi kâfi gelmediği için sarara gitme duru
muyla karşılaşmıştır. 

Şimdi acaba bu müesseseden hususi men
faatler temin edilmiş midir? Bunun için ihbar
lar olmuştur. Bu ihbarlar üzerinde hassasiyetle 
durduk. Maliye müfettişleriyle uzman arkadaş-
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larm yaptıkları teftişler neticesinde Migros or
taklarının herhangi bir şekilde gayrimeşru su
rette bir kâr sağlayıp sağlamadıkları huşunu 
incelemişler, fakat böyle bir şeyi tesbit edememiş
lerdir. 

Migros ortaklarının harice para yatırdıkları 
rivayetleri de çıkmıştır. Bu hususta salâhiyetle 
arz edebilirim ki, kırk paralık bir kâr dâhi trans
fer edilmemiştir. Eski ortakların bir tek kaba
hati vardır, o da bu teşkilât kurulduktan sonra 
bu işle meşgul olmamışlar, bu yüzden Migros sa
hipsiz kalmıştır. Bu teşkilât çok güzel bir teş
kilâttır, 35 sene evvel İsviçre'de gaz sandıkları 
üzerinde bu işe başlamış olan Migros'un beş yüz 
bin ortağı, bir milyar î-ivicre frankı vardır ki, 
iki milyar Türk lirası muadilidir. İsviçre'de 
verilen konserler ve yardım tesisleri Migros tara
fından verilir. Eğer biz Migros'un kalan borç
larını da konsolide edecek olursak, bu yardımdan 
500 bin veya 1 milyon da bize, Türkiye'ye tahsis 
etmek niyetindedirler. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Döviz olarak 
mı, malzeme olarak mı? 

İÇ TİCARET UMUM MÜDÜRÜ MAZHAR 
ÖZKUL — Döviz olarak verecekler. Ayrıca lü
zumlu melzemeyi de verecekler. 

Migros'un hesaplarına geçmiyen 600 bin lira
lık malzeme göndermişler, bedelini almamışlar
dır. 

Ayrıca biz Migros'tan şunu temin ettik. 54 
personel, Migros hesabına, hiçbir döviz ödemeden 
İsviçre'ye, gönderilmektedir. İki sene müddetle 
Migros'un İsviçre teşkilâtında ihtisas yapacak
lar, hem tahsillerine devam edecekler, hem de 
pratiklerini arttıracaklar. Pratik sahada ilerle
mek için, İsviçrelilerin namü hesabına çalışacak
lardır. 

Türkiye'de Migros'un gayelerinden birisi kı
sa vadeli kredilerle alım satım yapmak, uzun vâ
de ile de müstahsıla, müstehlike yardım hususu
nu zincirleme bir hale koymaktır. Müstahsıla, 
zamanında, en iyi tohum temin etmek de istemek
tedir. 

Ayrıca Türk müstalısılmdaıı aldığı malı 'İs
viçre'deki merkezi vasıtasiylc kendi memleketin
de de satacak, bu yoldan da müstahsılımıza yar
dım etmiş olacaktır. Bu mahsuller sadece Mig
ros'un perakendeci mağazalarında değil, diğer 
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perakende iş yapan mağazalara da satar. Bizim I 
idealimiz Migros'u müstahsılla müstehlik arasın- I 
da bu tarz çalışmaya teşviktir. Biz bu kısımları I 
da Migros'a yaptırmak üzere mutabık kaldık. Bu
rada Migros'a j^eni bir yardım bahis mevzuu de
ğildir. Esasen evvelce verilmiş olan yardımla
rın Migros'un üzerinden kaldırılarak ve bu mües-

% seseyi tasfiye edilmekten kurtararak demin arz 
ettiğim imkânların teminine çalışmaktır. Çün
kü eğer biz Migrosu bu zarardan kurtarmazsak 
Ticaret Kanununa göre tasfiyeye gitmek mecbu-
riyeti karşısında bulunuyoruz. Bu yola gidilir
se beş para alacağımız şüphelidir. Yalnız 9 mil
yonluk varlığı var; bu satışa çıksa bugün ancak j 
4 - 5 milyon eder. Yeniden kurmak istesek bu 
tesisleri 14 - 15 milyona ancak kurabiliriz. Migros 
gittiği anda hazinenin eskiden verilmiş parası
nın tahsiline imkân kalmıyacaktır. Yaşama im
kânını sağladığımız takdirde verilen paraların 
da tahsili imkân dâhiline girecektir. Bu işte hu
susi kimselerin menfaatleri olmaması için tedbir
ler alınmıştır. Eski ortakların 320 bin liralık J 
hisse senedi bilâbedel İstanbul belediyesine ter- ! 
kedilmiştir. Esasen 50 bin lirası İstanbul Bele- j 
diyesinin idi. Bununla 370 bin lira ediyor. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Yüzde kaçı 
yerli ve yüzde kaçı da yabancı sermayeye aittir.? j 

İÇ TİCARET UMUM MÜDÜRÜ MAZHAR 
ÖZKUL — Eski ortakların devamını temin et- | 
tik.' Sermayenin 370 bin lirası Belediyenin, 50 
bin lirası Et ve Balık Kurumunun, 80 bin lirası 
da 3 tane İsviçreli şahsındır. Sermayenin % 10 
nu demektir. Şimdi sermayenin tezyidini düşün 
m ektedirler. 

isviçreli Migros da 1 milyon lira verecek. 10 
sene müddetle faiz almıyor. Sermayeye iştirakini 
artıracak. 

Migrosun bugünkü durumundan kurtarılmadı, 
"borçlarının sıfıra indirilmesi, şirkete yeni serma
yedarlar kazandıracaktır. Böyle olmadıkça hiobir 
yeni sermayedarın iştiraki sağlanamıyacaktır. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — 19 milyon lira 
ne oluyor? Af mı ediyoruz? 

,İÇ TİCARET UMUM MÜDÜRÜ MAZHAR 
ÖZKUL — Af değil. Arz ettiğim gibi, bundan 
önce kabul buyurduğunuz kanuna uygun olarak 
verilen krediler gibi muameleye tâbi tutulacak. I 
Esas bu. 1 
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Bundan on beş yirmi gün evvel kabul ettiği

niz 154 sayılı Kanunla Merkez Bankasının da 
reeskontu olması dolayısiyle o kanunda bir kon-
solidaayona tâbi tutuldu. 9,5 milyon. 1253 sayılı 
Kararla. Bunun 6,5 milyonu Hazineye intikal et
miştir, geriye kalan Migrosun millî korunma he
sapları içinde mevcut 8 735 000 liralık bir zararı. 
Ve bunun 6,5 milyon faizi var. Takriben 9 335 000 
lira. 6 446 000 lira, Hazinenin esasen ödenmiş fa
kat tahsil şeklinde o zamanki kararnamenin der
piş etmediği hal var. O takdirde ne yaptık? Gaye: 
Migrosu kapatıp Hazineye hiçbir şey aldırmamak, 
arzına çalıştığımız faydalardan memleketi mah
rum etmek yerine şu zararları şu kanunla süratle 
bir hal şekline bağlıyarak müstakbel kârlarından 
bir şey tahsis ettirmek. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — 19 milyon Ha
zine zararını üzerinize alıyor musunuz? 

İÇ TİCARET UMUM MÜDÜRÜ MAZHAR 
ÖZKUL — Son teklifimizde 16 milyon idi. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Hükümet tek
lifi 19 milyondur. Hükümet teklifini değiştiriyor 
musunuz? 

İNCELEME KURULUNDAN AHMET 
TEVFÎK ALPASLAN — Evvelce 25 milyon 300 
bin lira idi. Dokuz milyon küsur lirası konsolide 
edildikten sonra geriye 16 milyon lira kaldı. 

İÇ TİCARET UMUM MÜDÜRÜ MAZHAR 
ÖZKUL — Eskiden Hazinenin ödediği 6,5 milyon 
lira derpiş edilmemiş idi. Bunu kurtarmak için 
Migros'u ödemeye meobur ediyoruz. 16 milyonu 
âzami miktar olarak teabit ettik. Hazine yeni bir 
şey verecek değildir. Hazinenin üzerinde kalmış 
olan miktarı kurtarmak için, işin müstaceliyetine 
binaen, bir an evvel tasfiye şekline bağlıyoruz. 
Halen. -Migros ayda 250 bin lira zarar ediyor. 
Bugün Hazineden çıkacak bir para yoktur. 6,5 
milyon borç ödenmiştir. 9,5 milyon liralık kısmı 
konsolide edilecek bir durumdadır. Bu da Millî 
Korunma hesapları içinde, 3 - 4 ay sonra ele alı
nacaktır. Ancak meselenin buna tahammülü yok
tur. İsviçreliler 7 - 8 ay daha bekletilmiş olacak
tır ki, bu vaziyette ortaklıktan ayrılabilirler. Tez-' 
yidi sermaye meselesi de düşünülmektedir. Onlar 
giderlerse, bir kere daha getirtmek imkânı yoktur. 

BAŞKAN — İnceleme Kurulunun görüşü ne
dir? * 

MÜŞAVİR AHMET TEVFÎK ALPASLAN 
— Kısaca arz edeyim, efendim. 
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-Mesele Migrosun yaşatılması ve yaşatılmamak 

meselesidir. İstanbul'a bu teşkilât faydalı ise, 
kendisinden iyi hizmet almıyorsa devam eder. 
Aksi halde Migrosun kendi haline bırakılması lâ
zımdır. Migrosun yaşatılması, yahut tasfiye edil
mesi şekli gayet tabiîdir ki, Yüksek Heyetinizin 
takdirine bağlıdır. 

ıBu esas prensip halledildikten sonra, Migros
un bu durumdan bir an önce kurtarılması şekli 
tahakkuk edecektir. Bu teklif edilen kanun tasa
rısı buna matuftur,. Bu kanun çıkmasa dahi gene 
Migrosun bu borçlarının tasfiyesi daha evvelki 
kanunlarda derpiş edilmiştir. Buna ait 79 sayılı 
kanun yardır. Yalnız Hükümet bu tasfiye için lü
zumlu zaman olmadığına kaanidijj. •isviçreliler gi
decekler endişesi Hükümete hâkimdir. Bu kanun 
79 sayılı Kanunun istihdaf ettiği tasfiyeyi tacil 
ediyor ve yeni bir esasa bağlıyor. 

HAZİNE UMUM MÜDÜRÜ ZİYA MÜEZ-
ZÎNOĞLU — Efendim, arkadaşımız gayet gü
zel izafy ettiler: Eğer Migros'un yaşamasını is
tiyorsak, bunu kabul etmemiz lâzımdır. 

ATAKLI MUClP — Münfesih bir müessese
nin müdafaası için bu kadar zahmet edip za
man kaybına acıdım. Bu müesseseyi münferit: 
müesseselerle yaşatmak istiyoruz; Et - Balık 
Kurumu, istanbul Belediyesi, Ziraat Bankası 
gibi müesseselerle yaşatmak istiyoruz. Bunların 
hepsi de münfesihtir. Kuruluşunda istanbul'da 
bulunduğum için gayet iyi biliyorum: Bu mü
essese memlekete hayır getirmiyecektir. Bugün 
borç 25 milyon lira, gelecek sene de 50 milyon 
lira olacaktır. % 16 sı ecnebi sermaye ile kurul
muş olan bu müesseseye Migros ismini veriyo
ruz. Bu, aynı zamanda milliyetçilikle de kabili 
telif değildir. Onun için bu kanunun reddini 
arz ve teklif ediyorum. 

KARAVELtOĞLU KÂMÎL — Bu kanunu 
kabul etmekle, Hazinenin aleyhine bir durum 
yoktur. Ancak, Migros'un iyi bir yola tevcihi 
imkânı veriliyor. Faydalı olduğu anlaşılan bü
yük bir tevzi teşkilâtıdır, ileride buna benzer 
teşkilâtlar kurulursa onlara örnek olacaktır. 

Bâzı dedikodular olmuştur. Bâzı tavizler ta
nınmıştır. Verilen emirlerle takatinin üstende 
teşebbüslere zorlanmıştır. Bu kanun kabul edi
lirse, müessese iyi bir şekilde istanbul'a hizmet 
edecektir. 
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İsviçre Migros'u, Türkiye'de bu ismin yaşa-

ması, muvaffak olması için her türlü tavizi, 
avantajı sağlamayı düşünmektedir. Bu kanuna 
müspet oy kullanmamak için hiçbir'sebep yok
tur sanırım. 

MADANÜĞLU CEMAL —- Arkadaşlar ben 
bu konuşmalara sadece şu kadarını ilâve edece
ğim : Biz evde, Migros'un perakende satış yapan 
arabasını pencereden beklerdik. Faydalı bir teş
kilâttır. 

Hırsızlık olmadığı salahiyetli idari makam
lar tarafından bildirilmektedir. Daha fazla uzat-
mıyalım Kifayeti müzakere takriri veriyorum. 
kabulünü teklif ederim. 

ATAKLI MUCİP — Bu kadar zarara girmiş 
olan Migrosun bundan sonra faydalı olacağını 
zannetmiyorum, istanbul'da bütün köşe baş
larını tutmuş vatandaşın hakkını almışlardır 
Buna rağmen 25 milyon lira zarara uğramıştır. 
500 bin liralık sermayeye karşı bu kadar borç, 
bundan sonra da. Hiçbir menfaati olmıyacak, 
çürük domates satmış/tır, çürük muz satmıştır. 

BAŞKAN —- Buyurun. 
1iC TİCARET UMUM MÜDÜRÜ MAZHAR 

ÖZKUL — Migros'uii bugün 9 milyonluk mev
cudu var. Satarsak 4 - 5 milyon eder. Yeniden 
kurmaya çalışsak 15 milyona ancak kurulabilir. 
Yedi milyon Hazineye Damga Resmi olarak öde
miş. Geriye kalan 6 milyonluk zarar istanbul'
da çok ağır tesirler altında çalışmasından doğ
muştur. Kendisine tam rasyonel çalışma imkânı 
verilirse muvaffak olacağı tabiîdir, istanbul 
halkı, Sayın Madanoğlu'nun da ifade ett'kleri 
gibi, sabırsızlıkla Migros'u bekliyor, istanbul 
Vilâyet ve Belediye Reisliği de yaşatılması lü
zumuna, inanıyor. İnkılâbın ilk gününde inkı
lâp Hükümetince ilk el uzatılan müessese Mig-
ros'tur. 

BAŞKAN — Efendim, iki teklif vardır, bi
risi kanunun reddini diğeri de kanunun tümü 
üzerinde müzakereler devam etsin. 

Kanunun reddini reylerinize arz ediyorum 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Kanunun tümünü reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 
Şimdi maddelere ait komisyonca hazırlanan son 
şekli okutuyorum. 
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Millî Korunma suçlarının affına, Millî Korunma | 
Teşkilât, sermaye ve fon hesaplarının tasfiyesine 

ve bâzı hükümler ihdasına dair 79 sayılı 
Kanuna ek Kanun 

MADDE 1. — Millî Korunma suçlarının af
fına, Millî Korunma Teşkilât, sermaye ve fon 
hesaplarının tasfiyesine ve bâzı hükümler ihda
sına dair 79 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici mad
de eklenmiştir : 

GEÇİCİ MADDE 5. — Migros Türk Ticaret 
Anonim Şirketinin K/1082 ve K/1253 sayılı ka
rarların tatbikmdan mütehassü zarar ve kredi 
borçlarından bu kanunun neşri tarihinde mev
cut (154 sayılı Kanunla Hazineye intikal eden
ler haricolmak üzere) âzami 16 milyon liralık 
kısmı Millî Korunma hesaplarına zarar kayde
dilmek suretiyle tasfiye olunur. 

Bu suretle tasfiye olunacak miktarlar; Mig
ros Türk Ticaret Anonim Şirketi tarafından yıl
lık (Amortismanlar ayrıldıktan sonra kalacak) 
kârlarının en az 1/2 si Hazineye ödenmek su
retiyle itfa edilir. Bu borç için şirketçe Hazine
ye faiz ödenmez. îtfa ile ilgili diğer hususlar 
şirketle Maliye Bakanlığı arasında kararlaştı
rılır. 

Birinci fıkra gereğince Millî Korunma hesa
bına geçirilecek miktar; bilâhara, Maliye ve Ti
caret bakanlıkları müfettişleri ile hesap uzman
larından Hükümetçe teşkil edilecek heyet tara
fından şirketin durumu ve hesapları incelen
mek suretiyle tesbit edilecek hakiki miktara gö
re (16 milyon lirayı tecavüz etmemek şartiyle) 
tashih olunur. 

BAŞKAN — Reylerinize arz ediyorum Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi reylerinize arz ediyo
rum. Kabul, edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miş, tasarı kanunlaşmıştır. 

İÇ TİCARET UMUM MÜDÜRÜ MAZHAR 
ÖZKUL — Efendim, müsaade ederseniz bir 
^M.rfimiz var, onu arz edeceğim, Bu teklifi- , 
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mizi sayın üyelerden birisi tekabbül ederse mad
denin sonuna fıkra olarak eklenebilir. 

«Adı geçen şirketin 154 sayılı Kanunla Ha
zineye intikal etmiş olan borçlarının bu kanun 
hükümleri dairesinde tasfiyesi hususunda Maliye 
Bakanlığı yetkilidir.» 

Bu teklifimiz kabul edilirse, Migros'un borç
larının tasfiyesi daha kolaylaşacaktır. Takdir 
sizindir. 

BAŞKAN — Hazine Umum Müdürünün fik
ri nedir? 

HAZİNE UMUM MÜDÜRÜ ZİYA MÜEZ-
ZlNOĞLU — Efendim, bu mesele ile arkadaşım 
Turgut Baykal meşgul oldu, izin verirseniz << 
size izahat verecektir. 

HAZİNE UMUM MÜDÜRLÜĞÜ TURGUT 
BAYKAL — Efendim, Migros'un bir kısmı 
borçları 154 sayılı Kanuna göre tasfiye edile
cek. Bugünkü kabul buyurduğunuz kanuna 
göre de kalan kısmı, 154 sayılı Kanundaki esas
lar dairesinde tasfiyeye tâbi tutulacak, konso
lide edilecektir. 

Ancak, bu borçların ele alınması 3 ay sonra 
olabilecektir. Arkadaşların söylediğine göre, 
Migros Umumi Heyeti 31 Aralık 1960 tarihin-
"de toplana çakmış. Belki de en geç Ocak aynım 
ilk haftasında toplanacaktır. Bu teklifle bir an 
evvel borçların konsolide şekli anlaşılmış olacak
mış. 

Bu yeni teklife göre Migros kâra geçecek, 
ondan sonra borcunu itfaya başiıyaeak. Biz bunu 
taraftar değiliz. 154 sayılı Kanunun esaslar na 
göre borcun konsolide edilmesine taraftarız. 

Çünkü, Migros'un kâr etme ihtimali zayıf
tır. Halen zarar halindedir. Onun için, 154 
numaralı Kanuna göre muamele yapılmasının 
daha doğru olacağına kaaniyiz. 

HAZİNE UMUM MÜDÜRÜ ZİYA MÜEZ-
ZÎNOĞLU — Biraz evvel kabul ettiğiniz ka

nunla temin ettiğiniz paraya ilâveten konsolide 
edilmiş borcu da zarar olarak muvakkat müta
lâa edip kâr ettiği takdirde bu şirketten tah
sil imkânını vermiş olacaksınız. Biraz evvelki 
kanunla bir müddet tâyin etmiyorsunuz, tama
men zarar olarak kabul ediyorsunuz. Kâr eder
se bundan tahsil edeceğiz. Birincide borç, bun
da zarar vardır. Evvelki kanuna göre zaten 
halledilmiştir. Borç. olarak konsolide edilecek, 
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muayyen müddet içinde Migros taksitle ceste 
ceste ödiyecek. Orada borçtur bunda zarardır. 
Son kanunla zikredilen miktarı zarar olarak ka-
Tral, 16 milyon elli veyaJhut yirmi senede öde^ 
necek, öbürü borç vasfını muhafaza ediyor. 
Biz kendisinden onun ödenmesini istiyeceğiz? 

BAŞKAN — Bu, kanuna girecek mi? 
HAZÎNE UMUM MÜDÜRÜ ZİYA MÜEZ-

ZİNOĞ-LU — Kabul buyurduğunuz takdirde be
şinci maddenin sonuna girecektir. 

İÇ TİCARET UMUM MÜDÜRÜ MAZHAR 
ÖZKUL — Bundan sonra hatıra gelmiş bir hu
sustur. Bu arada 154 sayılı Kanun çıkınca va
ziyet değişti. Hazine Umum Müdürünün ifade 
ettiği gibi Hazine bunu almıştır. Bu fıkrayı 
koymadığımız takdirde 154 sayılı Kanunda ka
lan kısım Migros'un sırtında kalacaktır. Bu 
fıkrayı koyarsak bu şekil tabiî oluyor. Cuma 
günü de Migros umumi toplanışını yapacaktır. 
Migros sıfır sermaye ile ticarete bağlıyacaklar. 
İsviçre'liler 4,5 milyon liralık tezyidi sermayeye 
karar vermişler, bir buçuk milyon İsviçre fran
kını hemen göndermişlerdir. Bu kalırsa bir te-
reddüd ifade edecek, bunu kabul ederseniz bu 
iş halledilmiş olacaktır. 

MÜŞAVİR AHMET TEVFİK ALPASLAN 
— Efendim, bu tasarı İnceleme Kurulunda 

görüşülürken, arkadaşlarımız bu tekliflerini yap
tılar. Ama, bu teklif Hükümet tasarısını ta
şıdığı için biz kaale almadık, bu tasarıya ithal 
etmedik. 154 sayılı Kanuna göre Migros'un 
borcundan 9,5 milyonu konsolide ediliyor. Bu 
konuda kabul ettiğimiz kanunla da yeni bir ko
laylık gösteriliyor. 

Ancak, bu yeni teklifle borcunun kalan kıs
mı, Migros'un kâr etmesine bağlı bir haic ge
tiriliyor. (Her sene sonunda, kârının şu kada
rını borcuna yatıracak) şeklj anlaşılıyor. 

BAŞKAN — Sizin bu husustaki fikriniz, hal 
tarzı ne olmalı? 

MÜŞAVİR AHMET TEVFİK ALPASLAN 
(Devamla) — Eğer teklifi maliye mümessilleri 
kabul ediyorlarsa, bir mahzur görmüyorlarsa 
bia de İnceleme Kurulu olarak bir mahzur gör
meyiz. 

BAŞKAN — Bunun maddeye ilâvesi sonun
da Hazinenin durumu ne olacak? 

MÜŞAVİR AHMET TEVFİK ALPASLAN 
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! —Hazine mümessili mahzur görmüyorsa biz de 
I iştirak ediyoruz. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Eğer bu son 
I teklif kabul edilirse, Migros'un kalan borcu kâr 
I edeceği tarihe kadar Hazine tarafından isten-
I miyor. Halbuki bu kâr edeceği neticesine bağ-
I lanmıştır. Kâr etmezse ne alacağız? Kâr ederse 
I erken ödiyebilir. Kâr etmediği takdirde ga-
I ranti edilemez. Kaç sene sonra da kâr edeceği 
I bilinemez. 9 milyonu konsolide edilmiş Hazine 
I tarafından kendisinden istenecektir. Halbuki 
I konsolide borç olduğu için birinci derecedeki 
I alacaklılar gibi karşısında durmak imkânı var-
I dır. 

HAZİNE UMUM MÜDÜRÜ ZİYA MÜEZ-
I ZİNOĞLU — Şahsi mütalâam; Hükümete akset-
I miş bir mevzudur. Evvelki kanun çerçevesinde 
I bir değişiklik yapılmaması taraftarıyım. 
I BAŞKAN — Bu kadar mühim idi de niçin 
I teklif yapılmadı daha evvel? 

İÇ TİCARET UMUM MÜDÜRÜ MAZHAR 
I ÖZKUL — Hazinenin altı buçuk milyon liralık 
I ksımı mevzuubahis değildi. Onu da içine alın-
I ca tahsili meşkûk durumda bırakmamak üzere, 
I 154 sayılı Kanun da araya girdiği için bu du-
I mm meydana çıktı. Bunun yanında işi hal şek-
I line bağlarsak Migros hayli inkişaf etmiş bir 
I duruma geçmiş olur. 

ATAKLI MUCİP — Bu kanunun yeni Ma-
I liye Vekili geldikten sonra mütalâa edilmesini 
I arz ve teklif ediyorum. Demokrat Parti 1999 

senesine kadar iktidarda kalacağım demişti, bu 
da 1999 senesine kadar kalacaktır. 

BAŞKAN — Arkadaşımızın ileri sürdüğü 
bu teklifin ne gihi mahzur ve faydaları vardır? 

HAZİNE UMUM MÜDÜRÜ ZİYA MÜEZ-
ZİNOĞLU — Aslında Migros'un hakkı hayatını 

I tanıyıp tanımamak prensipleriyle alâkalıdır. 
Daha ziyade yükü hafifletmek için 154 sayılı 
Kanunla bir hal tarzına bağlanmış olduğun
dan eski kanun metnine bir değişiklik yapılması 
muvafık değildir. 

BAŞEAN — Kanunun kabul edilen mad
desine bu teklifin konulmasını kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmemiştir. 

3. — Jlazineye ve Amortisman ve \Kredi San
dığına ait altınlardan bir kısmının Türkiye 

i Cumhuriyet Merkez Bankasına satılmasına dair 

10 — 
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kanun tasarısı ve İktisat Komisyonu raporu 
(1/162) (1) 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — Teknik 
bakımından verilecek bilgiyi Hazine Umum Mü
dürü arkadaşımıza bırakıyorum. Ana hatları 
ile bize gerekli malûmatı söylesinler. 

HAZÎNE UMUM MÜDÜRÜ ZÎYA MÜEZ-
ZÎNOĞLU — .1958 senesi Ağustosunda tatbik 
mevkiine konulan stabilizasyon usulü ile Ba
kanlıkta prim usulü tatbik edilmeye başlanA-
mıştır. Bu usulden önce. dolar basma altı yüz 
yirmi kuruş prim ödenmekte, döviz alıcıların
dan 620 kuruş tahsil edilmekte idi. Ağustos 
içinde kabul buyurulan bir kanunla prim usulü 
tasfiye edilmiş, Türk lirası için dolara nazaran 
yeni bir kur tesbit edilmiştir. Malûm olduğu 
üzere bu kur bir dolar dokuz Türk lirası esası
na dayanmaktadır. Aynı kanunun, 65 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesi ile böyle bir hüküm 
kabul edilmiş bulunuyor. 

65 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi : (Bu ka
nunun yayımı tarihinde Hazineye ve Amortis 
man ve Kredi Sandığına ait altınlar ile döviz 
alım ve satımına yetkili bankaların döviz ve 
efektif mevcutlarının yeni fiyatlara göre değer
lendirilmesi ile hâsıl olacak fiyat farkları «kam
biyo karşılık fonu tasfiye hesabı» na yatırılır.) 

Kanunun kabul edildiği tarih 19 . 8 .1960 dır. 
Bu tarihte Hazinenin 36 ton 136 kilo altını bu
lunuyordu. Kanun çıkmadan evvel bu altınları 
kıymetlendirecek fiyat 3 lira 15 kuruştu. Kanun 
çıktıktan sonraki kura göre 1 dolar 9 lira oldu
ğu için altın için de yeni bir fiyat tesbit edil
mişti. Malûm olduğu üzere dolar, altın esası 
üzerinden hesabedilir. Bu itibarla o zaman, 
altın için de yeni bir fiyat teşekkül etmişti. Bu 
yeni fiyat da 10 lira 12 kuruştu. Bu durum 
muvacehesinde, Hazinenin ve Amortisman San
dığının elindeki altınların eski fiyatı ile yeni 
fiyatı arasındaki fiyat farkının, Kambiyo Kar
şılık Fonuna ödenmesi bu kanunun âmir hük
mü icabıdır. Bu sebeple, 136 ton altın için 
ödenmesi lâzımgelen fiyat farkının miktarı 252 
milyon liradır. Amortisman Sandığının elinde
ki altın için ödenmesi lâzımgelen fiyat farkı ise 
24 milyon liradır. Bunu ödemek için Hazine 

(1) (1/162) sayılı tasarı ve gerekçeleri tu
tanağın sonundadtr. 
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bütçesinde tahsisat bulunduğu takdirde bütçe
den karşılamak, bütçede derpiş edilmediğine 
göre kendi imkânları ile karşılaması icabetmek-
tedir. Hazinenin bugün bu hacımda bir tedi
yeyi normal kaynaklarından karşılaması imkân
sızdır. Hazine bu ödeme mecburiyetini yerine 
getirmek üzere Merkez Bankasına elindeki bir 
kısım altını satabilmesi için bu kanun tasarısı 
huzurunuza gelmiştir. Hazine 24.893 ton altını 
doların 10,12 lira resmî fiyatı üzerinden Mer
kez Bankasına satmak suretiyle Merkez Bankası 
nezdinde 252 milyon lira borcu ödenmiş ola
caktır. Kanunun sebebi şevki bundan ibarettir. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Yani kur far 
kından faydalanmak suretiyle Hazinenin Mer
kez Bankasına olan borcunun bir kısmını sildi-
riyorsunuz. 

HAZÎNE UMUM MÜDÜRÜ ZÎYA MÜEZ-
ZÎNOĞLU — Yeni bir karar ile fiyat tekevvün 
etmiş, Hazine kanunu yaparken büyük mik
yasta altın sahipleri aslında bırakılmamıştır. 
Muayyen fiyat tesis edilmiş ve tasfiye hesabı
na alınmıştır. Toplanacak paralardan dış kon-
solidasyon mevzuu olan borçlar prim karşılığı 
hesaptan ödenecek, diğer müteferrik tediyeler 
de bu hesaptan yapılmıyaeaktır. Bu hesapta 
yalnız bir milyon 100 küsur bin lira mevcuttur, 
Merkez Bankasının 31 Aralıkta dış konsolidas-
yon taksiti olarak 30 milyon dolar transfer et
mesi lâzımdır, ödemeler % 3 faizli, kambiyo 
karşılığı fondan karşılanacaktır. Mevcut-, sa
dece bir milyondan ibarettir. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Bütün altın
ları satamaz mı? 

HAZÎNE UMUM MÜDÜRÜ ZÎYA MÜEZ-
ZÎNOĞLU — Efendim,. bu altınların bir kıs
mı zaten terhin edilmiş durumdadır. Ama ter
hin edilmiş olması böyle bir satış muamelesine 
engel değildir. 

TUNOKANAT HAYDAR — isviçre'de veya 
başka yerde terhin edilmiş olan altın miktarı 
ve bunların faiz miktarı ne kadardır? 

HAZÎNE UMUM MÜDÜRÜ ZÎYA MÜEZ-
ZÎNOĞLU — Altın mevcudumuz, 118 ton 743 
kilo idi. Bunun 22 ton 264 kiloluk kısmı hariç, 
geri kalanı İsviçre, Amerika ve Almanya'da 
terhin edilmiş durumdadır. Bunların yıllık faiz 
ve komüsyon miktarı 4 - 5 milyon dolar kadar
dır. Bu sebeple bu zamana kadar ödenmiş olan 
döviz miktarı 20 milyon doları bulmuştur. Biz 
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bunu önlemek için terhin edilmiş olan altmm I 
satılmasını teklif ettik. Bunun psikolojik tesir
leri olacağı ve halk üzerinde menfi tesirler ya
pacağı mülâhazası ile bu teklifimiz reddedildi. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Yani, 5 milyon 
dıolâr senelik faiz veriyor. 

GÜRSOYTRAK SUPHt — Bu altından ne 
kadarını satarsak mütebaki kısmını kurtarabi
liriz. 

HAZÎNE UMUM MÜDÜRÜ ZÎYA MÜEZ-
ZÎNOĞLU — 76 ton civarında altını sattığımız 
takdirde terhin edilmiş kısmı kurtarmak müm
kündür. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Üçte birini sa
tacağız, üçte ikisi kurtarılacaktır. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? 
Yok... Maddelere geçilmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Hazineye ve Amortisman ve Kredi Sandığına 
ait altınlardan bir kısmının Türkiye Cumhuri
yet Merkez Bankasına satılmasına dair Kanun 

MADDE 1. — Hazineye ve Amortisman ve 
Kredi Sandığına ait altınların Türkiye Cumhu
riyet Merkez Bankasınca tesbit edilen yeni altın 
fiyatına göre değerlendirilmesi dolayısiyle 65 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince «Kam
biyo Karşılık Fonu Tasfiye Hesabı» na yatırıl
ması iktiza eden fiyat farkım karşılamak üzere 
Hazine ve Amortisman ve Kredi Sandığı altın
larından, bu fiyat farkına tekabül eden kısmını 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına satma
ya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok... Maddeyi oylarınıza arz ediyo-, 
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Amortisman ve Kredi Sandı
ğına ait altınların değerlendirilmesinde, Sandı
ğın bu altınları satınalma fiyatı esas olarak alı
nır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok... Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe ıgirer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kalbul edil
miştir. 

BAŞKAN — Devlet Başkanının tezkereleri 
vardır, okuyoruz : 

4. — Maliye Bakanlığından istifa eden Ek
rem Alican'ın istifasının kabulü ile yerine Ke
mal Kurdaş'm tâyin edildiğine dair Devlet Baş
kanlığı tezkeresi 

T. C. Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 
Ankara, 24 . 12 . 1960 

Maliye Bakanlığından istifa eden. Ekrem Ali-
ean'ın istifası kabul edilmiş ve Maliye Bakanlı
ğına Beynelmilel Para Fonu Dairesinde Müşa
vir Kemal Kurdaş tâyin olunmuştur. 

Devlet Başkanı ve Başbakan 
Org. 

Cemal Gürsel 

5. — Yurt dışında bulunan Maliye Bakanı 
Kemal Kurdaş'a Gümrük ve Tekel Bakanı Fethi 
Aşkın'ın vekillik edeceğine dair Devlet Başkan
lığı tezkeresi 

BAŞKAN — Ittılaınıza arz edilmiştir. 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 
Yurt dışında bulunan Maliye Bakanı Kemal 

Kurdaş'm avdetine kadar kendisine; Gümrük 
ve Tekel Bakanı Fethi Aşkın'ın vekillik etmesi 
uygun görülmüştür. 

Devlet. Başkanı ve Başbakan 
Org. 

Cemal Gürsel 

BAŞKAN ;— Ittılaınıza arz edilmiştir. 
Oturumu kapatıyorum. 

Kapanma saati: 19,00 
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Yurdakuler Muzafferin, Memurların tahsil müessese
lerinde talebe olamıyacaklarına dair 4007 sayılı Kanun 
İle bu kanunun birinci maddesinin değiştirilmesi hak
kındaki 4214 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılmasına 

dair kanun teklifi ve Sosyal İşler Komisyonu 
raporu (2/105) 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Memurların tahsil müesseselerinde talebe olamıyacaklarına dair 4007 sayılı Kanun ile bu kanu
nun birinci maddesinin değiştirilmesf hakkındaki 4214 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılmasına 
dair kanun teklifimi gerekçesiyle 'birlikte ilişikte sunuyorum. 

Gereğine emir ve müsaadelerini arz ederim. 25 . 10 , Î960 
Yurdakuler Muzaffer 

G E R E K Ç E 

Memleketimizde-fakülte ve yüksek okul miktarı azdır. Ayrıca, talebeye verilen burslar ve burs ve
ren müesseseler de pek mahdut sayıdadır. Keza talebe yurtları mahdut ve üniversite siteleri henüz 
mevcut değildir. Diğer taraftan, yüksek tahsil yapmak paraya ihtiyaç gösterdiğinden, hali vakti ye
rinde olan ailelerin çocuklarına nasibolmaktadır. Bu bakımdan, zengin olmıyan gençler hem çalışmak 
hem de istikballerini sağlamak üzere yüksek tahsillerini yapmak zorundadırlar. 

Bugün hemen hemen dünyanın her yerinde, memur ve ücretli statüsüne dâhil bulunan perso
nel, istediği takdirde yüksek tahsil müesseselerine serbest olarak devam edebilmektedirler. Zi
ra; yüksek tahsil müesseselerinin bir çoğuna devam mecburiyeti olmadığı gibi bâzıları gece, bâ-
zılari da muhaberat yolu ile öğretim yapmaktadır. Bilhassa kültür alanında ileri bir hamle yap
mak istiyen milletler, türlü şartlar altında ve geçim kaygusu dolayısiyle yüksek tahsilini yapa-
mıyan gençlere üniversite kapılarını açmış bulunmaktadır. 

Halbuki, memleketimizde imkânsızlık dolayısiyle yüksek tahsilini yapamamış ve sırf mesai dı
şı saatlerde veya gece okumak veya devam etmek arzu eden bir hayli memur veya hizmetli mev-
cudolduğu halde 4007 ve 4214 sayılı kanunlar gereğince bu hak kendilerine verilmemektedir. Bu 
hak kendisine verildiği takdirde dairesindeki işlerini ihmal edecek memur çıkabilir; fakat bu
na mâni olunabilir. Zira; memurun yapmakla mükellef olduğu hususlar çeşitli kanun ve talimat
namelerle tesbit edilmiştir. Vazifesini yaprmyan memur mer'i mevzuat muvacehesinde tecziye edi
lir. Memurin Kanununun 51 nci maddesi, memuru günün 8 saatinde çalışmaya mecbur etmekte
dir. Bunun dışında; cemiyete yararlı olmak gayesiyle çalışmak ve kendisini yetiştirmek istiyen 
kimseye bu imkânı vermemek tamamen haksız ve gayriinsani bir tasarruf olur. Bu kanunlar yü
rürlükten kaldırıldığı takdirde; hayatını çalışmak suretiyle kazanmak zorunda kalan memur ve-
ya fakir aile çocuğu boş vakitlerinden ve geceden faydalanmak suretiyle tahsilini ikmal edebile
cektir. 

Diğer taraftan, 4007 ve 4214 sayılı kanunlar yürürlükten kaldırıldığı takdirde; ordu mensup
ları vazifelerini eksiksiz olarak ifa etmekle beraber vazife haricindeki zamanlarını faydalı bir ga
yeye tahsis edebilmeleri halinde iktisaibedecekleri bilgilerle meslekî sahadaki hizmetlerind'e daha 
verimli olacakları gibi ordudan ayrılmaları halinde de kendilerinin yeni bir hayata kolaylıkla in
tibak edebilmelerine imkân bahşedilmiş olacaktır. 



Sosyal İşler Komisyonu raporu 
T. C. 

Mitli Birlik Komitesi 23 . 11 . 1960 
Sosyal îsler Komisyonu 

Esas No: 2/105 
Karar Nor54 

M. B. K. Başkanlığına 
«Eğitimde eşitlik hakkı» prensibine göre demokratik bir bünye içinde bütün vatandaşlara gayret 

ve kabiliyetlerine 'göre hayatlarının her safhasında öğrenim kapılarının açık bulundurulması şarttır. 
Devlet hizmetinde vazife alan memur ve hizmetlilerin de bu haktan faydalanmaları tabiîdir. Bu 
itibarla Sayın Muzaffer Yurdakuler'in, 4007 ve 4214 sayılı kanunların yürürlükten kaldırılması hak
kındaki teklifi uygun görülmüştür. 

Ancak: Bu haktan faydalanacak olan memur ve hizmetlilerin vazife ve hizmetlerini hiçbir su
retle aksatmamaları da gerektir. Memur ve hizmetliler öğrenime devamı bir vazife değil an
cak kendilerine verilen bir hak ve imkân olduğunu göz önünde bulundurmalıdırlar. Tatbikatta 
hem memur ve hizmetlilerin gereği gibi bu haktan faydalanmalarını mümkün kılmak, hem de hiz
metleri aksatmamak için bilhassa memurların en. çok devam etmek istedikleri fakülte veya yüksek 
okullarda akşam kısımlarının açılması sağlanmalıdır. Bugün İktisadi ve Ticari ilimler Akademisi 
ile Yıldız Teknik Okulunun açtıkları akşam kısımları hariç , bu yolda diğer fakülte ve yüksek okul
larda bir faaliyet mevcut değildir. Bundan başka bu akşam kısımları bugün olduğu gibi yalnız kış 
devrelerinde ve büyük merkezlerde açıldığı takdirde taşralarda ve köylerde en fazla mahrumiyet için
de çalışan Devlet memurları bu haktan faydalanamamaktadır. Ve pek çoğu bu sebeple büyük mer
kezlere nakillerini ist emektedirler. -Bilhassa bir durumda olan memurları korumak, bu haktan fayda
lanmalarını sağlamak için fakülte ve yüksek okullarda yaz ve muhabere kursları açmalı pratik faa
liyetler ve lâboratuvar çalışmalarını gerektirmiyen branşlarda bu gibiler hakkında devam, mecburiye
ti konulmamalıdır. 

Bu suretle talisi! imkânları verildiği ve gereği gibi kolaylaştırıldığı takdirde bu tedbirlerin me
mur seviyesinin yükseltilmesinde memurların işbaşında olgunlaştırılmasında önemli tesirler görülece
ği aşikârdır. Memur ve hizmetlilerin bu haktan faydalanmasını ve hizmetlerin aksamamasını sağlı-
yacak (bir tüzük Hükümetçe hazırlanması temenniye şayan görülmüştür. 

Aynen kabul olunan teklif, Komitenin tasvibine sunulmak üzere Başkanlığa arz olunur, 
S'osyal İşler Komisyonu 

Başkanı 
Küçük Sami Gürsoytrak Suphi Özgüneş Mehmet Yıldız 'Ahmet 

YUM)AKÜLER MUZAFFERİN TEKLİFİ 

Memurların tahsil1 müesseselerinde talebe ola-
mıyacaklarına dair 4007 sayılı Kanun ile bu 
kanunun birinci maddesinin değiştirilmesi hak
kında 4214 sayılı Kanunun yürürlükten .kaldı

rılmasına dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Memurların tahsil müessese
lerinde talebe olamayacaklarına dair 4Ö07. sayılı 
Kanun ile, hu kanunun birinci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkındaki 4214 sayılı Kanun yürür
lükten kaldırılmıştır. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

{ S. Sayısı : 149 ) 


