
DÖKBM : 2 C Î L T : 21 Toplantı : 2 

T U T A N A K D E R G İ S İ 
« M » 

141 nci Birleşim 

17 . 7 . 1967 Pazartesi 

İçindekiler 

1. — Geçen tutanak özeti 

2. — Yoklanma 

3. — Başkanlık Dîvanının Genel Ku
rula Sunuşları 

1. — Aydın MMetvekili Reşat ö-zarda'-
nm, Adana Milletvekili Kasım Gûilelk'kı 
önceki bir Bileşimde dış ilişkiler konusun
da yaptığı konuşma ve Türk - Yunan iliş» 
ikileri 'hakkındaki demeci ve Dışişleri Ba
kanı thsan Sabri Çağlayanıgil'in cevabı. 

2. — Maliye Bakanı Cihat Bilgehan'ın, 
Türk vatandaşlarına aidolup Yugoslav 

Sayf» 
180 

180 

181 

181: 
183 

Sayfa 
Federatif Halk Cuımlhuriyetkıce millileşti-' 
rilmiş bulunan mal, hak ve menfaatlerin 
tasfiyesi hakkındaki kanun tasarısının 
Dışişleri, Maliye ve Plân komisyonların-* 
dan alınacak 5 er üyeden .kurulu bir geçici 
komisyonda görüşülmesine dair önergesi 
(1/386) .- 183L184 

4. — Görüşülen işler 184 
1. — İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı 

uygulanmasına dair kanun tasarısı hak
kında Anayasa Komisyonu mütalâası ile 
Plân Komisyonu raporu (1/367) (S. Sa
yısı 314 e 2 nci ek) 184:231 



M. Meclisi B : 141 17 . 7 . 1967 O : 1 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Çarşı ve 
mahalle bekçileri Kanununun bugünkü duru
muna ve bekçilerin ücret alamamaları sebebiyle 
şikâyetlerine dair demecine Başkanlıkça, yeni 
tasarnııın komisyondan çıktığı ve basılmak üze
re matbaaya sevk edildiği yolunda cevap ve
rildi. 

dMnici defa açık oya sunulan : 

Tasarruf bonosu .ihracı hakkındaki kanun 
tasarısının kaibul olunduğu, 

Ankara Üniversitesi 19-67 yılı Bütçie Kanu
nu ile (bu /kanuna, 

1967 yılı Bütçe Kanununa ve, 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1967 
bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun tasarılarının ka
nunlaştığı, 

Orman Genel Müdürlüğü 19160, 1961, 1962 
ve 1963 'bütçe yılları Kesimhesap kanunu tasa
rısı ile, 

Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim 
Ortaklığı Kanununun hâzı maddelerinin değiş

tirilmesine ve bâzı maddelerine fıkralar ek
lenmesine dair ve, 

Ankara ve İstanbul şehirleri içme, kullanıma 
ve endüstri suyu temini hakkında kanun tasa
rlılarının kabul olundukları bildirildi. 

Devlet Bakanı Seyfi ÖztürkUin, İkinci Be'ş 
Yıllık Kalkınma Plânı uygulanması esaslarına 
dair kanun tasarısının gelen kâğıtlardan gün
deme alınarak basılıp dağıtılmasından 48 saat-
deme alınarak basılıp dağıtılmasından 48 saat 
geçmeden ve diğer ıbütün işlere takdimen. ön
celik ve ivedilikle 'görüşülmesine dair önergesi 
kaibul 'olundu ve tasarının tümü ve birinci mad
desi üzerinde görüşmeler tamamlandı, 1 nci 
maddenin açık oya sunulmasına dair verilen 
bir önerge üzerine yapılan açık oylamada ço
ğunluk sağlanamadığı, oylamanın gelecek bir
leşimde tekrarlanacağı bildirildi. 

17 . 7 . 1967 Pazartesi günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere birleşime saat 19,30 da son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Ferruh Bozbeyli Manisa 

önol Sakar 
Kâtip 
•Sivas 

Kâzım Kanığa! 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

FASKAN — Başkanvekili İsmail Arar. 

KATİPLER : Bedrettin Karaerkek (Tokat), Kâzım Kangal (Sivas) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 141 nci Birleşimini açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

(BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin lütfen beyaz kaibul 
düğmelerine basmalarını rica ederim. 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Gerekli çoğunluğumuz vardır, müzakerelere 

başlıyoruz, 

180 
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3. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Adana Milletvekili Kasım Gülek'in önceki bir 
Birleşimde dış ilişkiler konusunda yaptığı ko
nuşma ve Türk • Yunan ilişkileri hakkındaki de
meci ve Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayan-
gil'in cevabı. 

BAŞKAN — Aydın Milletvekili Sayın Reşat 
Uzarda Türk - Yunan ilişkileri üzerinde gün
dem dışı söz istemiştir. 5 dakikayı geçmemek 
üzere buyurun Sayın Özarda. 

REŞ,AT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

Geçen Çarşamba günü Adana Milletvekili 
Sayın Kasım Gülek, dış münasebetler dolayısiy-
le gündem dışı söz alıp, Yunanistan'a davetli 
olarak yaptığı seyaihat intibalarıni anlatırken, 
Türk düşmanı general Patagos ve ihtilâl idare
sinin bu kürsüde methini yapmamış, Yunanlı
ların dünyaca meşhur ve malûm kandırıcı, al
datıcı, hilekâr sözlerini burada dile getirmemiş 
olsalardı Yüksek Huzurunuzu işgal etmiyecek-
tim. 

.Sayın Gülek'in beyanlarına göre, Türklere 
karşı son derece iyi niyetli, Türk - Yunan dost
luğunun hararetli tarafları General Patagos ve 
hempalarının, bu iyi niyetlerini fiilen ispat ede
cek davranışlarda bulunmaları, bu halisane di
leklerini yetkili Türk Hükümetine reçinen ve 
açıkça bildirmeleri yerine, Sayın Gülek'i bu işte 
aracı yapmaları, Yunanlıların Türk dostluğuna 
rverdikleri değerin ciddiyetten ne derece uzak 

^ olduğunun delilidir. 
Sayın Gülek konuşmasında, Avrupa Konse

yinde Yunanistan aleyhine alınan karara, ihti
lâlin Yunanlıların bir iç meselesi olduğu ve tek
rar demokrasiye dönecekleri inancı ile katılma
dığını da ifade ve beyan etmiştir. Sayın Gülek'
in Avrupa Konseyine ne sıfatla ve suretle katıl
mış olduğunu anlamak mümkün değildir. Zira 
Avrupa Konseyine Millet Meclisinde grupu olan 
siyasi partiler, kuvvetleri oranında katılmakta
dırlar. Sayın Gülek ise, gerek Avrupa Konse
yine katıldığı ve Türk Milletinin arzusu hilâ
fına Yunanlılar lehinde oy kullandığı ve gerek
se kendisini Yunanistan'a davet ettirdiği zaman, 
bağımsız bir milletvekili idi. Bağımsız bir mil
letvekilinin Avrupa Konseyine Türkiye Parlâ-

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

mentosunu temsilen katılmasına Anayasa ve 
Meclis İçtüzük hükümleri imkân vermemekte
dir. Bilindiği gibi Avrupa Konseyi üyelerini 
meclisler seçmez, siyasi parti grupları seçer ve 
bunlar Riyasetçe her iki Meclis Genel Kurulu
nun bilgisine sunulmakla iktifa olunur. O hal
de Sayın Kasım Gülek hangi siyasi parti grupu-
nun seçilmiş delegesi olarak bu toplantılara ka
tılmakta ve bu seyahati yapmaktadır? Bu ko
nunun Riyasetçe önemle tahkiki gerekir. Bu 
Parlâmento içinde, bedavacı, üstelik bol harcı-
rahlı ve millete pahalıya mal olan dış seyahat
ler yapma hastası olanların sorumsuz davranış
larına son verme zamanı gelmiş ve geçmiştir. 
(«Bravo» sesleri)1 

ıSaym Gülek'e bu kadarcık dokunduktan 
sonra gelelim Türk - Yunan münasebetlerine : 

Yunanistan'da yapılmış olan 21 Nisan askerî 
darbesinin gerçek maksat ve gayesini çok iyi ve 
isabetli olarak teşhis ve tesbit etmek Türkiye'
nin ulusal dış politikası ve çıkarları bakımından 
büyük önem taşımaktadır. Bu darbenin gerçek 
maksat ve gayesi; kiralın başkanlığında otoriter 
ve milliyetçi bir diktatörlük kurmak, yüz yıl
lardan beri hayal ettikleri megalo - idealarını 
gerçekleştirmek, rüyasını gördükleri Bizans 
İmparatorluğunu ihya etmektir. Bu politika 
gizli olmayıp, bütün Yunanistan'da ve hattâ 
Türkiye'de yaşıyan Yunanlılar arasında açıkça 
propagandası yapılan ve herkesçe bilinen bir 
politikadır. Yunanistan'da ve Türkiye'deki Rum
lar arasında faaliyette bulunan 4 fesat ocağı, 
yıllardan beri Yunan gençliğini bu gayelerle ye
tiştirmektedir. Bunlar; aile, ilkokullar, kilise ve 
askerlik ocaklarıdır, işte bu 4 fesat ocağında 
Yunanlılara beşikten başlıyarak mezara kadar 
devam eden bir sistem içinde Türk düşmanlığı 
aşılanmaktadır. 

Yunanistan'da ilkokullarda okutulan tarih 
kitapları birinci satırından son satırına kadar 
yalnız Türk düşmanlığını aşılıyan, Türkleri Or
ta - Asyadan gelerek Yunan medeniyetini yık
anış, topraklarını gaspetmiş, medeniyet ve insan
lık düşmanı, barbar sürüleri olarak gösteren ya
zılarla doludur. Yine bu tarih kitaplarında Yu
nanlı çocuklara hedef olarak, bir gün Türkleri 
yok edip gasbedilmiş topraklarını ve Ayasofya-
yı kurtarmaları ve Bizans imparatorluğunu tek-
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rar kurmaları gösterilmektedir. Aile ocağında, 
ilkokullarda ve kiliselerde devamlı olarak yapı
lan bu telkinler, asker ocağında daha da olgun-
laştırılmakta ve kuvvetlendirilmektedir. işte bu
gün Yunanistan'da idareye el koyan askerî cun
ta bu zihniyetle yetiştirilmiş ve kendisini bu mu
kaddes gayenin elde edilmesi için görevlendiril
miş zanneden bir akılsızlar topluluğudur. 

21 Nisan darbecileri bu gayeye ulaşmak için 
açıkça harekete, geçmiş bulunmaktadırlar. Bir 
taraftan dünyaya karşı komünizm tehlikesini 
gösterip, bunun arkasında Batı - Trakya ve 12 
adalarda yaşıyan Türk azınlığını imha etmek, 
aynı gerekçe ile Kıbrıs adasında bir darbe ya
parak ilhaka zemin hazırlamak gayreti içinde
dirler. 

Muhterem arkadaşlar, askerî idare işe el koy
duğu günden beri, 40 seneyi aşkın bir zaman içe
risinde .Batı - Trakya'da görülmemiş en ağır iş
kence ve zulüm Türklere karşı icra edilmeye 
başlanmıştır. Dağ bölgesinde yaşıyan 30 bin 
Türk'ün bütün diğer vatandaşlarla, insanlarla 
her türlü irtibatı kesilmiş, her gün sıra dayağın
dan geçirilmekte, her gün en ağır zulüm ve iş
kencelere mâruz kalmaktadırlar. Bunlar mahallî 
memurların değil, doğrudan doğruya iktidarda 
bulunan Yunan Hükümetinin icraatıdır. 

Mufhterem arkadaşlar her yerde yapılmış 
olan günlük zulüm ve işkenceler tarih sırasiyle 
ve isimleriyle hepsi bendenizde mevcuttur. Son 
olarak yakın bir zamanda Gümülçine'nin Susur 
köyünde bundan 50 sene evvel öldürülmüş olan 
bir papazın intikamını almak için şimdi o köy
deki Türklere büyük işkenceler yapılmakta, 
hundan beş - on gün evvel de 60 yaşında yaşlı 
bir kadının yüzü ve burnu yakılmak suretiyle 
intikam alınma yoluna gidilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, vaiktim dar olduğu 
için sözlerimi fazla uzatmıyacağrm. Ancak, 
size 21 Nisan İhtilâlinden hir ay sonra Batı -
Trakyalı bir Türkün iki evlâdına ağır zulüm 
ve işkence yapılmış, burada ismini aıçıklıyaımı-
yacağım bir Türkün kendi ağzından Türk Mil
letine duyurulmasını şiddetle arzu ettiği ferya
dını iki kelime ile burada duyurup sözlerime 
Son vereceğim. 

Batı - Trakya'dan yükselen /bağrı yanık bu 
Türkün feryadı şudur arkadaşlarım ve kendi 
ağzından çıkmış »özlerdir, aynen r 

«Kudretli bir Devletsiniz. Bir çare bulur
sanız bulun,, millet artuk bezmiştir. Bir kuru 
ekmeği yemeye razıyız, ille ki, bizi vatanımı
za .götürün. Bu yapılanlar tazyik mazyik de
ğil, işkence artık. Ormanlarımız vardı gitti, 
hayvanlariımi'Z vardı ıgitti, bir şey bırakmadılar 
elimizde. Beş dönüm toprağı kazıp tütün eki
yorduk, -şimdi karılarımızı, kızlarımızı tarlala
ra götüremiyoruz. Bu sene aç kalacağız. 

Bu ihtilâl ne Kirala olmuş, ne de Pa,pan-
deru'ya. Bu ihtilâl bize olmuş 'bize... 

Saibır, sabır... Saibır kalmadı artık., Bir ay
dır kan ağlıyoruz, kılınız bile kıpırdamıyor, 
Anavatan nerede? Gazetelerinizde zalimlere 
methiyeler yazıyorsunuz, Ankara Eadyosu 
(Komşumuz Yunanistan) diyor da başka bir şey 
demiyor. 

Bizi ya himayenize alırsınız, korursunuz. 
Yoksa bu azınlık yoktur.» 

İşte muhterem arkadaşlarım, Batı - Trak
ya Türkünün bağrından gelen feryadı «budur, 
sizlere duyuruyorum. Hükümet de 'bu işe lâyık 
olduğu önemi versin. Bugün Batı - Trakya'nın 
bilhassa dağ bölgesindeki insanların, insanlık 
dışı mâruz kaldıkları ağır hayat şartları kar
şısında mutlaka Birleşmiş Milletlere müracaat 
edilerek oraya bir tahkik heyeti gönderilmesi
ni arzu etsin. Bu, Hükümetimize ve hepimize 
düşen .bir millî vazifedir. Onların karşılığında 
İstanbul'daki Rumlar sefaihet içinde en lüks ha
yatı yaşarken, bunların fidyesi olarak Yuna
nistan'da bıraktığımız kardeşlerimizi bu zulüm 
ve işkence altında dalha fazla ezdirmeye hak
kımız yoktur, Ihaklarını koruyalım. Saygıla
rımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Dışişleri Bakanı Sayın Çağ-
layaıugil, buyurun. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRI ÇAĞ
LA YANGİL (Cumhuriyet .Senatosu Bursa Üye
si) — Muhterem arka/dağlarım, sayın milletve
kili Özarda'nın «beyanlarında evvelâ yeni Yuna
nistan Hükümetinin özellikle Megalo - İdeayı 
gerçekleştirmek için işlbaşına geldiği yolunda 
beyanlara tesadüf ettik. 

Bir memleketin iç rejiminde husule gelen 
değişikliğin istihdaf ettiği maksadı kesin ola
rak tosibite ve durum aydınlanmadan «gayelerini 
tahlile imkân yoktur. Her memleket kendisine 
göre bir gaye, bir siyaset güdebilir. Yunanlı-
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larm bir Megalo - îdea peşinde koştukları da 
bir gerçektir. Fakat Türkiye kuvvetiyle, kud
retiyle, azmiyle, değil Yunan Megalo - İdea-
sının, kendi memleketine gıöz dikmiş her Dev
letin karşısında kaderini, istiklâlini müdafaaya 
.kaadir ve azimli bir millettir. Bu itibarla Yu
nanlının şu veya bu şekilde düşünmelerinden, 
şu veya bu şekilde hayal etmelerinden ve rüya 
görmelerinden ne endişe duyarız, ne de bunla
ra karşı endişe duyanlara katılırız. 

Batı r Trakya'da Yunanistan'daki Hükümet 
değişikliğinden sonra Türk soydaşından olan 
kimselere tazyikler yapıldığı yolunda haberler 
aldık. Bunları vaka, isim, mahal zikretmek su
retiyle derhal Yuan Hükümetine intikal ettir
dik. Gerekli tetkikler yapıldı ve bunlardan 
bâzılarının doğruluğu da Yunan Hükümetince 
kabul ve tasdik edildi. Askerî darbelerden sonra 
kurulmuş rejimlerin kendilerine has özellikleri 
vardır. Yetki genişliği ve mevzuatta husule ge
len boşluklar mahallî idarelerin bâzı yanlış tat
bikatına imkân verir. Biz bunun umumi bir si
yaset halinde tatbik edildiği intibaını almadık. 
Yaptığımız teşebbüsler üzerine Yunam Hükümeti 
ciddî tedbirler almak yolunu tutmuştur. İçişleri 
Bakanını mahalline göndermiş vakaları tetkik et-

.tirımiştir. Bize bunların tekerrür etmiyeceğine 
ıdair kesin teminat verilmiştir. Son zamanlarda 
bu vakıalarım devam etmekte olduklarına dair 
yeni haber almıyoruz. Ama böyle bir durum ta
haşşüt ettiği takdirde Yunan Hükümetinden, iş
te Birleşmiş Milletler hatırımıza, gelmedi ama se
firimizi vaka mahalline göndererek lâzımgelen 
tetkikleri yapmaya izin vermesini istiyeceğiz. 

Türkiye, Yunasistan tarihî, coğrafî zorunlu
luklar dolayısiyle iyi münasebetler idaime etmesi 
lâzımgelem milletlerdir. Hislerimizi bir tarafa bı
rakarak, milletlerimizin, sade bugünkü nesilleri
mizin değil, âtideki nesillerimizin dahi memnuni
yetini mucip bir politika tutmakla kendimizi mec
bur addederiz. 

Muhterem arkadaşımız bu hususta kâfi deli
le, vakalara ıttıla kesbetmişse, elinde tatmin edi
ci, bizim resmî teşebbüslerimize imkân verici ve
sikalar varsa, her zaman bize tevdi edebilirler, 

bunları ciddiyetle takibetmeye amaldeyiz. Millet
lerarası münasebetlerde bu gibi olayların takip 
yolları muayyendir. Arkadaşımız bu mevzuları 
sansasyonel bir şekilde basında ve Mecliste müte
madiyen ortaya koyuyor, kendisinin hassasiyeti
ni takdir etmemek mümkün değildir. Ama bizi 
de teçhiz ederlerse sadece edebiyatını değil, bizi 
fiiliyatına imkân verecek malûmatı ile de mü
cehhez kılarlarsa elbette daha faydalı bir iş yap
mış olacaklarına kaanîim. 

Heyeti Umumiyeyi saygılarımla selâmlıyo
rum. (Alkışlar) 

2. — Maliye Bakanı Cihat iBilgehan'ın, Türk 
vatandaşlarına aidolup Yugoslav Federatif Halk_ 
Gumhuriy etince millileştirilmiş bulunan mal, hah 
ve menfaatlerin tasfiyesi hakkındaki kanun ta
sarısının Dışişleri, Maliye ive Plân komisyonla
rından alınacak <5 \er üyeden kurulu bir geçici 
komisyonda görüşülmesine dair önergesi (1/386) 

BAŞKAN — Sayım Maliye Bakanının bir ge
çici komisyon teşkili hakkındaki önergesini oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Türk vatandaşlarına idölup Yugoslav Fede

ratif Halk Cumhuriyet/ince millileştirilmiş bulu
nan mal, hak ve menfaatlerim tasfiyesi hakkın
daki kanun tasarısı Başbakanlık Yüksek Maka
mınca 20 Haziran 1967 tarihinde Yüce Meclise 
sunulmuş bulunmaktadır. 

Uzun zamandır bekliyen hak sahiplerine ge
rekli ödemelerin yapılabilmesi, bu tasarının ka
nunlaşmasına bağlı bulunduğu cihetle, konunun 
önemi nazarı itibara alınmak suretiyle, geçici bir 
Komisyonda, öncelik ve ivedilikle görüşülmesi
nin teminine müsaadeleri arz olunur. 

Cihat Bilıgehan 
Maliye Bakanı 

BAŞKAN.— önergede sözü gecen tasarı Dış
işleri, Maliye ve Plân komisyonlarıma havale edil
miştir. Bu itibarla Dışişleri, Maliye ve Plân Ko
misyonlarından alınacak 5 er üyeden kurulu bir. 
Geçici Komisyon teşkilini oyunuza sunuyorum. 
iKaJbul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Gündeme geçiyoruz. 
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1. — İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı uy
gulanması esaslarına dair kanun tasarısı hakkın
da Anayasa Komisyonu mütalâası ile Plân Ko
misyonu raporu [(1/367) (S. Sayısı: 314 e 2 nci 
ek) 

'BAŞKAN — Tasarının 1 nci maddesi üze
rimdeki görüşmeler 'bitmiş, önergeler de görüşül
müş ve sıra 1 nci maddenin oylanmasına gelmiş
ti, maddenin açık oya sunulmasına dair bir öner
ge vardı. 

Efendim; evvelâ açık oy talebimde bulunan 
arkadaşların burada ölüp olmadığını kontrol et-
ıtireceğim, mevcudolduklarc takdirde açık oylama
ların içtüzüğüm 140 -ve. 142 nci maddelerine tev
fikan yapılması hakkımda başka bir önerge var
dır, onu ıttılaınıza arz edeceğim. 

Tarık Ziya Ekinci?.. Burada. Kemal Nebioğ-
lu?.. Burada. Şadım Aren?.. Burada. Yusuf Ziya 
Bahadımh .. Burada. Yunus Koçak?.. Burada. Ce
mal Hakkı Selefe?.. Yok. Şaban Erik?., Yok. Adil 
Kurtel?.. Burada. Ali Karcı?.. Yok. Murat öner?.. 
Burada. Nermin Neftçi?.. Burada. Şeref Bakşık?.. 
Yak. Keman Esengin?.. Yok. Tahsin Argun?.. 
Yok. Necati Akagün?.. Burada. Rıza Kuas?.. Bu
rada. Bediice Boran?.. Yok. Nazif Arslan?.. Bu
rada. Çetin Altan?.. Burada. S. Hakkı Esa/toğ-
lu?.. Burada. Cengiz Nayman?.. Burada. Yahya 
Kanibolalt?.. (Burada. 

15 imza tamamdır efendim. Şimdi başka bir 
Önerge vardır, okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plâmı uygulaması 

•esaslarına dair kanun tasarısının muhtelif mad
delerinin açık oya konulmasında içtüzüğün 140 
ve 142 nci maddeleri uyarımca muamele yapılma-
sımı arz ve teklif ederim. 

A. P. Grupu Başkanvekili 
Artvin 

iSafbiıt Osman Avcı 
BAŞKAN — Efemdim, içtüzüğün 140 nci mad

desi: «ıBirıkaç madde, lâyiha veya teklif hakkında 
açık rey istihsali taıaddüdederse varakaların muh
telif kutulara aynı zamanda 'atılması suretiyle 
icra olunabilir.» diyor. 

141 nci madde de: «itiraz vukubulmadığı tak
dirde, hademe tarafımdan kutuların dolaştırılma
sı süratiyle de açık rey istihsal olunabilir.» di
yor. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

DEVLET BAKANI SEYFI ÖZTÜRK (Es-
ki'şalıir) •— 142 nci madde Sayım Başkan. 

BAŞKAN — 142 nci madde de: «Bir madde
nin açık reye konulması celse sonuna bırakılabi
lir.» diyor. 

Efendim oylanacak madde Plân hakkında yet
ki veren kanun tasarısının 1 nci maddesidir. Bu
nun oylanmasının diğer maddelerle birlikte ya
pılması ve celse sonuna bırakılması önce komis
yonun mütalâasına bağlıdır. 

Şimdi 1 nci madde üzerindeki görüşmeler bit
ti. Bu maddeyi oylatmadam 2 nci maddeye geçe
bilir miyiz? 

PLÂN KOMİSYONU BU RAPOR SÖZCÜ
SÜ CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Geoejbiliriz 
of emdim, hiçbir mahzur yoktur. 

BAŞKAN —• Efendim, Komisyonun şu beya
nına göre oylamalar bilâJhara yapılmak üzere ta
sarının ikinci maddesine geçiyoruz. 

Efendim, ikinci maddeye geçmeden önce ve
rilmiş bir önergeyi bilginize arz ediyorum. 

Başkanlığa 
Maddeler üzerimde, gruplar adına yapılan ko

nuşmaların (15) dakikaya çıkarılmasını teklif 
ederim. 

Rize 
Erol Yılmaz Afcçal 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmlyenler... Kabul edil
memiştir. 

İkinci maddeyi okuıtuyorum. 
Teşvik ve .tanzim : 
Maıdde 2. — Kalkınma plânı ve yıllık prog

ramlara uygun olarak yatırımların teşvik ve tan
zimi maksadiyle : 

A) 6 Ocak 1961 tarihli ve 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununa 28 Şubat 1963 tarihli 202 
sayılı Kanımla eklemen 3 mcü maddenin 3 ncü 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Yatırım indirimimin nisbeti yukardaıki fıkra
ya göre indirimden istifade edecek yatırım mik
tarının âzami % 80 idir. Bölgelere ve iktisadi 
faal iyot sektörlerine göre uygulanacak nisbetler, 
bu haddi aşmamak üzere yıllık programlarda be
lirtilir.»! 

184 — 



M. Meclisi B : 141 17 7 . 1967 0 : 1 

• B) Yatıran mallarında ve hammaddelerde 
Gümrük Vergisi ve Resimleri ile İthalden alman 
•diğer vergi ve resimler toplamında iktisadi faa
liyet sektörlerine göre kısmi veya tam muaf lık-
lar ihdası veya bu vergiler toplamının kısmen ve
ya tamamen iadesi konuları, Bakanlar Kurulu 
kararnameleri ile düzenlenir. 

C) iSanayi bölgeleri ve turistik bölgeler tesis 
ve tanzimi ve bu maksatla, gerektiğinde arazi is
timlaki, Bakanlar Kurulu kararnameleri ile ya
pılır. 

ıBu bölgelerde icabında kanalizasyon, elektrik, 
su gibi alt yapı tesisleri yaptırıldıktan sonra 
gayrimenkul, buralarda plân ve program hedef
lerine uygum olarak tesis kuracaklara tâyin edi
lecek vâde ve faiz mabetlerinde ilgili bakanlıklara 
devredilir. Bu fıkranın uygulanmasındaki esas
lar Bakanlar Kurulu kararnamesi ile düzenle
nir. 
""'.' D) Umumi Hıfzıssıhıha Kanunu, İş kanun

ları, Mahallî İdareler kanunları ile diğer mevzu
atta her türlü yatırımlara, (Ezcümle sanayi ku
ruluş .. ve işletmesine ait) ruhsat formalitelerini 
ahenkleştirmek, çabuklaştırmak ve yetkili merci
leri bir araida çalıştırmak için Bakanlar Kurulu 
gerekli tedbirleri, icabında kararnameler çıkara
rak alır. 

'E)! Bakanlar Kurulu standart ve kalite kon
trolü konulanında tatbikatı geliştirici tedbirler 
almaya yetkilidir. Bu kontrollerin hizmetin icap
larına göre sıhhatli ve süratli bir tarzda yapıla
bilmesini sağlamak amaöiyle, mesai saatleri dışın
da ve ek mesai ücreti ödenmek şartiyle veya mu
kaveleli personel çalıştırmak hususunda kararna
me çıkarmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN — İkinci madde üzerinde Sayın 
Murat öner, Grup adına mı, şahsınız adına mı 
görüşeceksiniz? 

MURAT ÖNER (Afyon Karahisar) — Grup 
adına. 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına buyurun 
Sayın Öner, söz sırası sizindir, yalnız konuşma 
süresi beş dakikadır efendim. 

. C. H...P. GRUPU ADINA MURAT ÖNER 
(Afyon Karahisar) — Değerli milletvekilleri, 

Kalkınma Plânının uygulanması esaslarına 
dair kanun tasarısının ikinci maddesi, 3, 4 ve 
5 nci maddeleriyle birlikte yatırımların, ihra
catın ve şehirleşmenin teşviki ve düzenlenmesi 
amacını gütmektedir. I 

Hükümetin bu teşvik tedbirlerinden çok 
büyük sonuçlar beklediği, başlamgıçtanberi 
açıkladığı iktisadi görüşlerinden ve aceleci tu
tumundan anlaşılmaktadır. Toplum içinde ikti-
saden hür ve güçlü zümreler yaratmanın, de
mokrasinin yaşama şartı olduğu çok defa iddia 
Gidilmiştir. Gerçekte Hükümet bu yolu, kendi 
iktidarını devam ettirmek için partizanlık im
kânı kazanma'k çaresi olarak görmektedir. Onun 
için teşvik tedbirlerini, ekonomimizin zarureti 
gilbi göstermekte ısrarlı davranmakta dır. 

Aslında teşvik tedbirlerine bel bağlamak, 
Türk İktisadının durumunu iyi incelememiş 
olmaktan doğmaktadır. 

Türkiye tarihî nedenlerle, her az gelişmiş 
ülke gilbıi, Dünyanın gerek öızel sermayeci, ge
rek tüm kamulaştırıcı büyük iktisadi güçleri 
tarafından, hem sömürülmekte ve hem de israf
lara sürüklenmektedir. 

Bu yüzden defalarca denenen teşvik tedbir
leri, az gelişmişlikten kurtulmamızı sağlıyama-
mış'tır. İttihat ve Terakki Partisi zamanında 
özel sermaye birikimi haklı - haksız her türlü 
araçlarla, fütursuzda teşvik edilmiştir; sonuç 
tam bir iflâs olmuştur. Cumhuriyetin ilk yıl
larında 1930 lara kadar teşvik ve_lcoruma usul
leri denenmiştir; hemen hiçbir önemli sonuç 
alınmamıştır. D. P. döneminde beytülmal sefer
ber edilerek denenmiştir; ekonomik yapıyı de
ğiştirici, ve kalkınmayı kendiliğinden sürdü-
rücü yönde sonuç alınmamış; aksine yabancı 
ekonomilere bağlılığı artırmıştır. 

Şimdi defalarca denenmiş ve baışarısızlığı sa
bit olmuş usullere yenliden dört elle sarılma yo
luna girilmektedir. Özel sermayenin ancak 
kendi kanunları içinde gelişebileceği ve suni 
tedbirlerin fayda vermiyeceği ,gertçeği hâlâ 
anlaşılmamış bulunmaktadır. 

Az gelişmiş bir ekonlomide önemli olan, ya
bancı ekonomilerin millî tasarrufu imfkânsız 
'kılan veya güçleştiren etkilerinden kurtulma 
usulünü bulmaktır. Siz bütün kit kaynaklarını
zı seferber edip üretimi artıracaksınız; fakat 
yalbancı büyük iktisadi güçler, katma değer ar
tışını çeşitli yollardan alıp götürecekler. 

— Dış ticaret hadlerinin sürekli olarak 
aleyhte işlemesi, 

— 185 — 
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— Dış kaynaklara muhtaçlık yüzümden, 
alacaklı ekonomilere anormal ve haksız öde
meler yapılması, 

— Yabancı güçlü ekonomilerin, yatırımları 
kendi çı'karlarına uygun yönlere kolayca çevire-
bilmeleri gibi haller karşısında özel sermayeyi 
güçlendirme davacısı olmak, teşvik tedbirleri
ne sarılmak, zamansız ve beyhude çaibalar teş
kil edecektir. 

Özel sermaye, az gelişmiş ülkelerde bu ya
bancı etkilere ka-rşı millî ekonomiyi savuna
cak ve kurtaracak nitelikte değildir. Hattâ ne 
(bağımsızlığı, ne de demıokrasiyi 'korumaya el
verişlidir. Özel sermayeye hâkim olması tabiî 
(bulunan kanunlar, onun, Dünyanın zorlayıcı 
şartlarına göre yatırım yapmasını emreder. 

Bu/gün her çeşit doktrine bağlı veya dokt-
rinsiz büyük ekonomik güçler, az gelişmiş ül
kelerin yalnız besin maddeleri ve hammadde 
ihracetmelerinıi istemekle yetinmiyorlar. Bu
günkü dünya düzeni, az 'gelinmiş ülkelerde 
ham petrolün ve madenlerin artırılmasını, besin 
sanayii kurulmasını, dokuma sanayiinin ihra
cata bile geçmesini bekliyor. Çünkü bu çeşit 
sanayiin geri kalmış ülkelerde gelişmesi, yatı
rım mallarının, maıkina ve teçhizatın oralarda 
daha çok satılmasını sağlıyacalktır. 

Ĝfüeiü -ekonomiler isterler ki, ıgeri kalmış ül
kelerde tarım hızla tekn/ojiye uysun; fakat ta
rım makinaları ithal edilsin.. Bayındırlık işlerin
de, inşaatta, ulaştırmada teknoloji geniş su
rette uygulanışın; ama makinaları onlardan al
sın. Böylece makina ve teçhizat ihtiyaçları art
sın ki, gelişmişlerin lehlerine işliyen bugünkü 
dünya ekonomik düzeni sürüp gitsin. 

Kim taş üstüne taş koma elbette makıbulü-
müzdür. Fakat bugünkü dünya düzenini düşü
nürsek, özel sermaye kesiminde yatırımları bü
yük fedakârlıklarla teşvik etmek, millî tasar-
ru'fu paramparça etmektir; küçük küçük teşeb
büslerin ya/tırım malları ithalini devamlı hale 
(getirmelerini sağlamak demektir. Daha geniş 
deyimiyle az gelişmiş, hir ülkenin elde edebil
diği ka/tma değer artışı ileri ve güçlü ülkelere 
akmakta devam etsin demektir, Devlet gücüyle 
tioplıyalbileceğimiız paraları teşviktir diye, vergi 
indirimidir diye, vergi iadesidir diye, şu veya 
tbu tedbirdir diye darmadağınık etmek, bizi, 
bugünkü dünya düzeninin az gelişmiş ülkele
rin kalkınmalarına imkân vermiyen etkileri 
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altında tutmaktan başka bir işe yararaıya-
c aktır. 

Değerli milletvekilleri, aslında yatırımlar^ 
teşvik, iıhraca/tı teşvik, şehirleşmeyi teş/vük, yatı* 
rım malları ve hammadde adiyle mıantaj malla-r 
rı Malini teşvik, çoğu zaman 'birbirleriyle ça
tışan, biri ötekinin faydasını zarar haline ge
tiren, kamu gelirlerini azaltan, tüketimi artıran, 
sosyal adaleti zedeliyen, piyaısa düzenini alt -
üst eden, karma ekonomi düzenini karma karı
şık duruma sokan, çeşitli ahlâk bozuklukları 
yaratan, halkın kalkınma inancını ve mânevi 
gücünü sarsan, olumsuz sonuçlar doğuracaktır, 
(C. H. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, buyurun. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Değerli, arka

daşlarım, İkinci Beş Yıllık Plân uygulamasını 
öngören kanunun tümü üzerinde yapılan görüş
meler sırasında da arz ettiğim gibi, aslında yeni 
ve cazip olmıyan eski fikirlerin tekrar burada 
serd edilmesine vasıta oluyor. Bu kanun İkinci 
Beş Yıllık Plânın daha düzenli, daha realist 
memleket gerçeklerine daha uygun bir şekilde 
tatbik edilmesini ve bu yapılırken de lüzumsuz 
formaliteler, lüzumsuz eksiklerle, ve lüzumsuz 
davranışlarla geciktirilmesinin önlenmesini te
min için getirilmiştir. 

Bu kanun bir Anayasa müessesesidir, Plânın 
nasıl ugulanacağını gösteren bâzı usuller vaz'-
ediyor. Şimdi ikinci maddede de çok yerinde 
usuller getirilmiştir. Bu usullerin eksik ve fazla 
taraflarını tartışacak yerde fikir serd ederken 
bunu başka istikametlere götürmek doğru de
ğildir. 

Şimdi biraz evvel burada ikinci madde üze
rinde fikir serd eden değerli, arkada§ım*Z: bir 
parti grupunun görüşünü öne sürijüler* Beşiş^ 
şahsi görüşlerimle bu görüşü asla bağdaştırmam 
mümkün olmuyor. Parti grupunun görüşü&dte,. 
bu maddedeki öne sürülen hususlar tahlil edile
cek yerde, öteden beri her vesileyle tekrar edik 
len sömürme, sömürülme edebiyatı ile muhase
besi yapılmış, vatandaşın, âmmenin vicdanında 
yerini bulmuş Demokrat Parti devrinin öne sü
rülmesinin bu kanunla hiç alâkası yoktur. Eğer 
bu madde üzerinde fikir serd edilecekse, Birinci 
Beş Yıllık Plânın uygulanmasının yapılamayışı* 
gerçek partizanlığın o zaman nasıl tatbik çdik 
diği bu partizanlık yüzünden plâ$ Uiŷ ulawa#Marr 
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da neticeye gidilemediğl, birçok dallarda çok 
geri kalındığı, ancak uygulamanın son iki sene 
içinde daha çok realiteye götürüldüğünün ifade 
edilmesi gerekir. Eğer muhasebe yapılacaksa, 
madem ki, plânlı devreye girmişiz, plânlı devre
nin birinci tatbik yılındaki olaylar üzerinde dur
mak gerekir. Sömürme ve sömürülmenin yaban
cı sermayeyi memlekete getirmek suretiyle, 
montaj sanayii ile vatandaşın sömürüldüğünün 
beyanlarını yaparken, o montaj sanayiinin ka
rarlarını veren ve altında imzası bulunan ikti
darların bugünkü tenkidi yapan iktidarlar olup 
olmadığının ortaya konulması gerekir. 

Bu itibarla arkadaşlar günahlarımızı başka
sının üstüne yıkıp sevaplara tamamiyle tek ba
şına hissedar olmayı bir tarafa bırakalım, hiz
metlerde günahlarda sevaplarda herkesin hak
kını kendisine tevdi edelim. 

Şimdi A. P. Hükümetinin uygulama sırasın
da partizanlık temin etmek için böyle bir mad
deyi öne sürdüğünü serd eden bir grup sözcüsü 
arkadaşıma, yuvarlak kelimelerle partizanlık 
yapıldığını serd etmekten ziyade .partizanlığın 
plân uygulamasında hangi yönlerde ve hangi 
misallerle yapıldığının verilmesini ve böylece 
Hükümeti murakabe etmesini isterdim. Ama 
partizanlığın nasıl yapıldığını, bilhassa onun 
bahsettiği, o ifade ettiği 27 Mayıs ihtilâlinden 
önceki devre ile mukayese ederken, 27 Ma
yıstan sonra köy muhtarından en yüksek me
mura kadar partizanca bir değişiklik sonunda 
memleket realitelerinin nasıl bir çıkmaza so
kulduğunun müşahede ve münakaşasını yap
mak icabeder. Ben Adalet Partisi iktidarının bu 
plân uygulamasında sureti katiyede bir partizan
lık düşüncesi ile bu maddeyi tedvin ettiği kanı
sında değilim. Bu madde tedvin edilirken mem
leketin realitelerine daha uygun bir yola giril
sin ve plân tatbikatı ile daha süratle memleket 
hizmete kavuşsun diye Hükümete yetkiler tanı
yan, Hükümete kendi elastikiyetini veren bir 
güzel üslûp içerisinde dile getirilmiş olduğunu 
görüyorum. 

Bunu vesile ittihaz ederek artık bu «sömür
me, sömürülme bu memleketin menfaatlerini 
başkalarına verme» gibi çirkin edebiyatı bir ke
nara bırakalım da, biraz realitelerin üzerine ge
lelim. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv beş dakika doldu 
efendim. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Aziz arkadaş
larım, hiç olmazsa plân uygulaması kanununda 
artık hislerimizi bir tarafa bırakıp içimizin ki
nini bu kürsüden kusacak yerde, plânlı devreye 
inanmış insanlar olarak bu plânı daha güzel, 
nasıl tatbik edeceğimizi bu maddenin daha tek
nik nasıl olması gerektiğini ilmî gerçekler için
de savunursak, ne birbirimizi kırmış, ne mem
leketteki günahsız insanlara küfretmek suretiy
le vicdanlarımızı tatmin etmiş ve ne de bâzı art 
düşüncelerle ideolojik fikirlerimizi bu memle
kette, memleket gerçekleri hilâfına serd etmiş 
oluruz. Doğru yola gelip, doğru yol içinde 
münakaşa edersek, memlekete daha faydalı ola
cağız kanaatindeyim. 

Hürmetler ederim. 
(BAŞKAN — T. 1. P. Orupu adına Sayın Adil 

Kurtel, buyurun. 

T. î. P. GRUPU ADINA ADÎL KURTEL 
(Kars) — Muhterem arkadaşlarım, Kalkınma 
Plânının uygulanması esaslarına dair olan ka
nun tasarısının ikinci maddesi üzerinde gö
rüşlerimizi arz etmek üzere söz almış bulunu^ 
yorum. 

Muhterem arkadaşlarım, tasarının ikinci 
maddesi beş ayrı bend halinde düzenlenmiş 
bulunmaktadır. Boş ayrı bend halinde düzen
lenen bu maddeyi her şeyden önce Anayasa 
açısından incelenerek ve Anayasanın hükümleri 
karşısında değerlendirmesini yapmak gerekir 
kanaatindeyiz. 

Muhterem arkadaşlar; ikinci maddenin (B) 
bendi, yatırım mallarından ve hammadelerde 
Gümrük "Vergisi ve resimleriyle ithalden alı
nan diğer vergi ve resimler toplamında ikti
sadi f aliye/t sektörlerine göre kısmî veya 
tam muaflıklar ihdası veya bu vergiler top
lamının kısmen veya tamamen iadesi konula
rında Bakanlar Kuruluna kararname çıkar
mak suretiyle bu konuları düzenleme yetkisi 
verilmiş bulunmakadır. Bu maddeyi Anaya
sanın 61 nei ve 5 nei maddesi açısından ince
lemek gerekir. Anayasanın 61 nei maddesi 
«Her türlü vergi resim ve harçlar ve benzeri 
malî hükümler ancak kanunla düzenlenir» de
mektedir. Anayasanın 5 nei maddesi ise, «Ya
sama yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi
nindir, bu yetki devredilemez» demektedir. 
Biz tasarının ikinci maddesinin (B) bendini 
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her şeyden önce Anayasanın 61 ve 65 nei 
maddelerine aykırı bulmaktayız. Ve bu iti
barla bu maddenin diğer fıkralarının da Ana
yasa açısından talhlilini yaptıktan sonra, bu 
maddenin metinden çıkarılması için bir önerge 
vereceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım, maddenin (C) 
bendi, sanayi bölgeleri ve turistik bölgeler 
tesis ve tanzimi ve bu maksatla gerektiğinde 
arazi istimlâki konularında Bakanlar Kuruluna 
yetki vermiş bulunmaktadır. (C) bendinin 
ikinci fıkrasında bu Bakanlar Kurulu kararna
mesi ile istimlâk edilen gayrimenkullerin plân 
hedeflerine uygun bir şekilde yatırım yapacak 
olan hususi şahıslara devri yetkisi verilmiş bu
lunmaktadır. (C) bendinin ikinci fıkrasını da 
Anayasanın 37 ve 38 nei maddeleri açısından 
incelenmek ve ayrıca İstimlâk Kanununun bir 
ve 3 ncü maddeleri yönünden de bu maddeyi 
değerlendirmek gerektiği kanaatindeyiz. 

Muhterem arkadaşlar, Anayasanın 38 nei 
maddesi «Kamu tüzel kişilerine, kamu yararı 
•olduğu takdirde arazi istimlâki yetkisini ver
miş bulunmaktadır. İstimlâk Kanununun bi
rinci maddesinde aynen şöyle denmektedir :» 
Amme hükmi şahısları ve müesseseleri tarafın
dan umumi menfaatler için lüzumlu işlere 
talhsis edilmek üzere, arazi istimlâki caizdir. 

«Yine 6830 sayılı istimlâk Kanununun 
üçüncü maddesinde şöyle bir hüküm yer almış 
bulunmaktadır : 

«istimlâk ancak bunu yapacak idarenin 
kanunen ifasına memur bulunduğu âmme hiz
metinin veya teşebbüsünün yürütülmesi 
maksadiyle yapılabilir.» 

işte bu ikinci maddenin ikinci fıkrasını her 
şeyden önce, Anayasanın 30 ncu maddesi, is
timlâk Kanununun ıbir ve üçüncü maddeleri 
açısından değerlendirmek gerekir. 

Muhterem arkadaşlarım, her hangi bir arazi 
istimlâki için birinci unsur olarak, Anayasa
nın 38 nei maddesinin tesbit ettiği üzere, «kamu 
yararının bulunması» şarttır. Kamu yararı olma
dığı takdirde her hangi bir gayrimenkulun 
istimlâkine kamu tüzelkişilerine istimlâk etmek 
için bu gayrimenkulun Anaysan m 38 nei mad
desi yetki venmem ektedir. Yalnız istimlâkte ka
mu yararının olup olmadığını, kabul edebilmek 
için, istimlâk edilen gayrimenkulun yaüıut is
timlâk edilen arazinin umumi menfaatler için 

lüzumlu işlere tahsis edilmesi de şarttır. 
BAŞKAN — Sayın Kurtel, 5 dakikalık müd

detiniz doldu, efendim. 
ÂDlL KURTEL (Devamla) — Bitiriyorum 

efendim.. 
Eğer istimlâk edilen gayrimenkul, hususi şa

hıslara tahsis edilecekse ve kamu mülkü niteliğini 
kay'bcdccekse yani kamu hizmetlerinde kullanıl-
mıyacaksa, o takdirde Anayasanın 38 nei madde
si karşısında bu gayrimenkulun istimlâki caiz de
ğildir. 

Yalnız muhterem arkadaşlarım, Anayasanın 
37 nei maddesinde «fert lehine hangi hallerde 
istimlâk yapılacağına dair kamu tüzelkişilerine 
bir yetki verilmiş bulunmaktadır. Bu da top
raksız ya da yeteri kadar toprağı olmıyan çiftçi
leri yeteri kadar toprakğa kavuşturmak için 
Anayasanın 37 nei maddesi kamu tüzelkişilerine 
fert lehine istimlâk yapma yetkisini vermiştir. 
Ama bu yetki Anayasanın 37 nei maddesinde 
tesbit edilen bu yetki münhasıran toprasız ya da 
yeteri kadar toprağı olmıyan çiftçileri toprak sa
hibi yapmak için kullanılabilir. Yoksa özel şa
hıslara sanayi tesisleri kurmaları için Anayasa
mız arazi istimlâki yetkisini Bakanlar Kuruluna 
veya diğer her hangi bir kamu tüzelkişisine ver
miş değildir. Bu itibarla tasarının 2 nei mad
desinin (b) bendinin ikinci fıkrası her şeyden önce 
Anayasanın 37 nei ve 38 nei maddelerine aykı
rıdır, kanaatindeyiz. 

Arz ettiğim gibi, bu maddenin diğer fıkralar. 
üzerinde duramıyorum, müddetim dolmuş oldu
ğu için. Bu maddenin bütünü ile Anayasaya ay
kırı olduğu kanaatindeyiz. Bu itibarla Başkan
lığa bir önerge takdim edeceğiz. Takdir Yüksek 
Heyetinizindir. 

BAŞKAN — Hükümet adına Sayın Devlet 
Bakanı Müftü oğlu. 

DEVLET BAKANI SADTK TEKİN MÜF-
T Ü O ( T L U (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın 
arkadaşlarım, işçi Pa. tisi sözcüsü arkadaşımızın 
2 nei maddenin bâzı bendlerinin Anayasaya ay
kırılığını ifade etmeleri sebebiyle huzurunuzu 
işgal ettim. 

iddiaları varit değildir, zira muhterem arka
daşım, ifadelerinde 2 nei maddenin «'B» bendinin 
Anayasalım 61 ve 5 nei maddelerine aykırı ol
duğunu, zira bu maddelere göre vergi koymanın 
ancak kanunla mümkün olacağının Anayasada 
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ifade edildiğini, beyan ettiler, doğrudur; ancak 
sonuç yanlı§tır. Zira aynı mahiyette 1567 sayılı 
Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkındaki 
Kanuna göre aynı hükümler mevcuttur ve bu ka
nunun Anayasaya aykırılığı sebebiyle Anayasa 
Mahkemesine vâki müracaat Anayasa Maıh-
kesince reddedilmiştir. Arakadaşıma ve grupu-
na bu gerekçeyi okumalarını tavsiye ederim. 

İkinci kısım «C» bendinin ikinci fıkrasının 
Anayasanın 37 ve 38 nci maddelerine aykırı ol
duğunu beyan ettiler. Bu maddeler kamu yararı 
'bahis mevzuu olduğu takdirde istimlâk yapılabi
leceğini söyler. Ancak bu hususta daha evvel 
6830 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin, ki bu 
1 nci maddede 3 numaralı bendinde, «Özel kişi
ler yararına kamulaştırmayı» söz konusu e't'tiğın-
den ba'hsile Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
pu tarafından Anayasa Mahkemesine müracaat 
edilmiş Anayasa Mahkemesi de esas 1963/144, 
karar 967 - 6 ve 14.. 2 . 1967 tarihli karariyle bu
nu reddetmiştir. Haddi zatında bizim burada ge
tirdiğimiz de hususi kişiler namına istimlâk de
ğildir. Eğer arkadaşlar, plânlamayı kamu yara
rına mütalâa ediyorlarsa, göreceklerdir ki, bura
da kamu yararı bahis mevzuudur. Bilfarz, Ada
pazarı ile İstanbul arasını alınız. Burası sanayi
leşmektedir. Ancak turistik bölge ve yerleştirme 
ve sanayi bölgelerini tamamen biribirinin içeri
sine gayrisıhhi olarak dizmekte bu madde ile, ka
bul edildiği takdirde Yüce Meclislerce bu bölge
lerde yerleşme kısımları, sanayileşme ve turistik 
bölgeler planlanacak, buna göre alt yapıları yapı
lacak ve bedeli mukalbilindc gerekli faizler de alın
mak suretiyle icabında alâkalılara devredilebile
cektir. Bu noktada Sayın C. H. P. Grupu adına 
konuşan arkadaşıma cevap vermek isterim. Bu 
arkadaşım konuşmasının bir noktasında tasarının 
aceleye geldiğini söylemişlerdi. Ancak aceleye 
gelenin Hükümöt veya tasarı değil, ben şahsan 
kendilerinin olduğuna kaaniim. Zira kürsüye çı
karken şahsı adına söz istemişlerdi. Sayın Grup 
yetkililerinin ifadesiyle bunu değiştirdiler, grup 
adına diye... (C. H. P. sıralarından «Fark etmez» 
sesleri) Eder mi etmez mi şimdi belli olur. 

Fark eden kısım şurasıdır. Daha evvel Sayın 
İnönü'nün Başbakan olduğu sırada Meclislere 
seVk edilen bir tasarı vardır. Bu tasarı özel ya
tırım bankası kanun tasarısıdır. Altında Sayın 
İnönü'nün imzası vardır. Bilâhara bu tasarı 
muhtelif Cumhuriyet,Halk Partili arkadaşlar 

tarafından benimsenmiş ikinci devrede Meclise 
tekrar verilmiştir. Bu tasarının gerekçesinden 
bir fıkrayı size okuyacağım. 

«Kamu sektörünün yatırımlarının finansma
nını karşılamak maksadiyle kurulmuş bulunan 
Devlet Yatırım Bankasına mütenazır olarak çe
şitli özel sektör ve yatırımlarının tek bir elden fi
nansmanını sağlıyacak» buraya dikkatinizi çeke
rim «Sermayesinin tamamı Devlete ait özel ya
tırım bankasının kurulmasına mütaallik ekli ta
sarı hazırlanmış bulunmaktadır.» Saygılarımı su
narım. 

BAŞKAN — Plân Karma Komisyonu adına 
Sayın Cevat Önder. 

Sayın Kırca, şahsınız adına mı grupunuz adı
na mı? 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Grup adına. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU ADINA CE

VAT ÖNDER (Erzurum) — Değerli Başkan, 
sayın arkadaşlarım; 

işçi Partisi sözcüsü, müzakeresini yapmakta 
olduğumuz 2 nci maddenin Anayasaya aykırı
lığını iddia etmiştir. Bu iddiayı çürütmek için 
Hükümette ilâveten şu hususları beyan e'tmek is
tiyoruz : Anayasanın 61 nci maddesi «vergi, re
sim, harçlar ve benzeri malî yükümlerin ancak 
kanunla konulabileceğini âmirdir. Bunların hafif
letilmesi veya kaldırılması için kanunu şart kıl
mamaktadır. Bu hususa işaret etmek isterim 
bir. 

İkincisi, müzakeresini yapmakta olduğumuz 
tasarının 2 nci maddesinin (C) bendinin derpiş 
etmiş olduğu tanzim ve tesis hizmetlerinde kamu 
yararı mevcuttur. Bu itibarla 2 nci madde Ana
yasaya katiyen aykırı değildir. Daha evvel Sa
yın Müftüoğlu'nun da işare't ettiği veçhile, Ana
yasa Mahkemesiinin 1567 sayılı Kanunun Anaya
saya uygunluğu hakkında vermiş olduğu 63/4 
esas sayılı 63/71 karar sayılı 28 . 3 . 1963 ta
rihli Anayasa Mahkemesi kararının gerekçesin-
deki hususlarda da mevcuttur. Bu gerekçeye 
dayanılarak bu gerekçenin espirisine uygun ola
rak tanzim edilmiş olan bir maddedir. Anayasa 
ile çelişen hiçbir tarafı Komisyonumuzca mütalâa 
olunmamaktadır. Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına Sa
yın Coşkun Kırca, buyurun. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA COŞ
KUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem arkadaş-
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larım, grupumuz bu maddede «C» bendi ile ilgili 
olarak bu bendin metinden çıkartılması için bir 
önerge vermiş bulunuyor. 

Ama verdiğimiz bu Önergenin 'burada ben
den evvel 'bu kürsüyü işgal etmiş olan bâzı 
sayın arkadaşlarımızın (beyan ettiği bir kısmı 
Anayasaya mütaalllk .bir kısmı ziyadesiyle bi
limsel olmıyan ideolojik iddialarla hiçbir ilgisi 
yoktur. Biz bu maddeyi, daiha önce tümü üze
rinde yaptığımız konuşmada da belirttiğim. 
gibi, Anayasaya uygun buluyoruz. Anayasa
nın 61 nei maddesinde, «vergi koymanın ka
nunla olacağı» belli edilmiştir. Vergilerde mu
aflık, istisna veya iade rejiminin tesisi ise ver
gi koymakla alâkası olmıyan bir tasarruftur, 
tamamen aksine. Nitekim, Birinci Kalkınma 
Plânında da benzeri teşvik eğer İngilizcede 
ensentif mânasında yani piyasa mekanizması
nı, plân hedeflerine uygun olarak yürütmek 
için alınan tedbirlerin heyeti mecmuası anlamın
da kullanılıyorsa, buna benzer tedbirlerin alın
dığını biliyoruz. Nitekim 5 Temmuz 1963 ta
rihli ve 261 sayılı Kanunun 'birinci maddesi, 
tamamiyle bu şimdi görüştüğümüz maddenin 
(B) bendine kelime kelime uygun şekilde ka
leme alınmış ve bu konuda başta Sayın Prof. 
Tahsin Bekir Balta olmak üzere pek çok müm
taz âmme hukukçularımızın bu tarz rejimlerin 
tesis edilişinin Anayasaya aykırı olmadığına 
dair mütalâları da o ,zaman Plân Komisyonu ta
rafından alınmıştı. Buna benzer bir hususu da 
bendeniz burada zikretmek isterim. Gümrük 
Kanununu tadil eden ve halen mer'i bulunan 
25 Mayıs 1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunda da, 
şimdi burada (A) 'bendinde ezcümle, söz konu
su olan mekanizmaya tamamen benziyen bir 
mekanizma derpiş edilmişti ve bu da o zaman 
Anayasa Mahkemesinin 3 . 4 . 1964 tarihlî, 
esas numarası 1/664, karar numarası 17 olan 
bir karariyle Anayasaya uygun bulunmuş ve 
Plân Komisyonu ,da bilâhara bu görüşe iltihak 
eylemişti. Orada da belirtildiği gibi Anayasa
nın 61 nci maddesi bakımından düşünülmesi 
gereken bir diğer husus da, vergi konulmasının 
dahi vergi nisbetlerinin ve matrahının bütün 
teferruatı ile (bir kanunda yer alması mânasına 
gelmediği, aksi düşünülecek olursa meselâ ma
hallî idarelerin bir kanuna istinaden kendi or
ganları karariyle vergi koymalarının dahi müm
kün olamıyacağı neticesine varılacağı söz edi-

I liyordu ve deniliyordu ki, Anayasanın maksa
dı, bir vergi koymak bakımından bir kanuni 

I temelin mevcudiyetidir, bundan ibarettir. Kal
dı ki,, halen söz konusu »lan hükümlerde vergi 
koymak değil, vergiyi tahfif etmek ve vergi
yi kaldşrmak söa konusudur; Bu biraz önce 
bahsettiğim 474 sayılı ve 1964 senesinde çıkmış 
olan kanunda Gümrük vergilerinde! Bakanlar 
Kurulu kararnamesiyle yapılacak indirimlerin 
bırakalım ekonominin tümüne, bırakalım şim
di görüştüğümüz kanunun (B) bendinde söz 

I konusu olduğu tarzda seyyanen iktisadi faali
yet sektörlerine tatbikini belli projelere dahi 
tatbikini derpiş eden bir hüküm yer alıyordu. 
Anayasa Komisyonu o zaman pek haklı olarak, 
bunu Anayasanın 12 nci maddesinde yer alan; 
kanun .önünde eşitlik ve hiç kimseye imtiyaz 
tanınamıyacağı ilkesine aykırı bulunduğundan 
dolayı metinden çıkarmış ve Plân Komisyonu 
ve Yüce Yasama Organı da bu görüşe uymuş 
idi. Şimdi huzurunuzda görüştüğümüz tasarı 
metninde böyle bir husus da yoktur. Daha ön
ce belirttiğimiz gibi, biz bu konularda Hükü
mete bu tarz tedbir alsın diye hiç yetki verilmez 
şeklinde bir şey olamaz, dedik. Olabilir. Bu 
tarz yetkilerin de, doğrudan doğruya hangi 
ideolojik bloka mensup bulunurlarsa bulunsun

lar, gelişmekte olan memleketlerle, gelişmiş 
memleketler arasında dış^ ticaret hadlerinin bi
rincilerin aleyhine inkişafı vetiresiyle doğrudan 
doğruya hiçbir ilgisi yoktur. 

BAŞKAN — ,Saym Kırca beş dakikanız 
doldu. 
' GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA COŞ
KUN KIRCA (Devamla) — Bağlıyorum efen
dim. 

Bu noktadan .bütün bunlara bir itirazımız 
yoktur. Fakat daha önce belirttiğimiz gibi, 
bu konular dikkatle uygulanmadığı takdirde 
piyasa mekanizması, bırakalım plâna göre ta
dil ve tashih edilmeyi, fakat tamamiyle aksi
ne, kendi rolünü plân dâhilinde oynamaz bir 
hale .getirebilir. Bu konuda Hükümeti tekrar 
ikaz etmek! isteriz. 

Sözlerimi bağlıyorum : Bu konuda verdiği
miz takrir (C) 'bendinin çıkarılmasına matuf
tur. Bu konuda da daiha evvel Anayasa Mah
kemesinin vermiş olduğu kararı biliyoruz, iti
razımız bu noktadan değildir. Bizim itirazımız 
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kanun tekniği .bakımındandır. (Sanayi .bölgele
ri ve turistik bölgeler tesis ve tanzimi...) Bu 
kanun mevzuudur, teferruaatiyle yer 'almalıdır. 
Sanayi bölgeleri konusunda yapılan bir hazırlı
ğın olduğunu biliyoruz. Turistik bölgeler konu
sunda zaten kanun tasarısı ve teklifleri Mecli
simizde mevcut» bulunmaktadır. Bu itibarla .bu 
konuyu, kanunnlarda yer alması gereken diğer 
noktaları ile birlikte kanun tedvin tekniğine 
uygun olarak tanzim edebilmek için bu (C) 
bendinin buradan çıkartılması zaruretine ina
nıyoruz. Bu konudaki takririmizin desteklen-. 
meşini rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Nermin Neftçi. 
C. H. P. GRUPU ADINA NERMİN NEFT

Çİ (Muş) — Muhterem arkadaşlarım, madde 
Hükümetten ve Plân Karma Komisyonundan 
geldiği zaman Anayasaya aykırı idi. Nitekim 
Anayasa Komisyonunun mütalâasında şöyle 
yazmaktadır. «Tasarının üçüncü maddesi ikinci 
madde olarak ele alınmış ve malî teknik ba
kımdan bâzı düzeltmeler yapıldığı gibi Ana
yasanın beşinci, altıncı ve 64 ncü maddeleri ba-
kımmdanda gerekli tarzda kaleme alınmıştır». 
Yani tasarı Plân Karma Komisyonundan geldi
ği zaman üçüncü ve şimdiki tasarıdaki ikin
ci madde 3 ncü madde şeklinde idi ve Anayasa
ya aykırı i d i Bizim en başından itibaren iddia
mız, bunları gerektiği zaman maddelerinde sı
rası geldikçe daima çıkıp söyliyeceğimiz, za
bıtlara geçmesi bakımından: Madde Plân Kar
ma Komisyonundan 'geldiği vakit Anayasaya 
aykırı idi, Hükümet Anayasaya aykırı bir ka
nun tasarısı getirmedi densin diye, Anayasa 
Komisyonuna şevki istenmiş ve Anayasa Komis
yonunda 3 ncü madde 2 nci madde olarak ye
ni baştan ele alınmış, Anayasanın 5 nci, 6 ncı 
ve 64 ncü maddelerine uygun bir şekilde ted
vin edilmiş ve malî bakımdan da yeniden ted
vin edilmiştir. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, komisyonlar 
ihtisaslarına göre ayrılmıştır. Bir İçtüzüğümüz 
vardır ve komisyonlar kendilerine gelen kanun 
tasarlılarını yahut da müzakere ettikleri kanun 
tasarılarını kendi ihtisasları zaviyesinden mü
zakere ederler. Vakıa Anayasa Komisyonu bir 
mütalâa vermiş gibi görünüyor ama, esasında 
maddeleri yerii baştan tedvin etmiştir. Bu ba
bımdan tasarı, komisyonlar arası gezintilerin
de son defa olarak Plân Karma Komisyonuna 

gittiği halde içtüzük bakımından bâzı yara
lar taşımaktadır. Bu noktaların Anayasaya ay
kırı olup olmadığı düşünülebiılir. Ayrıca ikin
ci maddenin esası üzerinde bâzı fikirlerimiz 
var. Yan'i burada, Hükümet Anayasaya aykırı 
kanun hazırlamadı densin diye Anayasa Ko-
misyonu adeta hukuku politikaya kurban et-
mistir. Vakıa Hükümet temsilcisi bana bir dip 
notundan bahsettiler, ama hangi dip notu ol
duğunu anlıyamadım. Kendilerinin o dip no* 
tunu açıklamalarını rica edeceğim. 

ABDÜLBÂRt AKDOĞAN (Ağrı) — Ne d©* 
mek dip notu? 

C. H. P. GRUPU ADINA NERMİN NEFT
Çİ (Devamla) — Ne demek olduğu gayet açık
tır. ikinci madde esası bakımından eleştirildiği 
zaman, burada (c) bendine hakikaten insan ka
tılıyor. Sanayi bölgeleri ve turist bölgeler tesis 
ve tanzimi bu maksatlar gerektiğinde arazi 
•istimlâki der. Şimdi biz, esas dengeli kalkınma 
istiyoruz. Yani kalkınmamız dengeli olmalıdır. 
Olmadığı takdirde yine -geri kalmış bölgeler 
geri kalmışlıklarında devam edecektir. Hiç ol
mazsa buraya (yurdun geri kalmış kesimlerin
de sanayi bölgeleri) sözünün eklenmesini denge
li kalkınma bakımından öngörmekteyiz. Bu hu
susta bir önerge verdik, (c) bendi ile ilgili olan 
önergemizin kabulünü rica ederiz. 

Ayrıca, (d) ve (e) bendlerinde yani; «Umu
mi Hıfzıssıhha Kanunu, tş kanunları, Mahallî 
idareler kananları ile diğer mevzuatta her tür
lü yatırımlara, (ezcümle sanayi kuruluş ve 
işletmesine ait) ruhsat formalitelerini ahenk
leştirmek, çabuklaştırmak ve yetkili mercile
ri bir arada çalıştırmak için Bakanlar Kuru
lu 'gerekli tedbirleri, icabında kararnameler 
çıkararak, alır.» diyor. Zaten Hıfzıssıhha Ka
nunu ile ilgili, İş kanunları ile ilgili kanunlar
da herhangi bir tadilât istenmediğine göre, 
Hükümet zaten kararnamelerle bu çabuklaş
tırmaları yapabileceğine göre, niçin ikinci mad
denin (D) bendinde bunlar ayrıca zikredilme-
miştir, aklımız alamıyor. Bu bakımdan da (D) 
bendinin metinden, çıkarılmasına dair bir öner
gemiz vardır, kabulünü rica ederim, saygıla
rımla. 

DEVLET BAKANI SEYFI ÖZTÜRK (Es
kişehir) -—Sayın Başkanım, bir cümle söyhV 
yeyim, müsaade ederseniz. 
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BAŞKAN — Buyurun. 
DEVLET BAKANI SEYFt ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Sayın hatibin endişesini izale için, 
sayın arkadaşım, içtüzüğün 29 ncu maddesinin 
13 numaralı dip notunu okurlarsa, Hükümet 
teklifinin ve yapıılan müzakerenin usul ve ka
nuna uygun olduğunu anlıyacaklardır. Arz ede
rim. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Ankara) — Söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bağcıoğlu, Anayasa Ko
misyonu adına mı söz istediniz?. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Ankara) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. Sayın önder siz ko
misyon adına mı söz istiyorsunuz? 

PLÂN KARMA KOMİSYONU ADINA CE-
VAT ÖNDER (Erzurum) — Evet efendim. Bir 
hususu açıklıyacağım. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KE
MAL BAĞCIOĞLU (Ankara) Muhterem Baş
kan, kıymetli arkadaşlarım, C. H. P. Grupundan 
Sayın Nermin Neftçi'nin bu kürsüden şimdi yap
tığı konuşma sebebiyle söz aldım. 

Âdeta komisyonumuzu töhmet altında bu
lundurmakta - ve hattâ bir cümle sarfettiler -
komisyonumuzun hukuku politikaya alet etti
ğini iddia etmektedirler. Böyle garip, mantık 
ve hukuk nosyonundan âri bir cümle sarf etme-
selerdi bu kürsüden ben Komisyon Başkanı sı-
fatiyle huzurlarınıza gelmiyecektim. Ama muh
terem arkadaşlar, bir Hükümet kanun tasarısı 
hazınlamış, Yüce Meclise sunmuş. Tasarı Plân 
ve Bütçe Komisyonundan geçmiş, tasarı Yüce 
Mecliste müzakere edilmeden önce Anayasa Ko
misyonu Başkanı sıfatiyle bir önerge vermişiz 
ve komisyona istemişiz, tasarıyı Anayasaya bir
çok yönleriyle ilişkin olması dolayı siyle. Ver
miş olduğumuz önerge gayet sarih. Bu kanun 
tasarısının Anayasaya aykırı olduğu mütalâası
nı ileri sürerek komisyona istemedik. Birçok 
yönleri itibariyle bu kanun tasarısının Anaya
saya ilişkili olduğunu iddia ettik ve bir defa da 
komisyonumuzun tetkikinden geçmesini arzu 
ve istirham ettik Yüce Meclisten. Yüce Mec
lisin bütün üyelerinin ittifakiyle Hüküme
tin tasvibi ve diğer komisyonunda uygun rey-
leriyle verdiğiniz kararla komisyonumuza ta
sarı geldi. 

Muhterem arkadaşlarım, komisyondaki yap
tığımız çalışmalarda tasarıya daima vuzuh ve
rilmesini uygun mütalâa ettik. Bâzı suitefeh-
hümleri kafa ve beyiaılcrden çıkarmak için gece 
gündüz 30 saat süren bir mesai sarfettik Anaya
sa Komisyonunda. Hattâ bununla da iktifa olun
madı, Devlet dairelerinden yetkili mütehassıs 
elemanlar celbedilmck suretiyle kurulan bir alt 
komisyonda da incelemeler derinleştirildi. On
dan sonra yeni bir metin meydana getirildi. Bu 
metnin Yüce Heyetinizde münakaşası bâzı usul 
meselelerinden sakıncalı olduğu mütalâası ileri 
sürüldüğünden, Plân Komisyonu tekrar aldı ta
sarıyı ve aynen Anayasa Komisyonunun mü
talâasını benimsedi. Şimdi huzurlarınızda gö
rüşülen tasarı metni işte bu hazırlanan metin
dir. 

Muhterem arkadaşlar, Yüce meclisler ko
misyonlar marifetiyle iş görürler. Teknik komis
yonlar her hangi bir kanun tasarısını veya tek
lifini Hükümetten geldiği gibi, Yüce Meclisin 
üyelerinden geldiği gibi kabul etmek zorun
da değildİTilcr. O komisyonlar, Yüce Meclise iza
feten çalışırlar ve tasarıları ve teklifleri mü
kemmel hale 'getirirler. Burada yapılan müza
kereler nihayet bir oylamadan ibarettir. Yüce 
meclislerde teknik müzakereler yapılmaz. Yapıl
dığı zaman da metinler daima karıştırılır, karı
şıklık çıkar. Bunun azabını çeken tatbikatçı
lar komisyonlarda yapılan açıklamalara işti
rak ederler. Sayın Neftçi, Halk Partisinin bir 
temsilcisi olması sebebiyle, Anayasa Komisyo
nunda üye bulunuyorlar, müzakerelere iştirak 
ettiler. Hattâ kendileri komisyondan tefrik olu
nan beş kişilik Alt Komisyonun bütün çalışma
larına iştirak ettiler ve usul ve mutad harici 
bu Alt Komisyonun çalışmalarına adeta katıl
dılar. Söz istedikleri zaman komisyonda ken
disine söz verildi. Biz de o kamisyonun çalışma
larım bekliyorduk, bunu müşahede etmiş bulu
nuyoruz. 

NERMİN NEFTÇİ (MUŞ) — Söz istemedim. 
KEMAL BAĞCIOĞLU (Devamla) — Söz 

istediniz Sayın Neftçi ve orada müdeaddit de
falar konuştunuz, kulaklarımla duydum, göz
lerimle gördüm. Ondan sonra, Anayasa Komis
yonunda Alt Komisyonun hazırladığı metili 
müzakere edildi. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, ikinci mad
de görüyorsunuz ki, bütün parti grupuna men. 
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sup arkadaşlarımız, bilhassa Sayın Kırca tara
fından ifade olunuyor; Anayasaya aykırı de
ğildir. Ama kendi grupuna veya şahıslarına ay
kırı gelen tarafları bulunabilir. Her kanunun 
bir maddesi veya bir fıkrası müzakere edilir
ken arkadaşlarımız illâ o metne uymak zorun
da değildirler. Muhtelif sebeplerle onu reddet
mek imkânına daima sahiptirler. Açık olarak vic
danlarına göre rey kullanacaklardır. Yalnız 
hakikatleri, bedahatleri kabul etmek lâzımdır. 
Anayasaya aykırı olmıyan bir metni, efendim, 
eskiden getirilen Hükümet teklifi Anayasaya 
aykırı idi, diye bir polemik yapmanın mâna ve 
değeri yoktur. Asıl Anayasaya aykırı olmasa 
bile asıl mantabiliteye aykırıdır, mantığa ay
kırıdır. 

Muhterem arkadaşlar, hukuku, komisyonu
muz politikaya alet etmemiştir. Bir metinde 
vuzuha varmak için, açıklık getirmiş bulunmak
tadır. 30 saatlik mesaimizin sonudur bu. Yok
sa, getirilen metin de Anayasaya uygundu, bi
zim hazırladığımız da Anayasaya uygundur. 
Nitekim yukarda bâzı maddelerin oylanması 
sırasında Sayın Neftıç.i'nin otomatikman bir 
art düşünceyle daima muhalif bulunduğunu 
yukarda müşahede ettik. Şimdi göreceksiniz 
(burada da aynı şekilde muhalif kalacaklar. 
Mademki metin Anayasaya uygundur, madem 
ki, metin makul bir teklif getirmiştir, neden iş
tirak etmiyorlar? Bu hak kendisine verilmiştir 
de ondan. Ama müsaade etsinler, kerem et
sinler hemen Anayasaya aykırıdır diye bir 
lâfı ortaya atmasınlar, zaten bu Anaya
saya aykırılık lâfı ortaya atıla atıla sui
istimal edilmektedir. Ondan sonra hakikaten 
Anayasaya aykırı bir metin Anayasaya aykı
rıdır diye çıkıldığı zaman buna pek itibar olun-
mıyacaktır, Efkârı Umumiye nezdinde. Bunun 
suiistimali doğru değildir., 

Muhterem arkadaşlarım, tekrar ediyorum, 
kıomisyonumuzdaki mesai Anayasaya uygun
dur, usule uygundur, İçtüzüğe uygundur, Mec
lisin örf ve âdetlerine uygun olarak cereyan 
etmiştir, ve orada hukuk politikaya âlet edil
memiştir. Bilâkis tamamiyle hukuk nosyonu 
içerisinde müzakereler cereyan etmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, asıl zor olan taraf, 
ıbu vesileyle ifade ediyorum; hukuk nosyonun
dan mahrum olan kişilerle münakaşa etmek
tik Hürmetlerimi sunamın. 

NERMİN NEFTÇİ (Muş) — Sataşma var, 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Önder, siz söz istiyor 
musunuz1 ? 

PLÂN KARMA KOMİSYONU ADINA CE-
VAT ÖNDER (Erzurum) — Kısa bir mâru
zâtta bulunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU ADINA 

CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Muhterem ar
kadaşlarım, şimdi usul müzakerelerini kesmek 
için şunu töbarüz ettirmek isteriz ki, Yüksek 
Heyetin karariyle Anayasa Komisyonunun ra
poru ve değiştirişi, Plân Karma Komisyonuna 
gelmiş, bu değiştiriş tamamen Plân Karma Ko
misyonunda benimsenmiş ve karara varılmış
tır. Şimdi bu metin komisyonumuz tarafından 
müdafaa edilmekte ve Heyeti Umumiyede de 
müzakere edilmektedir. Son metin Plân Komis
yonunun metnidir. Bunu bir defa dalha usul 
müzakereleri bakımından arz ederim. 

BAŞKAN — Efendim, yazdım sırayla, Söz 
sırası şöyle. Sayın Hilmi İşgüzar, Sayın Şefik 
İnan, Sayın Feyyaz Koksal, Sayın Nermin 
Neftçi. Sayın Hilmi İşgüzar, buyurun. 

Yeterlik önergesi var efendim, şimdi altı 
arkadaş oluyor. 

NERMİN NEFTÇİ (Muş) — Efendim, ben
deniz sataşmaya binaen söz istedim. 

BAŞKAN — Siz sataşmaya binaen söz isti
yorsunuz. 

NERMİN NEFTÇİ (Muş) — «Hukuk nos-, 
yonundan mahrum kişi» dediler, kendilerine 
kimin hukuk nosyonundan mahrum olduğunu 
ispat edeceğim, 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Bal
kan, muhterem milletvekilleri; benden önce 
konuşan grup sözcüleri ve milletvekili arkadaş
larımızın bâzıları Anayasaya bu kanun metni
nin ikinci maddesinin bâzı fıkralarının aykırı 
olduğu iddiasında bulundular. Bendeniz bu 
nokta üzerinde durmaksızın sadece kanun tek
niği bakımından fikirlerimi arz edeceğim. 

Evvelâ 2 nci maddede (a), (b), (c), (d), 
(e) fıkralarında yer alan kısımlardan bizim için 
en önemlisi bilhassa (a) bendinde «programda 
gösterilen yerler yıllık programda belirti
len kısımlara yüzde 80 nisbetinde yatırım 
indiriminin yapılabileceği» hususuna dair 
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olan kısmının kanun maddesinde açık olarak, 
sarahatla yer alması icabederken bunun tama
men kapalı bir şekilde yer almış olmasının ka
nun tekniği bakımından yerinde olmadığı ka
naatindeyiz. 

Ayrıca (c) bendinde yer alan sanayi böl
geleri ve turistik bölgeler tesis ve tanzimi hu
susu da ayrı bir kanun konusunu teşkil etmek
te ve ayrı bir kanun ile düzenlenmesi icabeden 
bir hususu kapsamaktadır. Bunları tamamen bir 
kanunun bir bendi haline getirmek suretiyle 
Hükümete yetki vermenin kanun tekniği bakı
mından uygun olmadığı kanaatindeyiz. Zira 
bundan önce yapılan arkadaşlar arasındaki mü
nakaşalardan da anlıyoruz ki; kanunlar memle
ketin realitelerine ve gerçeklerine uygun bir şe
kilde tanzim edilmeli, tedvin edilmeli, her türlü 
partizan tutum ve davranışlara mümkün olduk
ça kapalı olacak şekilde ayarlanmalı ve böyle
ce kaleme alınması icabeden bir kanun olarak 
istenmelidir. Bu bakımdan hakikaten bu (c) 
bendinin kanun da yer almaması, çıkartılması 
inancındayız. Çünkü plânlı devrede nere de ve 
ne şekilde işler yapılacaksa bunların sarahaten, 
çok açık bir şekilde Anayasada öngörülen plâ
na ait olan özel kanunların maddesinde yer al
ması icabederdi, Biz bunu burada görmüyoruz. 
Kaldı ki, Bakanlar Kurulu kararnamesi ile 
,arazi istimlâkinin yapılacağını da yine kanun tek
niği bakımından uygun görmüyoruz. Çünkü İs
timlâk Kanununda ne şekilde arazilerin istim
lâk edileceği hukuk tekniği bakımından objektif 
açılara göre tayin ve tesbit edilmiş kıstaslara 
göre iş yapılacağı yazılıdır. Bu kanunda yazılı 
olduğu halde bir kararname ile - bu yetkiyi -
Hükümete vermenin, demin de söylediğim gibi 
her ne şekilde olursa olsun, ne kadar hüsnüni
yetle olursa olsun o kanunun bu hükmü kabul 
edildiği takdirde daima insanların kafasında 
istifham belirecek ve objektif olmaktan uzak-
laşılacak bir durum arz edecektir. Bu bakım
dan kanunların objektif olma kabiliyetini kay
betmesi Bakanlar Kuruluna verilen yetki ile 
esas İstimlâk Kanununun öngördüğü kıstasla
rın dışında her yerin, arazinin dahi, istimlâk 
edilebileceği neticesini çıkarmak mümkün olur 
ki, bunun da yine kanun tekniği ile objektif kıs
tas ve ölçülere göre kıyaslanması neticesinde 
yerinde olmadığı neticesine varılır. Bu bakım
dan biz Anayasa'ya aykırı mıdır değil midir ko

nusunun burada münakaşasının yerinde olmadı
ğı kanaatindeyiz. Yalnız madde 2 de yer alan 
gerek A bendinde gerekse C bindende müphem, 
•kapalı, tamamen yetkileri Hükümete veren ka
nun maddelerinin yerinde olmadığı kanaatin
deyiz. Bunların ya açıkça ki (c) bendi ayrı bir 
kanun meselesidir, nerede, ne şekilde çalışılâ-
cafesa, tesisler nerede kurulacaksa bunlar çıkar 
rılan o kanunun maddesinde gösterilmek sure* 
tiyle Büyük Millet Meclisinin huzuruna geti
rilmesi icabeder. Aksi halde kanunlara ve böl
gesel eşitlik ilkelerine uygun olarak hareket 
edilmemiş olur. Bu vesile ile saygılarımı suna* 
rım. 

BAŞKAN — Altı arkadaşımız konuştu. Ye
terlik önergesi gelmiş bulunuyor. Komisyon adı
na konuşacak mısınız efendim. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU ADINA 
CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Hayır efen* 
dim. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 
Başkanlığa 

2 nci madde üzerinde kâfi görüşme yapıl
mıştır. Müzakerenin kifayetini arz ve teklif ede
rim. 

İstanbul 
Osman Nuri Ulusay 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi aleyhinde Sa
yın Şefik İnan, buyurunuz. 

ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — Sayın Başkan, 
sayın arkadaşlarım; önemli bir kanun müzake
re ediyoruz. Tümü üzerinde görüşülürken parti 
grupları konuştular. Altı sözcünün konuşması 
üzerine hem kifayet önergesi geldi. Hem de on
dan sonrası için grup sözcülerinin dahi konuş
ma sürelerini beş dakikaya inhisar ettiren öner
ge geldi ve kabul edildi. Tümü üzerinde görüş
mek istiyordum, görüşemedim; şahsan görüş
mek istiyordum. Baktım ki, olmıyacak grup 
adına rica ettim, görüşecektim, yine kısmet ol
madı ve arkadaşlar bunun üzerine 1 nci madde
nin açık oya konulması için imza topluyorlardı. 
Pek âdetim olmadığı halde isyan duygusu için
de imza koydum, isyan duygusu içinde. Şimdi 
beş dakika ile zaten kısıtlandı. Altı kişi konuş
tu, hemen yeterlik önergesi geliyor. Yani hiç 
konuşmadan kabul edelim olsun bitsin bu. Bıi 
mânaya geliyor. Beş dakika ile kısıtlıyacaksınıâ, 
bir de altı kişi olunca tamam oldu diyeceksiniz. 
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İnsaf ediniz burada oturuyoruz vazife görmek 
istiyoruz, engelliyorsunuz. Ondan sonra da açık 
oy istiyen önergeye imza koydun diye arkadaş
lar geldiler, hooa sen ne yaptın dediler. Niye 
yapmıyayım, beni bile isyan ettirdiniz, dedim. 
Yapmayın çok riea ederim. Şurada üç kişi kal
mışız söz istiyen, beşer dakikadan 15 dakika 
eder. Lütfedin o da konuşulsun, bitsin efendim. 
Yani hiç konuşulmasın istiyorsanız pekâlâ ko
nuşulmasın. Çünkü, önergenin mânası budur. 
Çok istirham ederim; aleyhe oy vermenizi rica 
eder saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergesini 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. Efendim, ikinci 
madde ile ilgili bâzı değişiklik önergeleri vardır, 
okutuyorum. 

Başkanlığa 
Tasarının 2 nci maddesi Anayasanın 5, 38, 

61 nci maddelerine aykırı olduğundan metinden 
çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Kars 
Âdil Kurtel 

Yüksek Başkanlığa 
2 nci maddenin (C) bendinde yer alan hu

suslar, sanayi bölgelerine ve turistik bölgelere 
dair özel kanunlarda etraflı bir şekilde düzen
lenmelidir. 

Bu itibarla, bu bendin çıkarılmasını arz ve 
teklif ederim. 

'Güven Partisi Grup Başkanvekili 
İstanbul 

Coşkun Kırca 
Millet Meclisi Başkanlığına 

2 nci maddenin (D) ve (E) bendlerinin me
tinden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Afyon Karalhisar 
Murat öner 

Yüksek Başkanlığa 
2. nci maddenin (D) fıkrasının düzgünsüz-

lüğü söbebiyle maddeden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Muş 
Nermin Neftçi 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kalkınma Plânının uygulanması esaslarına 

dair görüşülen metnin son cümlesi olan «Bu 
fıkranın uygulanmasındaki esaslar Bakanlar 
Kurulu Kararnamesi ile düzenlenir» cümle
sinin kaldırılmasını ve bu (C) bendinin so

nuna aşağıdaki iki fıkranın eklenmesini arz 
ve teklif ederim. 

Afyon Karahisar 
Murat öner 

fC) bendine eklenen fıkralar- : 
«îşbu (C) bendinin ikinci fıkrasının uy

gulanmasındaki esaslar Tüzükle düzenlenir.» 
«Sanayi bölgeleri ve turizm bölgeleri ku

rulmasının Bakanlar Kurulunca ele alınma
dığı yerlerde mahallî idarelerim görev ve yet
kileri saklıdır.» 

Millet Meclisi Başkanlığına 
2 nci maddenin (B) bendinin aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Afyon Karahisar 

Murat öner 
2 nci madde (B) bendi; 
«B) Yurtta imal edilmiyen yahut üreti'l-

miyen ve yatırım malları imalinde kullanıla
cak olan makina ve teçhizat, doğrudan doğ
ruya yatırımcılar veya bunların ikt'sadi bir
likleri ve kooperatifleri tarafından ithal edil
diğinde gümrük vergi ve resimleri ile, ithal
den alman versr' ve resimlerden mva^tır. Bu 
bend hükümlerinin uygulanmasının sağlanması 
için, bu çeşit makina ve teçhizatın Gümrük 
Giriş Tarife cetvellerindeki numaraları ve ad
ları bir Tüzükle belirtilir.» 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kalkınma Plânının uygulama esaslarına 

dair olup görüşülen metnin 2 nci maddesinin 
(A) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve tekli? ederim. 

Afvon Karahisar 
Murat öner 

2 nci madde (A) bendi 
A) 6 Ocak 1961 tarihli ve 193 sayılı Ge

lir Vergisi Kanununa, 28 Şubat 1963 tarihli, 
202 sayılı Kanunla eklenen 3 ncü maddesine 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

«Sanayie uygulanacak yatırım indirim ora
nı, vegi matrahını teşkil eden kâr kazan
cın : 

1. % 25 ini geçen yatırım miktarının 
% 30 u, ve gelişmemiş bölgelerde % 45 idir; 

2. % 50 sini geçen yatırım miktarının 
%45 i, ve gelişmemiş bölgelerde % 60 ıdır; 

3. % 75 ini geçen yatırım miktarının 
% 60 ı, ve gelişmemiş bölgelerde % 75 idir; 
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4. % 90 mı geçen yatırım miktarının 
% 70 i, ve gelişmemiş bölgeler için % 85 idir.» 

Yüksek Başkanlığa 
2. nei maddenin (C) bendinin aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Turistik bölgeler ve yurdun geri kalmış ke

simlerinde sanayi bölgeleri tesis ve tanzimi 
ve bu maksatla gerektiğinde arazi istimlâki 
Bakanlar Kurulu kararı ile yapılır. 

Muş 
Nermin Neftçi 

Millet Meclisi Başkanlığına 
2 nci maddeye aşağıdaki fıkranın eklen

mesini arz ve teklif ederim. 
Afyon Karalhivsar 

Murat öner 
ikinci maddeye eklenen fıkra : 
«Bu madde hükümlerinden faydalandıkları 

takdirde, yabancı sermaye ve ortaklarına ait 
teşebbüsler lehine meydana gelen meblâğ ile 
bunların her türlü semeresi, 6224 sayılı Ka
nuna tabi olmaz.» 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kalkınma Plânının uygulama esaslarına 

daiır Kanunun 2 nci maddesinin başlangıcın
daki «... uygun olarak» kelimeleri ile «yatırım
ların...» kelimesi arasına «sınai» kelimesinin 
konmasını ve böylece teşviki gereken yatırım
ların sanayi sektörüne ait yatırımlar olaca
ğının tâyin ve tahdidini arz ve teklif ederim.. 

Afyon Kara'nisar 
Mug*at öner 

Yüksek Başkanlığa 
2 nci maddenin (B) bendinin üçüncü satı

rına «bu vergiler» kelimelerinden sonra «ve re
simler» kelimelerinin ilâve edilmesini arz ve 
teklif ederim. Saygılarımla, 

Komisyon adına 
Erzurum 

'Cevat önder 

Yüksek Başkanlığa 
2 nci maddenin (A) bendinin ilk fıkrasın

daki «tarihi» ve «202» kelimeleri] arasına «ve» 
kelimesinin eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Plân Komisyonu 
Sözcüsü 
Erzurum 

•Cevat önder 

Yüksek Başkanlığa 
2 nci madenin (c) bendinin üçüncü satırına, 

«Su» kelimesinden sonra (ve yol) kelimeleri
nin ilâvesini ve aynı sıtırdaki «alt» ve «yapı» 
kelimeleri arasına (-) tire işareti konulma
sını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Komisyon adına 

Erzurum 
Cevat önder 

Yüksek Başkanlığa 
2 nei maddenin (A) bendinin ilk satırın

daki «ham» ve «maddeler» kelimeleri ayrı 
ayrı yazılacaktır. 

Aynı maddenin (D) bendinin 2 nci satırında
ki «ait» kelimesinden sonraki parantez kapa
nışı, «işletmesine» kelimesinden sonra olacak
tır. Arz olunur. 

Komisyon adına 
Erzurum 

Cevat önder 

BAŞKAN — Efendim, okunan önergeleri 
aykırılık sıralarına göre tekrar okutup oyla-
rınza sunacağım. 

(Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 

GEOÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ CEVAT 
ÖNDER (Erzurum) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
nizi izah sadedinde buyurun Sayın Kurtel, 
siz 2 nci madde üzerinde yaptığınız görüşme 
sırasında esasen bu hususu izah etmişti
niz, galiba. Ve önerge vereceğim diye indi
niz. Onun için lütfen mücmelen beyanda bu
lununuz. 

ÂDİL KURTEL (Kars) — Muhterem ar
kadaşlarım, tasarının 2 nci maddesinin (B) 
bendinin Anayasanın 61 nci maddesine aykırı-
olduğımu bu maddenin tümü üzerinde yapmış 
olduğum konuşma sırasında arz etmiştim. Ana
yasanın 61 ncı maddesi «her türlü vergi ve ke
simlerin kanunla konacağını» âmir bulun
maktadır. Kanunla konulan ve her türlü vergi 
ve resimlerde yanılması gereken indirim ve 
muaflıkların da yine aynı prosedüre tabi 
olarak yapılması gerektiği kanaatindeyiz. Bu 
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itibarla 2 nci maddenin (B) bendinin Anaya
sanın 61 nci maddesine aykırı olduğu ka
naatindeyiz. 2 nci maddenin (C) bendi Ba
kanlar Kuruluna fert lehine istimlâk yapmak 
yetkisini vermektedir. Yine konuşmamda arz 
etmiştim, Anayasa ancak bir tek halde 
fert lelhine istimlâke cevaz vermektedir, bu 
da 37 nci maddedir. 37 nci madde, «top
raksız ya da yeteri kadar toprağı olmıyan köy
lüleri toprak sahibi yapmak için Bakanlar Ku
ruluna, kamu tüzel kişilerine arazi istimlâkine 
yetki vermiş bulunmaktadır. Yalnız 37 nci mad
dede tesbit edilen bu yetki münhasıran toprak
sız ya da yeteri kadar toprağı olmıyan köylü
leri toprak sahibi yapmak1» maksadına matuf
tur. Bunun dışında Anayasamızda Bakanlar 
Kuruluna veya diğer her hangi bir kamu tüzel 
kişisine fert lehine istimlâk yapmak için yetki 
veren her hangi bir madde söz konusu değildir. 
Bu itibarla (C) bendi arz etmiştim. Anayasanın 
38 nci maddesine aykırı bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, kanaatimce muhterem arka
daşlar; (d) bendinin tasarıda bulunması, bir 
fazlalıktır, bu maddede bâzı fıkra ve bendde 
bâzı maddelerde tesbit edilmiş bulunan, Umumi 
Hıfzıssıhha Kanunu, îş Kanunu ve Mahallî İda
reler kanunlarında tesbit edilen ruhsat alma 
gibi formalitelerin ahenkleştirilmesine ait Ba
kanlar Kuruluna kararname çıkarmak .yetkisi 
verilmiş bulunmaktadır. Yalnız bu maddenin 
metni tetkik edildiğinde görülecektir ki, birta
kım tedbirlerin alınması yetkisi verilmektedir 
bu bendde Bakanlar Kuruluna. Kanaatimizce 
bu bend bu maddede yer almasa bile Bakanlar 
Kurulu bu ruhsat formalitelerini ve diğer for
maliteleri çabuklaştırmak ve ahenkleştirmek 
için her türlü tedbiri almaya yetkilidir. Böyle 
bir metin yahut madde ancak kalkınma plânın
da veya diğer programlarda yer alabilir. (Ruh
sat formalitelerini ahenkleştirmek ve çabuklaş
tırmak için her türlü tedbirler alınacaktır) şek
linde bir metnin bu kanunda yeri olmasa ge
rektir. 

(E) bendi de yine bir fazlalıktır. Burada 
da bâzı kontrolların Bakanlar Kurulu tarafın
dan yapılması için bâzı tedbirlerin alınması ko
nusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmekte
dir ki, bizim kanaatimizce bu bend tasarıda bu
lunmasa bile yine Bakanlar Kurulu mevzuattan 

almış olduğu yetki ile bu konuda da her türlü 
kontrol yetkisini haizdir. Bu itibarla bu iki ben
din tasarıda bulunması bir fazlalıktır. Saygıla
rımı sunarım. 

BAŞKAN — Hükümet. 
DEVLET BAKANI SEYFl ÖZTÜRK (Eski

şehir) — Sayın Başkan; müsaade ederseniz bu
radan arz edeyim. 

Sayın Sözcü, Anayasaya tamamen aykırı 
olarak beyanda bulundular. Aykırılık şu nok
tada. 61 nci maddenin son fıkrası gayet sarih
tir. Mükellefiyetler kanunla konulur, mükelle
fiyetin kaldırılmasının kanunla konulacağına 
dair mevzuatımızda her hangi bir kayıt ve şart 
yoktur. 

2 nci husus, istimlâk kamu yararı ile yapı
lır. Burada kamu yararı var. Plânda kamu ya
rarı vardır. Kendi felsefeleri bunu kabul etme
diği içindir ki, daima bir özel sektör düşman
lığını kafalarına koymuşlar, bunun tesiri altın
da plândaki anahedefleri kamu yararına say
mamaktadırlar. Bu iki noktadan da iddiaları 
yersizdir, kanuna aykırıdır, arz ederim. 

BAŞKAN — Efendim, önergeye komisyon 
katılmıyor, oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(İstanbul Milletvekili Coşkun Kırea'nm 

önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Kırca izah için söz isti

yor musunuz. 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Hayır. 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu! 
GEÇÎCI KOMİSYON SÖZCÜSÜ CEVAT 

ÖNDER (Erzurum) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN —r Komisyon önergeye katılmı

yor. önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Afyon Milletvekili Murat öner'in (D) ve (E) 

bendlerinin metinden çıkarılmasına dair öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Neftçi'nin öner
gesi de aynı mahiyettedir, okutuyorum : 

(Nermin Neftçi'nin (D) bendinin çıkarılma
sına daif önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın komisyon katılıyor mu 
efendim? 
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KOMISYON SÖZCÜSÜ CEVAT ÖNDER 
(Erzurum) — Sayın Başkan, katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önergeyi 
oylarınıza sunuyorum; kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
(Afyon Karahisar Milletvekili Murat öner'-

in (A) bendiyle ilgili önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın komisyon katılıyor mu 

efendim ? 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ CEVAT ÖNDER 

(Erzurum) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın öner ; siz önergenizi izah 

için söz mü istiyorsunuz efendim? 
MURAT ÖNER (Afyon Karahisar) — Evet 

efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
MURAT ÖNER (Afyon Karahisar) — De

ğerli arkadaşlarım, yatırım indirimi, daha ön
ce 202 sayılı Kanunla ihdas edilmiş, fakat uy
gulanacak nispetler kanunda kesin olarak be
lirtilmiştir. 2 nci maddenin (a) bendi Hükü
mete yüzde 80 oranına kadar indirim yapma 
yetkisini vermektedir. Ve Hükümet bu yetkiyi 
yıllık programlarda kullanacaktır. Daha önceki 
konuşmamda arz ettiğim gibi, yıllık program
lar bir yıl ömrü olan programlardır ve yıllık 
programların hukukî mahiyeti indirim oranla
rının tesbitine elverişli değildir. Bu bakımdan 
kanunda kesin olarak oranların bildirilmesinde 
büyük faydalar vardır, ilerde çeşitli münakaşa
lar, hattâ hukukî tartışmalar bu yolla önlene
bilir. Ayrıca ben 202 sayılı Kanunun ek 3 ncü 
maddesinin 3 ncü fıkrası yerinde kalsın düşün
cesindeyim. Çünkü orada bütün sektörlere uy
gulanacak bu umumi nispetler var demektir. 
Yâlnız teklifimde ek 3 ncü maddeye bir 4 ncü 
fıkra eklenmesi öngörülüyor. Ve bu fıkra mün
hasıran sanavie uygulanacak yatırım indirimi 
hakkındadır. Sanavie daha geniş indirimler ya
pılması ve bu indirimlerin kademeli olması ya
tırımları teşvik edebilir, daha çok teşvik edebi
lir. E"-er dikkat buyurulursa vergi matrahını 
teşkil eden kâr ve kazancın ne kadar fazlası 
yatırıma tahsis edilirse, o kadar daha fazla 
vergi indiriminden istifade imkânı teklif etti
ğim maddede vardır. Bu benim şahsi düşünce
me belki uvmaz, ama kanunun daha ivi uvgu-
lanmasmı, keyfî uygulamanın önlenmesini iste
diğim için bu teklifi arz ediyorum. Yatırım 

miktarı arttıkça kâr ve kazançtan yatırım mik
tarı ne kadar artarsa indirim o nispette arta
cak, ayrıca az gelişmiş bölgelere daha büyük 
nispetlerde indirim imkânı verilmiş olacaktır. 
Bu yüzden teklife iltifat buyurulmasmı istir
ham ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Efendim, okunan önergeye ko
misyon katılmıyor. 

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

Diğer önergeyi okutuyorum : 
(Afyon Karahisar Milletvekili Murat öner'-

in (B) bendiyle ilgili önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın öner, buyurun önerge

nizi izah için. 

MURAT ÖNER (Afyon Karahisar) — De
ğerli arkadaşlarım; (B) bendinde yatırım mal
larında ve hammaddelerde muaflık ve istisna
ların Bakanlar Kurulunca kararnamelerle tesi's 
edilebileceği teklif ediliyor. Bunlar evvelâ ka
rarnamelerle yapılırsa yine hukukî durum ile
nde münakaşa edilebilir, şimdi münakaşa edi
lebilir. Halbuki hangi hususlarda muafiyetler 
tanmacaksa kanun bu hususu açıkça belirtme
lidir. ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında ge
lişmesi öngörülen sektör başlıca imalât sektö
rüdür. Daha önceki konuşmamda izah ettiğim 
gibi,-Türkiye'nin esas ihtiyacı yatırım malları 
vapan sanayiin kurulmasıdır. Bu (B) bendi ile 
işte bu sanayiin kurulmasına, hattâ plânda ön
görülen hedeflere göre kurulmasına yardımcı 
olmak amacını gütmekteyim. Kararnameler ger
çekten bu işe elverişli değildir. 

Bir kanunun uygulanmasını gösteren hukukî 
belgeve Anavasamız tüzük demiştir. Madem ki, 
Bakanlar Kurulu kararnamelerîyle bu kanu
nun uygulanma şekli gösterilmek isteniyor, bu
nun adı tüzüktür. Kararname demekle bu iş 
değişmez. Yalnız tüzük olunca belki biraz za
man kaybı vardır, Danıştaya gitme'si gerekir. 
Ancak, eğer tüzük fikrini kabul edersek huku
kî münakaşalara, tartışmalara meydan verme
miş ve tartışmaları kesmiş oluruz. Daha ikinci 
r>lânm uygulamasına vakit vardır. Hükümet 
şimdiden tüzükleri hazırlatabilir ve Danıştaya 
sevk edebilir. Bu bakımdan işi savlam tutmak, 
şüpheli bırakmamak esastır. Teklifimin amacı 
budur. 
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BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLÂN KOMİSYONU BU RAPOR SÖZCÜ

SÜ CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmı
yor. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Afyon Karahisar Milletvekili Murat öner'-

in, (C) bendiyle ilgili önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN —• Komisyon katılıyor mu? 

PLÂN KARMA KOMİSYONU ADINA CE
VAT ÖNDER (Erzurum) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılma
maktadır. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiy enler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Muş Milletvekili Nermin Neftçi'nin (C) ben

diyle ilgili önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN —• Komisyon önergeye katılıyor 

mu? 
PLÂN KOMİSYONU BU RAPOR SÖZCÜ

SÜ CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Katılmıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN —- Komisyon önergeye katılmı
yor. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiy enler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Afyon Karahisar Milletvekili Murat öner'-

in fıkra eklenmesine dair önergesi tekrar okun
du.) 

PLÂN KOMİSYONU ADINA CEVAT ÖN
DER (Erzurum) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miy enler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer bir önergeyi okutuyorum. 
(Afyon Karahisar Milletvekili Murat öncr'-

in kelime ilâvesi hakkındaki önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

PLÂN KOMİSYONU BU RAPOR SÖZCÜ
SÜ CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miy enler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Komisyonun (A) bendine «ve1» eklenmesine 

dair önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon izah için söz 

istiyor musunuz? 
PLÂN KOMİSYONU BU RAPOR SÖZCÜ

SÜ CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Hayır efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyonun önergesini oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Komisyonun (A) bendiyle ilgili diğer öner

gesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyonun Önergesini oyunu

za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Komisyonun (B) bendiyle ilgili önergesi 

tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Efendim, komisyonun bu öner

gesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Komisyonun (C) bendiyle ilgili önergesi 

tekrar okundu.) 
BAŞKAN —• Komisyonun önergesini oyunu

za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, tasarının 2 nci maddesini komisyo
nun şimdi kabul ettiğiniz dört tane tadil öner
gesiyle birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeye geçiyoruz, maddeyi okutuyo
rum. 

Madde 3. — Kalkınma Plânı ve program
larına uygun olarak ihracatın teşviki ve döviz 
gelirlerinin artırılması maksadiyle : 

A) ihracatı teşvik edilecek maddeleri ih-
racedenlerin tanıtma, pazar araştırması, ve ilk 
yerleşme faailiyetlerine yardımcı olmak ama-
ciyle; ihracatçılara, kamu kurumu niteliğinde
ki meslek kuruluşları ve bunların birlikleri ve
ya ihracatçı birlikleri veyahut istihsal ve satış 
(Ezcümle ihracat) kooperatifleri ve bunların 
birlikleri eliyle birinci maddenin (A) bendinin 
ikinci ve üçüncü fıkraları uyarınca tesis edile
cek bir fondan ödünç, verilebilir. Bu fonun kul
lanılmasında ve ödünç verme işlemlerinde uy
gulanacak esas, şart ve usuller, ödünç alanın 
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ödünç verme mukavelesindeki hükümlere .uy
masını sağlıyacak tedbirler ve denetleme yol
ları ile bu fondan hangi ihraç mallarının ya
rarlanacağı, Bakanlar Kurulu kararnamesi ile 
tesbit edilir. 

Yukrdaki fıkra hükümleri, yurt dışında iş 
alacak Türk müteşebbislerinin tanıtma ve ilk 
yerleşme faaliyetlerine yardımcı olunması ama-
ciyle de uygulanabilir. Ancak, bu konu Bakan
lar Kurulu kararnamesi ile düzenlenirken, bu 
müteşebbislerin dış memleketlerde aldıkları iş
lerin şümulü ve yurda getirecekleri döviz mik
tarı dikkate alınır. 

B) 27 . 6 . 1963 tarih 261 sayılı Kanunun 
birinci maddesi ile ihraç malları hakkında Ba
kanlar Kuruluna verilen yetkiler aşağıdaki 
hallerde de kullanılabilir. 

1. İthal ihtiyacını ikame edecek ve Bakan
lar Kurulu kararnamesi ile tesbit edilecek mal
lar hakkında; 

2. Döviz geliri sağlıyan ve Bakanlar Ku
rulu kararnamesi ile tesbit edilecek hizmetler 
hakkında; 

3. Yurt içinde yabancı turistlerce yapıla
cak harcamalar hakkında; 

C) İhracatın Kalkınma Plânı ve yıllık 
programlar dairesinde geliştirilmesi ve düzen
lenmesi için gerekli tedbirler Bakanlar Kurulu 
kararnameleri ile alınır. 

BAŞKAN — Madde üzeninde Sayın İnan 
buyurunuz. Başka söz istiyen var mı efendim, 
şimdiden kaydedelim. Sayın Hayrı Başar, Sa
yın Aren, Sayın Akalın isiz de mi söz istiyor
sunuz ? 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karaihisar) — 
Bu madde ve gelecek maddelerle ilgili bir 
önergemiz var efendim. 

BAŞKAN — İbare taslhilhlerd sonunda ola
caktır efendim. 

ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım; maalesef kanunun 
tümü üzerinde görüşemedim. Bu kanun hükü
metten geldiği şekilde biraz önce münakaşa 
edildi... istitraden arz edeyim, Anayasa
ya aykırı idi, dekloraj sistemini getir
mekteydi. Fa'kat Anayasa Komisyonu Baş
kanımızın önıgörüışlüğü sayesinde tasarıyı 
Anayasa Komisyonuna istemesi ve orada baştan 
sonuna kadar da maddelerin değiştirilmesi ve 

yeniden yazılması sayesinde o Anayasaya aykı
rılık durumu benim şahsi anlayışıma göre dü
zeltildi. 

Bu kanunun temel maddesi birinci madde
dir. Maalesef onda da görüşemedim. Temel mad
desi budur, üst tarafı garnitür maddelerdir. Ya
ni tek o madde; 1 n-ci maddenin hedefi Devlet 
bütçesinden iki milyar liranın öızel sektöre in
tikali keyfiyetidir. Temel madde budur, üst 
tarafı garnitür maddeleridir. 

Şimdi 3 ncü madde üzerinde söz aldığım 
için oraya geliyorum. Bu madde ihracatın ge
liştirilmesini sağlamaık üzeer birtakım 'kolaylık
lar gösteriyor. Meselâ sergilere iştirak etmek 
istiyen firmalara ödünç para verilecek bu fon
dan, ve nasıl verilecek, nasıl geri alınacak tabiî 
'kararnameler tesbit edecek. (A) paragrafının 
ikinci ve sonuncu fıkrası vardır, bu fıkra 
okunduğu zaman anlaşılan mâna şudur: Meselâ 
memleketimizde bir mütaahfhit firma, - şimdi 
'bendeniz fıkrayı açmış oluyorum bu misalle 
memleket dışında iş alabilecektir, iş taahhü-
dedebilecektir. Meselâ yurt dışında başika bir 
memlekette, Suriye'de bir baraj inşaatını taah-
hüdedöbilece'ktir, meselâ yol inşaatını taaıMıü-
dedebilecektir, memleket içinde sahitbolduğu 
makinaları dışarıya 'Çıkarabilecektir. Ayrıca bu 
fonlardan kendisine ödünç de verilebilecektir. 
Taibiî hem de bunlar kendisine döviz olarak ve
rilecektir. Bendeniz hatırlıyorum bizim Mü
hendisler Birliğinin Birinci Beş Yıllık Plân 
münasebetiyle yayınladığı bir broşür vardır, 
o broşürü tetkik etmiştim. O broşürde hatırla
dığıma göre, deniliyordu ki, bizim mevcut tek
nik şeyimiz, yani mülhendıislik ve mimarlık 
hizmetlerimiz ve kurulu teş obüslerimiz Plâ
nın ortaya çıkardığı işi realize edelbilece'k ka
biliyetten uzaktır. Ben böyle hatırlıyorum, ar
kadaşlar görmüşlerdir bu broşürü mıııhafckak, 
')en de okumuştum. Hülâsa olarak deniliyordu 
ki, bizim mütaahhit firmalarımız, bizim mü
hendis ve mimar mevcudumuz, hulâsa bu işler
le uğraşan teknik personelimiz bizim kendi iş
lerimizin altından kalkacak güçte değildir. 

Hal böyleyken, eğer böyle ise, böyle olmak
ta devam ediyorsa - kıi bir değipklik olduğunu 
ila tahmin etmiyorum, henüz - İkinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânında bir 111 milyarlıık bir yatı
rım öngörüyoruz. Bu nasıl yapılacaktır? Çok 
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iş var burada. Kendi işimizi b.itir*dik, şimdi bir 
de dışarıya gitmeye kalkıyoruz. Şayanı arzudur, 
ama tahmin etmiyorum bu güce sahilbolduğu-
muızu. Giderlerse fena mı olur? Olmaz ama, 
kendi işimiz kalır. 

Ayrıca, arkadaşlarım bu konuda bir nok
taya daha işaret etmek isterim. 

Eğer ikinci maddede konuşmuş olsaydım, 
gene temas edecektim. Ama burada konuşayım. 
Çağımızın iktisat literatüründe sık sık rasla-
nan ve Rostof Kanunu adını alan bir iktisadi 
kanun var şimdi. Bir cümle ile ifade etmek is
tersek şıöyle diyebiliriz bu 'kanunu: «ıgelişmiş 
bölgeler, gelişmemiş bölgeler aleyhine gelişir» 
İktisadi kanun bu. Gnörülmüş, müşahede edilmiş, 
bütün dünyada müşahede edilmiş. Daha önce 
gelişen memleketlerde, bir memlekette geliş
miş bölge var mı, gelişmemiş bölge aleyhine 
daha da inkişaf kaydeder. Memleket için böy
le olduğu 'gilbi, sınırlar dışına çıkalım, kıtalar 
için de böyledir. Avrupa kıtasını alalım, bir-
gün Müşterek Pazar tam gerçekleştiği zaman 
Avrupa'ya şâmil, orda da bu kanun gene rolü
nü oynıyacaktır, Avrupa'da gelişmiş bölgeler, 
gelişmemiş bölgeler aleyhinde daha da çok in
kişaf edeceklerdir. Bir misal vereyim; meselâ 
Altındağ mahallesinde ikâmet etmekte olan bir 
vatandaşımıza Millî Piyangodan 1 milyon lira 
çıksa ilk yapacağı iş mahalle değiştirmektir. • 
YaJhut hattâ şehir değiştirmek is'tiyecek, çjok 
gelişmiş bölgelere gidecektir. 

BAŞKAN — Saym İnan, beş dakikanız dol
muştur, lütfen bağlayınız. 

ŞEFİK İNAN ('Devamla) — Bir 'dakikanızı 
rica edeyim efendim. 

Şimdi benim endişem şurada: Acatba, bizim 
mü'taahhit firmalarımız kendi işlerimizi göre
bilecek güçte değillerken, bu kapıyı açarsak, 
acaba daha gelişmiş bölgelere, Devlet bir dö
viz ve para da verecektir, yani dışarının işini 
almaya temayül etmezler mi ve kendi işleri
miz yüzüstü kalmaz mı? Benim endişem var. 

Böyle bir kapı açıyoruz. Hani açabilecek güç
te olsak memnun olurum ama sanırım ki, zama
nı gelmediği gibi geliyor bana. 

Sayın Başkan, birkaç cümle daha ilâve et
mek istiyorum. Üçüncü maddenin (B) fıkrası ile 
biz döviz geliri sağlıyan hizmetler için vergi iade
si yoluna gideceğiz. Meselâ, döviz geliri sağ

lıyan hizmet denince biraz şey oluyor. Mesela 
deniz ticaretini ihlâl oluyor. Vapurların navlun
larını ele alalım, vergi iade edeceğiz. Hangi ver
giyi iade edeceğiz, hem de Vasıtalı vergileri iade 
etmemiz mi lâzım? Vasıtalı vergileri götürü ala
cağız, yüzde şu kadarını vereceğiz. Bu Türk pa
rasının kıymetini koruma, büyük bir adımdır. 
prim usulüne gidiliyor. Devalüasyonlara önce
den primlerle başlanır. Sonunda da vakıa tanı
nır. 

Bir de burada... 

BAŞKAN — Sayın İnan, Heyeti Umumiye-
nin vermiş olduğu kararı yerine getirmeye mec
burum, vaktiniz doldu efendim. 

ŞEFİK İNAN (Devamla) — Turist dövizi 
ihdas ediliyor, vergi iade ediyoruz, turist gele
cek diye, otelde kalacak, lokantada yiyecek diye. 
Vasıtalı vergi olarak ne verildi, bunun hesabını 
yapmak mümkün değildir. Hesabı mümkün ol
madığına göre, bir yüzde uygulıyacağız. Zanne
derim, farklı vergi sistemine gidiyoruz. Burada 
şeyin başlangıcını belirtmek üzere söz aldım. 
Evet döviz gelir mi, gelmez mi bu ayrı iş ama, 
bu madde üzerinde endişelerimi belirtmek üzere 
söz aldım. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Hayrı Başar. 

HAYRI BASAR (Eskişehir) — Cok nmMe-
rem arkadaşlarım, üçüncü madde ile istihdaf 
edilmek istenen ihracatı geliştirmek için bilhassa 
Türkiye'nin en muhtacolduğu ve hakikaten yapa
madığı ihracatı geliştirmek için bâzı tedbirlerin 
alınması zorunluğu hepimizce kabul edilebilir ve 
fakat bu işin özel bir yatırım bankası ile yapıl
ması mümkün iken ve ihracatçılara kamu kuru
mu niteliğindeki meslek kuruluşlara, bunların 
birliklerine, ihracatçı birliklerine veya istihsal 
sahs kooperatifleri ve bunun birlikleri ile bu 
maddenin ikinci, üçüncü fıkralarınea tesis edi
lecek fondan ödünç verilmesi hususunda yalnız 
ihracatçılara verilmesi dışında bu fondan meslek 
kuruluşları, istihsalcilerin ve imalâtçıların top-
yekûn istifade edebilmesi için bilhassa istihsal 
ve pazarlamak ve aynı zamanda ihracatla iştigal 
eden kooperatiflere verilmesinde büyük fayda
lar olacağı mülâhazasmdayım. Burada valnız 
kere dâhilinde (ezcümle, ihracat kooperatifleri
ne) denmektedir. Meclisçe, çok yakında huzuru
nuza gelecek Kooperatifler Kanunu ile, yedi ki-
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çinin bir araya gelip kooperatifler kurması ile I 
bu şahıslara büyük muafiyetler ve büyük kolay- I 
lıklar sağlamaktadır. Bu şekilde yalnız ihracat- I 
la uğraşan kooperatiflere bu fonlardan yardım I 
yapacak olursak hakiki ihracatçıların ve imalât- I 
çıların istifadesi imkân dâhilinden çıkar. Muaf- I 
lıktan istifade etmek için yedi kişi bir araya ge- I 
lir bir ihracat kooperatifi kurabilirler. Aslında I 
bunun istihsal, pazarlama ve ihracat kooperatif- I 
lerine verildiğinde büyük fayda vardır. I 

Bu favda şu şekilde olabilir : Evvelâ imal ve I 
istihsal edilen mal, imali ve istihsali sırasında I 
ihracata uygun tipte ve standart olarak imal I 
edilir. Bütün dünyada tarımda da böyledir. Ta- I 
rımda muayyen Avrupa memleketlerinde hang ; I 
memlekete ihracedecek ise o tipte mal yetiştin- I 
lir. Fabrikasyon ve imalât sanayiinde de ayn1 I 
şekildedir. Binaenaleyh, istihsal ve pazarlama I 
yapan kooperatiflere verilmesi halinde malın I 
imalinde ve istihsalinde ihracatına uygun tipte I 
yapılması ile ihracat hakiki mânada teşvik edil- I 
miş olur. Bu şekilde bir takrir veriyorum. Bu I 
ezcümle ihracaıat) yerine (ezcümle ihraç malları, I 
istihsal, pazarlama ve ihracı ile iştigal eden I 
kooperatifler) şeklinde düzeltilmesi ile daha çok I 
gayeye hizmet etmiş oluruz. I 

Esasen ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında I 
da bu şekildeki kooperatifleri desteklemek için I 
bir maddede verdiğimiz bir takrirle programa I 
girmiş oldu. Böylece hem de programa uygun I 
şekilde hareket edilmiş olur. I 

Maddenin ikinci paragrafı aynı zamanda ih- I 
racatçılarm Avrupa'da yerleşmesi için de b k teş- I 
vik göreceği mânasında. Ben anlıyorum iki, yal- I 
nız ihracatçıların münferit şahıslar halinde baş- I 
ka memleketlerde yerleşmesini teşvikten z'iyade I 
bundan sonraki maddede kurulacak yatırımları I 
ve İhracatı Teşvik Bürosu vasıtasiyle topyekûn I 
Türkiye'nin ihracedeceği malları Avrupa mem- I 
leketlerinde yerleştirecek bir bürounun kurulma- I 
sında fayda vardır. I 

Başka en liberal memleketlerde, meselâ Al- I 
manya'da dahi Alman zirai ihraç maddelerin; I 
başka memleketlerde tanıtmak için bir imalât sa- I 
nayiinin dışında topyekûn o memleket tarımın] I 
temsil eden çiftçilerin kurmuş olduğu cemiyet I 
vardır. Onlarda da kanun aynen bizim kanunu- I 
muz gibidir. Cemiyetler Kanununa göre bu iş: I 
yapamadıkları iç'in, kurduğu bir ihracat teşekidı- I 
İÜ Almanya'da tarım ürünlerini başka memleket:- I 
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lerde topyekûn Almanya adma teşvik eder, ihra
catını kolaylaştırır. Hattâ bunda devletin sefiri 
,reya o memleketteki muhtelif ataşeleri meselâ 
ziraat ataşesi de bu işle meşgul olur. Yani mün
ferit bir ihraç malımızı filân memlekette teşvik 
adecek bir firmanın teşvikinden ziyade topyekûn 
Türkiye'nin ihraç mallarını bir arada başka Av-
•upa memleketlerinde toptan teşvik ve ihracını 
'.ağlıyacak kuruluşları teşvik etmekte büyük fay
la vardır. Onun için bu son paragrafın da çıka-
•ılarak bunun yerine 4 ncü maddedeki İhracatı 
-e Yatırımları Geliştirme Bürosunun demin arz 

ot fiğim şekilde o memlekette topyekûn Türkiye'
nin ihraç mallarını teşvik ve ihracatını kolaylaş
tıracak bürolar kurmasını teklif ediyorum. Bu 
tekliflerimi de iki takrirle Başkanlığa sunmuş 
bulunuyorum, iltifat etmenizi rica eder, saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Söz sırası şöyle efendim: Sayın 
Sadun Aren'den sonra Sayın Abdülbâri Akdo
ğan ve Sayın Feyyaz Koksal. 

Sayın Sadun Aren. 
SADUN AREN (İstanbul) — Sayın Başkan, 

*,aym milletvekilleri, 
Bu madde üzerinde daha evvelce tümü üze-

•:nde konuşurken de kısaca durmuş ve bu mad-
lenin fuzuli olduğunu belirtmiştim. Maddenin 
"uzuli oluşunun sebebi şudur: Bu maddede ihra
catı geliştirmek için ihracatçılara malûm fon-
'ardan ödünç verilebileceği söylenmektedir. Hal
buki, birinci maddenin (A) bendinde de aynı 
şey söylenmektedir. Yalnız orada ihracatçı kay
dı yoktur, «Geliştirilmesi istenen bütün sektörle
re kredi verilir.» denmektedir. O madde kâfidir. 
Çünkü, kanunda başka diğer sektörler için mese
lâ gemi inşaatı için yahut çimento sanayii için 
de bu fonlardan kredi verilir denmediğine göre, 
ihracatı geliştirmek için kredi vermek lâzımdır.» 
dememek gerekirdi. Madden'in bu fıkrasını bu 
bakımdan lüzumsuz bulmuştum. 

Sayın Savacı benim bu izahatımı başka türlü 
anladılar ve ihracatın geliştirilmesinin lüzumsuz 
olduğunu söylediğimi ifade ettiler. Bu durumu 
tavzih etmek isterim. 

İhracatın geliştirilmesini istememek kabil de
lildir. Faika t, bu maddenin lüzumlu olmadığını, 
bu sebepten ötürü lüzumlu olmadığını belirtmiş
tim. İhracatı geliştirmek memleketimizin başta ge
len iktisadi meselelerinden birisidir. Ancak bu, 
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ihracatçı tacirlere kredi vermekle sağlanmaz. Bir I 
kere ihracatımızın çok büyük bir kısmının zirai 
mahsuller olduğu düşünülürse ihracatçıların kre
di ile desteklenmesi küçük müstahsilin bunlar 
karşısındaki durumunu daha kötüleştirir. İhraca
tı geliştirmek için her şeyden evvel küçük müs
tahsıla kredi vermek lâzımdır. Çünkü, ihracatçı 
tacirlere verilen bu krediler esas itibariyle müs
tahsilin finansmanı mahiyetindedir. Onların eliy
le finansman yapılınca onlar elbette ki, küçük 
müstahsili ezeceklerdir. Her şeyden evvel kredi
nin müstahsıla yöneltilmesi lâzımgelir. Kredi 
müstahsıla yöneltilince ihracatın da bu müs'tah-
sılların ya kuracakları kooperatifler veya Devle
tin kuracağı ofisler vasıtasiyle yapılması gere
kir. Demek ki, ihracatımızı geliştirmek istiyorsak 
her şeyden evvel ihracatımızın organizasyonunu 
ıslah etmemiz lâzımgelir ve bunun en iyi yolu, 
daha evveller çeşitli vesileler ile belirtmiş oldu
ğumuz gibi, çeşitli ofisler kurulmasıdır. Nasıl ki, 
Toprak Mahsulleri Ofisi hem müstahsili koru
makta hem de mümkün olduğu zaman ihracat 
yapmakta, hattâ ithalât yapmaktadır, bunun gi
bi çeşitli maddeler için de ofisler kurulur, bun
lar hem müstahsili finanse ederler hem de ihra
catı b u ofisler eliyle yapmak daha müessir olur, 
daha büyük bir teşkilât şeklinde dünya piyasala
rına çıkar. Dünya piyasalarını daha yakından 
taki'betmek için gerekli sermayeye malik olur v. s. 

Onun için bu maddenin getirmiş olduğu tedbir 
katiyen yetersizdir. Yalnız, yetersiz değil zararlı
dır. Küçük müstahsilin büyük tüccar tarafından 
ezilmesine vesile olmak bakımından. 

Ayrıca bu maddenin (A) bendinin ikinci fık
rası memleket dışnıda bâzı işler yapılmasını dü
şünmektedir ki, bu daha evvelki arkadaşların be
lirttiği gibi gerçekçi bir görüş değildir. Her şey
den evvel böyle bir şey bahis konusu olmıy a çak
tır. Veya olursa bu memleket için çok zararlı ola
caktır. Biz dışarıdan mütaahhit getirip burada 
inşaat yaptırırken her halde memleketin dışına 
teknisyen ihracedecek durumda değiliz. 

Maddenin (B) bendinin vergi iadesi me
selesinin yalnız ihraç mallarıma değil, diğer üç 
kaleme teşmil edilmesi öngörülmektedir. Bun
lardan son ikisi üzerinde durmıyacağım, akla 
yakın şeyler; fakat birinci yani (ttJhal ihtiya
cını ikame eden mallarda vergi iadesi yapılır) 
şeyini anlamak mümkün değildir. Bunlar, mem- | 
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leket dâhilinde imal edilen ve kullanılan mal
lardır. 

BAŞKAN — Sayın Aren, vaktiniz doldu 
efendim. 

SADUN AREN (Devamla) — Efendim bağ
lıyorum. 

Buralarda vergi iadesi nasıl olur? Kaldı ki, 
aşağı - yukarı dünyadaki bütün malılar yani, 
memlekette istihsal edilen bütün mallar ithal 
ihtiyacını da ikame eder. Yani ithalâtı ikame 
eden mal diye bir mal yoktur. Eğer bugün buğ
day istihsalimiz azalırsa buğday ithal ihtiyacı 
doğar. Binaenaleyh buğday istihsalini artırmak 
ithal ihtiyacını azaltıcı bir şeydir. Yani bura
daki vergiler iade mi edilecektir? Her madde
de bu böyledir. Kumaş için de aynı şey. Bütün 
mallar ithal ikamesidir. Şunlarm içinden han
gilerinin himaye göreceğinin bu suretle tâyini 
gayet güç bir iştir. Yani (ithali ikame eden 
madde) tâJbiri meselâ ihracedilen maddeler gibi 
belli bir kavram değildir. 

Nihayet maddenin (C) bendi tamamiyle 
fuzuli bir ibaredir. Şudur: «İhracatın kalkın
ma plânı ve yıllık programlar dairesinde ge
liştirmesi ve düzenlenmesi için gerekli tedbirler 
Bakanlar Kuruılu kararnameleriyle alınır.» El
bette böyledir. Bunun için bir kanun hükmü 
getirmeye lüzum yoktur. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Hükümet adına Devlet Baka
nı Saym Müftüoğlu. Buyurun. 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF
TÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın 
arkadaşlarım ;• 

Önce Sayın Sadun Aren'den başlıyayım ce
vap vermeye: 

Sayın Aren arkadaşımız deriler ki, ihracatı 
geliştirmek için dahi olsa, bu tarz krediler kü
çük müstahsilin ezilmesine sebelbolacaktır. Bi
rinci madde Oge'lir), bu birinci maddede fon
lar vardır. Çıikarız kürsülere, komisyonda fa
lan arkadaşımıza izahat veririz, deriz ki, bu 
fonlar mahiyetleri itibariyle şöyledir: Küçük 
sanayii geliştirme fonları, besi hayvancılığı ve 
tavukçuluğu geliştirme fonları, zirai mahsulle
ri değerlendirme fonu, yaş meyve ve sebze na
kil ve muhafaza tesisleri fonu ve saire... diye 
izah ederiz ve bunların gayesi ta/mamem müs
tahsıla müteveccihtir. Bunları bu fonlar vası
tasiyle maddi yönden takviye etmek ve zirai 
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mahsullerimizin değerlendirilmesi, geliştirilme
si ve ihracatını temin etmektir, derk... 

Çıkarlar, «Bu fanlar Anayasaya aykırıdır.» 
derler. Orada küçük müstahsil nazarı itibara 
alınmaz. Öbür taraftan ihracatı teşvik için 
Ibâızı imkânlar getiririz, bu imkânlarla Türki
ye'nin, kendilerinin ifade ettiği gibi, zirai mah
suller daha çok dış piyasalarda pazar bula
caktır, dış piyasalarda daha çok değerlendiri
lecektir. B'innetice içerideki mahsullerin alıcısı 
ıhem içerde, hem dışarda artacaktır. Bu demek
tir ki, küçük (müstahsilin mallarını, iç ve dış 
piyasalarda değerlenıdirmıek için yeni bir yol 
bulmuş, bu yola girilmiştir ve bunun adı da 
küçük müstahsilin edilmesi olacaktır. Bu man
tığı anlamak cidden mümkün değildir. 

Sayın Aren, vergi iadesi konusunda ithal 
ihtiyacını ikame edecek ve Bakanlar Kurulu 
'kararnamesiyle tes'bit edilecek mallar hakkın
daki .görüşlerini de 'ortaya koydular. Haddi
zatında Türkiye'de bir sanayi kuracaksınız, 
mümkündür ki bu sanayiin hammaddesi olarak 
dışarıdan getireceğiniz mamul madde menşe 
memleketinde haddizatında vergi iadesinden 
umumiyetle istifade etmektedir. Aynı malı 
Türkiye'de imal ettiğiniz takdirde Türkiye'de 
yapıldığı için bundan istifade edemez duruma 
girmektedir. Halbuki bu yolu açtığımız zaman 
durum şudur: Hem Türkiye'deki bu sanayi 
kolunun daha çok gelişmesine imkân sağlıya-
caksmız, hem de bu yol ile yeni sanayi kolları
nın doğmasına imkân ve fırsat vereceksiniz. 

Sayın inan hocamız burada bu maddenin 
Hükümetçe getirilen metninde ve Bütçe ve Plân 
Komisyonu tasarısının Anayasaya aykırı oldu
ğunu Anayasa ve Adalet Komisyonunda... 

ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — Bu madde 
için değil, tümü üzerinde.. 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞLU (Devamla) — Teşekkür ederim, öyle 
ise zannediyorum .2 nci madde için söylediler. 
2 nci madde için söyledilerse 2 nci maddenin 
Plân Karma Komisyonundan çıkan metni ile 
Anayasa Komisyonundan çıkan metnini iyi kar
şılaştırmalarını bilhassa rica ederim. Kendile
ri de göreceklerdir ki, böyle bir endişe varit 
değildir. 

Şimdi, kanunun tümü için söyledim diyor
sunuz, kanunun tümü Anayasa Komisyonunda 
görüşülürken espri olarak şu mütalâa ediliyor; 

ona da cevap vereyim, deniyor ki : «Kanunun 
tümü Anayasanın 129 ncu maddesinde derpiş 
edilen özel bir kanunla plânın uygulanması ya
pılır hükmüne muvazi olarak getirilmiş bir ka
nundur. Binaenaleyh, bu esprisi içinde ve Ana
yasanın haddi zatında hükümetlere bir vazife 
olarak vermiş olduğu bir hususun tahakkuku 
için getirilen tasarının tüm olarak Anayasaya 
aykırılığı iddia edilemez. Çünkü bu vazifeyi 
veren Anayasanın bizzat kendisidir. Eğer bu 
kanun bilfarz Anayasanın açık olarak ifade 
ettiği ormanlar özel kişilere devredilemez ve
ya orman suçları affedilemez hükmüne karşı
lık olarak orman suçlarının affı hakkında bir 
tasarı veya ormanların özel kişilere devri hak
kında bir tasarı olarak gelmiş olsaydı, o za
man size hak vermemek mümkün değildi. Bil
miyorum espriyi anlataibiliyor muyum. Bina
enaleyh Anayasanın 129 ncu maddesinin hü
kümetlere vermiş olduğu bir vazife beş sene 
sonra faizim Hükümetimiz tarafından yapılmış 
ise buna itiraz değil, buna zannediyorum şük
ran borçlu olmak icabeder. 

Kararname hususuna gelince; haddizatında, 
gerek Hükümetin tasarısında, gerek Plân Kar
ma Komisyonunun tasarısında, gerekse Ana
yasa Komisyonu tasarısında, ki bilhassa bir 
noktaya dikkatinizi çekeyim, Anayasa Komis
yonundan çıkan son tasarısı Hükümetin ve 
Plân Karma Komisyonundan çıkan tasarıların 
daha genişidir. Dikkatinizi çekerim. Şöyle 
denmiştir : Hükümetten gelen ve Plân Karma 
Komisyonundan çıkan tasarılarla 261 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesine ve 2 nci maddesine 
uygun hükümler getirilmiştir, ona muvazi hü
kümler derpiş olunmuştur. Anayasa ve Adalet 
Komisyonundan çıkan tasarıda ise 261 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesi kaldırılmıştır yürürlük> 
ten. Dikkatinizi çekerim. Kaldırılmıştır, çün
kü 193 sayılı G-ümrük Kanununu tadil eden 
zannediyorum 474 sayılı Kanunun 6 nci mad
desinde 193 sayılı Kanunda bu hüküm olduğu 
halde, yani kararnamelerin Meclisin tasdikin
den geçmesi hükmü olduğu halde, 474 sayılı 
Kanunla 6 nci maddesinde bu hüküm kaldırıl
mıştır. 

Şimdi burada gayriihtiyari akla şu geliyor: 
Acaba sayın arkadaşlarımız tarafından aynı 
mahiyette ve aynı şekilde bir kanun getirilin
ce Anayasaya uygun oluyor da, bizim tarafı-
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mızdan getirilince uygun olmuyor mu diye, ga
yet hoş diyeyim, bir espri akla geliyor. 

Sayın arkadaşım, Rostov Kanununun icabı 
(gelişmiş bölgelerin gelişmemiş bölgeler aley
hine inkişaf ettiğini) ifade ettiler. Haddizatın
da bizim getirdiğimiz tasarıdaki bu indirmele
ri yüzde 80 e çıkaran nisbet ve gümrüklerdeki 
474 sayılı Kanuna paralel olarak getirilen hü
kümler, 1 nci maddede de ifade edildiği gibi, 
plânın (Bölgelerarası dengeli kalkınma ilkesi 
de göz önünde tutularak) kaydının konulması 
suretiyle iktisaden geri kalmış bölgelere bu 
nisbetlerin daha avantajlı bir şekilde getiril
mesi ve yatırımların iktisaden geri kalmış böl
gelerden dağılmasını temin etmek gayesine 
matuftur. Malûmunuz, iktisaden geri kalmış 
bölgelerin başında öncelikle Doğu bölgeleri ge
liyor. İşte biz bu bölgelere yatırımları getire
bilmek için 202 sayılı Kanunda tesbit edilen 
yüzde 50 vergi indirimi, hâdiseler onu göster
miştir ki, kâfi gelmediği için, kâfi teşvik edi
ci bir unsur olmadığı için, bunu yüzde 80 e 
çıkarmayı öngörmüşüz ve o şekilde getirmişiz. 
Hükümetin teklifi böyledir. Bütçe Plân Ko
misyonunun teklifi böyledir, Anayasa Ko
misyonunun teklifi böyledir. Demek ki, arada 
değişen bir şey yoktur. Değişen sadece üslûp
tur. Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Abdülbâri Akdoğan. 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Ben grup 

adına söz istemiştim. 
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Akdoğan. 

Sayın Kırca grup adına. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA COŞ-
CUN KIRCA (istanbul) — Muhterem arkadaş
larım, kanun tasarısının tümü üzerinde yaptı
ğımız konuşmada bu ve buna benzer diğer 
hususlar üzerinde görüşlerimizi arz etmiştik. 
Bu madde vesilesiyle biraz daha teferruata gir
mek istiyorum. 

Evvelâ biz bu sistemin bir pirim sistemi ol
duğuna kaani değiliz. Ne mânada? üyesi olduğu
muz Milletlerarası Para Fonunun anladığı an
lamda. Esasen bütün bu tedbirlerin yazılış şek
li oluşu Milletlerarası Para Fonunun anladığı 
anlamda pirim veriyorsunuz diye bir ithamın 
dışında kalmaya matuftur, bunu belirtmek iste
rim. Ama pirim tâbirini en geniş bir iktisadi 
anlamında anlarsanız pirim ile elde edilecek ne

tice buradaki tedbirlerin mühim bir kısmının 
tatbiki, neticesinde ulaşılacak sonuç birbirinden 
elbetteki farklı da değildir, bunu da belirtmek 
lâzım. 

Şimdi evvelâ bu maddenin (A) bendini biz 
1 nci maddenin (A) bendinde yer alan hususa 
mabetle tahdıdedıoi telâkki ediyoruz. Şöyle ki, 
bu maddenin. (A) bendinin çıkarılması için 
verdiğimiz bir önergemiz var. Ama önerge red
dedilir de bu madde, aynen geçerse bundan an
laşılması gereken anlam şu olmalıdır; «ihracatı 
teşvik edilecek maddeleri ihraç edenlere belli 
fonlardan yapılacak yardım münhasıran tanıt
ma, pazar araştırması ve ilk yerleşme faaliyet
lerine yardımcı olmak amaciyle» olacaktır. Ay
nı tahdit 1 nci maddenin (A) bendinde yok
tur. Bunu biz ihracatçılara bütçeye konulacak, 
bütçede gösterilecek fonlardan yardım bakımın
dan taıhdkledici bir mânada anlamak gerekti
ği kanısındayız, doğrusu da budur zannediyo
rum. Bu fonlardan burada gösterilen faaliyet
ler için yardım yapılacak, diğeri için yardım 
yapılmıyacak. 

Yalnız her halükârda yine ortaya bir pren
sip çıkıyor. Tıpkı birinci maddenin (A) ben
dinde de olduğu gibi, daha evvel arz etmiştim, 
bunları birbirinden ayrı perakende fonlarla mı 
yapmak doğrudur, yoksa yapılması şayet gereki
yorsa Devletin bu işteki murakabesini ve Devle
tin teşvik tedbirlerinden nâzım olmasını sağla
mak için bir iktisadi Devlet teşekkülü eliyle mi 
yapmak doğrudur? Buraya geliyoruz, Güven 
Partisi Grupu olarak biz ikinci şıkka taraftarız. 
Gerçi özel Yatırım Bankası Kanunu tasarısı ve 
tekliflerinde bu konu ayrıca yer almamıştır. 
Ama bir ihracat bankası şeklinde düşünülebileceği 
•Vbi özel yatırım bankası kanun tasarısı ve teklif
leri görüşülürken de bu konu ele alınabilir. Her 
halükârda bu gibi teşvik tedbirlerini birbirinden 
farklı statülere tabi tutulabilecek ayrı ayrı pe
rakende fonlar eliyle yapmaktansa, bir özel ya
tırım bankası veya ihracat bankası eliyle yap
mak iktisadi bakımdan çok daha doğrudur. Za
ten bu sebeple bunun çıkarılmasını ve konunun 
özel yatırım bankası konusu buraya geldiği za
man - ki zaten gündemimizdedir - ele alınması
nı teklif edeceğiz. Ayrı ayrı statülere, faiz ba
kımından vâde bakımından, tabi fonlar ayrı 
ayrı statülere. Bunlar piyasa mekanizmasına 
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dayanan bir iktisat sisteminde ancak pek is
tisnai hallerde tervieedilebileeek şeylerdir. Ak
si halde piyasa mekanizmasında birtakım dis-
tonksiyonlarm doğmasından endişe edilebilir. 

(B) bendine gelince : Burada ithal ihtiyacı
nı ikamıe edecek teriminin hakikaten ço'k muğlak 
ve umumi olduğu doğrudur. Yalnız bunlar Ba
kanlar Kurulu kararnamesiyle tesbit edilecek 
tir netice itibariyle. Aslında şüphesiz ki döviz 
gelirlerimizi artırmak sadece ihracatımızı artır
maya matuf değildir. İhracettiğimiz bâzı k;ı-
lemlerin yerine kendimiz yerli mal imal edebili-
yorsak, bu da şüphesiz bir döviz tasarrufu do
ğuracaktır. Yalnız ihracattaki genişlik burada 
mevcut değildir. Çünkü ithalâta mal ikamesi 
için yerli mal imali konusu söz konusu olduğu 
zaman şüphesiz dikkat nazarına alınması, bir 
otarşiye gitmemek ve bir otarşinin doğuracağı 
birtakım zorluklardan ve israflardan kaçınmak
tır. Her şey bir nevi ikame edilebilir, her itham 
malının ikamesi içeride temin edilebilir ama, 
bunun bir de hakikaten rasyonal ekonomi ba
kımından resyonel olup olmadığı düşünülmek 
iktiza eder. Her ikame faaliyet, her ithal veya 
ikame faaliyeti Türk ekonomisi için faydalı ve 
rasyonel olmıyabilir. 

BAŞKAN — Sayın Kırca beş dakikanız dol
du. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA COŞ
KUN KIRCA (Devamla) — Bağlıyorum efen
dim. 

Bu bakımdan bunun hakikaten çok imsak 
ile kullanılması gereken bir tedbir olduğu mu
hakkaktır. Kaldı ki bu konuda alınacak tedbir
lerin de belli mallar için belli vergi indirimleri 
iadeleri yoluyla yapılmasından ziyade böyle bir 
tedbir tamamiyle gereksizdir dememekle bera-
Iber yine de .kotalar yoluyla gümrük tarifeleri 
yoluyla, selektif kredi politikaları yoluyla ya
pılmaları daha doğrudur. Bu (B) bendinde yer 
alan tâbirler çok sık kullanıldığı takdirde her 
halükârda demiyorum, dikkat buyurunuz, ama 
çok sık ve tevali eden şekilde kullanıldığı tak
dirde hakikaten bir devalüasyon tehlikesi beli-
rebilir. 

Hükümetin bu (B) bendinde yer alan ted
birleri kullanmakta son derece dikkatli, son de
rece istisnai hallerde bu tedbirleri hasretmesi 

zarureti ortadadır. Bu hususları arz ederim 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Abdülbâri Akdoğan, 
buyurun. 

SABANATTİN SAVACI (Gümüşane) — Ben 
Grup adma istemiştim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Savacı. 
SABAHATTİN SAVACI (Gümüşhane) — 

Sayın Akdoğan'dan sonra. 

BAŞKAN — Efendim, Grup adına söz isti-
yen arkadaşın lütfen bu ciheti tasrih etmesini 
rica ederim. Aksi takdirde daima şahısları adı
na gibi muamele görecek. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri, görüşmekte 
olduğumuz İkinci Beş Yıllık Plânın uygulama 
tasarsımm 3 ncü maddesinin getirdiği iki anahu-
sus vardır. Bunlardan birisi, memleketimizde 
istihsal edilen bütün malların yabancı memleket
lere bilhassa özel teşebbüs yolu ile yabancı mem
lekette tanıtılması, pazarlanması ve satılması, 
bunun neticesinde elde edilen dövizin memleke
timize getirilmesi keyfiyetidir. Bundan tabiî 
ve memleket hayrına gerçeğe uygun bir husus 
olamaz. Bu bakımdan benden evvel konuşan 
arkadaşlarımız, bir kısmını istihsal edeceğimiz 
ihraç maddelerinin, kotalardan bunları verilecek 
primlerden v. s. den bahisle tasarının (A) fıkra
sını tamamen aslına uygun olmadan bunun üze
rinde konuştular. Halbuki, sözlerimin başında 
da arz ettiğim gibi, (A) fıkrası tamamen mem
leketimizde istihsal edilen ihraç maddelerini dış 
pazarlarda dış memleketlerde tanıtmak ve orada 
satmak ve bunu yapan kimselerin de memleke
timize döviz getirmesini sağlamaktan başka bir 
şey değildir. 

Şimdi ikinci olarak da, Sayın Şefik İnan ar
kadaşımız da (A) fıkrasının ikinci bendde ya
hut ikinci fıkrasında yer alan «yabancı memle
ketlerde iş yapacak müteşebbisler» den bahset
tiler. Eğer hakikaten bu şekilde Sayın Şefik 
İnan Hocamız bu işi biliniyorlarsa bendeniz arz 
edeyim; Frankfurt t ta bugün kurulmuş ve Alman 
firmalarına taş çıkartacak bir inşaat firması 
dır. Almanya'daki birçok inşaat firmalarına bu 
Türk firmasını tercih etmekteler. İşte bunun ve 
buna benzer firmaların elde ettikleri döviz ta
sarruflarını memleketimize getirmesini (A) fık
rasının 2 nci bendi öngörmektedir. Yoksa her 
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hangi bir Türk firmasının dışarıya gidip, mem
leketteki makina ve saireyi dışarıya kaçıracak 
şekilde, götürüp orada satacak şekilde değildir. 
Böyle yersiz şekilde hiçbir firma bu işi yapma
maktadır. 

Bir de, müstahsilin hepsini teker teker ihra
cata yöneltmenin imkânsız olduğunu Sayın 
T. 1. P. adına konuşan Sayın Sadun Aren arka
daşımız çok iyi bilirler. Bunun yerine getiril
mekte olan (A) fıkrası bizzat müstahsili bu yola 
yönetmek suretiyle kendi malını kooperatif kur
mak suretiyle kendisi kıymetlendirme imkânını 
bulmaktadır. Bu bakımdan bu görüşmekte ol
duğumuz üçüncü maddenin arz ettiğim hususlar 
çerçevesinde memlekete döviz temin etmek im
kânını sağlamasından ötürü uygun mütalâa 
etmekteyim. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Saba
hattin Savacı. 

caatı büyük teşeküller marifetiyle, zannediyo-
um ihraç bord'ları şeklinde yapılmasını kas-
lettiler. Bu bir görüştür, kendi partileri bakı
cımdan ihracatın devletleştirilmesini istedik
lerine göre, onlara göre muteber, bizim görü-
jümüze göre ihracatın devletleştirilmesi kati
yen caiz olmıyan memleketin nefine olmıyan 
jir husustur. Devlet müesseselerinin zaman za
man, icabı hale göre ilhracait yapmaları ise 
ner'i mevzuatımıza göre mümkündür. Bunun 
lışmda muhterem arkadaşlarım ıbir husus da 
JU ihracaatm kurulacak büyük bordlar marife
tiyle, büyük ihracat şirketleri, ihracat birlik
leri marifetiyle yapılması keyfiyeti bunun 
'atibikindeki güçlükleni ortaya kor. Tatbiki her
halde memurla yapılacaktır, herhalde yine bü-
•okrasiyle yapılacaktır. Bürokrasinin ve memu-
un bugün bütün dünyada müşahede edilen 

ihraç güçlüğü karşısında bu sistemle yapıla
bileceğine biz bir defa inanmıyoruz. Husu
siyle bu inanca bugün sosyalist memleketler 
:1e katılmış bulunmaktadırlar. «İhracatı hangi 
lûkilde liibere edelim de müessese hiç olmazsa, 
fertler değil de, müesseseler ayrı ayrı ihracaat 
yapsın ve doğrudan doğruya dünya pazarla-
riyle temas edip oralara ihraç yapsın?» tedlbir-
leri Rusya'da ve onun peyklerinde mütalâa 
edilmekte ve bugün birçoğu tatbik- mevkiine 
koymuş bulunmaktadırlar. 

Muhterem arkadaşlarım, diğer bir husus da, 
gelişmiş ve gelişmemiş memleketler mevzuudur. 
Saym İnan buna dokundular, bu da hâlâ mü-
nakaşısı yapılmakta olan, nazari sahanın öte
sine geçmemiş bir husustur. Bu topyekûn plân 
bahis mevzuu olduğu zaman ortaya dökülür, 
yani bir plânda muayyen ölçüler içerisinde me
selâ şahıs başına şu kadar dolar, şu kadar Türk 
Lirası yatırım derpiş edilir, ki bu geri kal
mış, bir memleketin geri kalmış bir bölgesiyle 
bir memleketin ileri bölgesi arasındaki farkı 
kapatmaz, ileri bölgesi lehine inkişaf ettirir. 
Bu hâlâ nazari safhanın ötesine geçmemiştir. 
Bunu tadiledecek bölgelerde tesirli olacak, böl-
gevi tesiri üstün plânlarla bu husus yani (ıge-
nel plânlamayı müessir kılmak) tedbirleri alın
maktadır. Ve işaret edilen bu tarzda tereddü
dün ve tehlikenin Türkiye için varidolamıya-
cağmı hususiyle bu maddenin haklı bir tatbi
katı derpiş ettiğini metninde ifade etmekte
dir. Saygılarımla. 

A. P. GRUPU ADINA SABAHATTİN SA
VACI (Gümüşane) — Muhterem arkadaşlarım • 
değerli hoca Şefik inan Bey yine bermutad ko
misyonda ifade buyurduklarını burada da tek
rar ettiler; «decret loi» mevzuu üzerinde çok 
durdular. 

Muhterem arkadalşarım, gerek Hükümetin 
sevk ettiği tasarıda, gerek sonradan Plân Komis
yonunda almış olduğu şekli ve bilâhara da Ana
yasa Komisyonunda almış olduğu şekliyle mü-
kemmelleştirilmiş, hiçbir yerinde decret loi, 
plâin powoir, hattâ bir delegotion fonksiyonu 
yoktur, vasfı yoktur. 

Şunu da, Sayın inan burada değiller, par
mak'basarak ifade etmek isterim: Bunun na
zariyatta uzun münakaşası yapılmaktadır, hal
ledilmiş bir şey değildir. Hangi şekli decretlmi'-
dir hangi şekli deretloi değildir, bugün hâlâ bu
nun münakaşası sona ermemiştir. O itibarla 
bizim tasarılarımızın hiçbir şeklinde bu vasfı 
bulmaya imkân yoktur, hattâ en hafifi bir ha-
bilitasyon bulmaya dahi imkân yoktur. Bu iti-
'barla bu bir nevi tasarıyı küçük düşürmek ise 
tasarı son şekli ne ise, Hükümetin sevk ettiği 
şekli de aynıdır. Bir maksadı İkinci Beş Yıllık 
Plânını yürütmeye matuftur. Başka maksadı ol
madığına göre başka vasıflar aramak da fuzu-
lidir, zannederim. 

Muhterem arkadaşlarım, Saym Aren her
halde küçük müstahsilin korunması için ihra-
caaltımızın bir elde toplanması mânasına ihra-
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BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergesi 
verilmiştir. Altı arkadaşımız da görüşmüş bu
lunuyor. Sayın Komisyon görüşecek mi? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA CEVAT 
ÖNDER (Erzurum) •— Hayır efendim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo
rum. 

•Meclis Başkanlığına 
•Görüşülmekte olan 3 ncü madde üzerinde 

yeteri kadar görüşüldü. Kifayetini arz ve tek
lif ederim. 

Çorum 
Ahmet Uysal 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza 
sunuyorum. KaJbul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 ncü madde ile illgili tadil önergelerini 
•okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
3 ncü maddenin (A) bendinde yer alan hu

sus, Özel Yatırım Bankası kanunu tasarısın
da etraflı bir şekilde düzenlenmelidir. 

Bu itibarla, bu bendin çıkarılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Güven Partisi Grup Başkartvekili 
Coşkun Kırca 

(İstanbul) 

Sayın Başkanlığa 
Kalkınma Plânı uygulanması esaslarına 

dair kanun tasarısı 3 ncü maddenin (A) parag
rafının son fıkrasının çıkarı]masını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Eskişehir 
Hayri Başar 

.Sayın Başkanlığa 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plân uygulan

ması esaslarına dair kanun tasarısı «3» ncü 
maddesi «A» fıkrası üçüncü satırında kerre 
dlâlhilindeki (ezcümle ihracat) yerine (ezıcümle 
ihraç malları istihsali, pazarlaması ve ihracı ile 
iştigal eden) cümlesinin ikamesini rica ederim. 

Eskişdhir 
Hayri Baışar 

Millet Meclisi Başkanlığına 
3 noü maddenin (A) ve (B) bendlerindeki 

«Bakanlar Kurulu Karranamesi» tâbirleri yeri

ne «Tüzük» kelimesinin -konmasını arz ve tetklif 
ederim. 

'Muş Afyon K. 
Nermin Neftçi Murat Öner 

Yüksek Başkanlığa 
3 ncü maddenin (A) bendinin ilk fıkrası

nın il'k satırındaki «tanıtma» ve «pazar» keli
melerinin arasına bir virgül konulacaktır. 

Aynı maddenin (B) bendindeki «27 . 6 . 1963 
tarih 261 sayılı «ibaresi» 27 Haıziran 19'68 ta
rihli ve 261 sayılı» olarak düzeltilecek ve bu 
bendin giriş cümlesinin sonundaki nokta nokta
lı virgül olacaktır. 

Aynı bendin 3 ncü alt bendinin sonundaki 
noktalı virgül nıokta olacaktır. 

Arz olunur. 
Komisyon Adına 

Erzurum 
ıCevat Önder 

BAŞKAN — Efendim, önergeleri aykırılık 
derecelerine göre tekrar okutup oyunuza suna
cağım. 

(G. P. Grup Baışkanıvekili İstanbul Millet
vekili Coşkun Kırca'nın önergesi tekrar okun
du). 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU ADINA 

CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Sayın Başkan, 
katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Öner
geyi oyunuza sunuyorum. Kalbul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

(Eskişehir Milletvekili Hayri Başar'm, 3 ncü 
maddenin (A) paragrafının son fıkrasının çıka
rılmasını istiyen önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN —Sayın Komisyon ? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU ADINA 

CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Katılmıyoruz, 
efendim. 

BAŞKAN — Hükümet? 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Sayın Başkan, takrir sahibi belki 
takririni geri alır, maddede maksadı kapsıyan 
kâfi ve yeter hüküm vardır. Zannediyorum bu 
izahatımız kendilerini tatmin etmiş olacak. 

HAYRI BAŞAR (Eskişehir) — Geri alıyo
rum. 



M. Meclisi B : 141 17 . 7 . 1967 O : 1 

BAŞKAN — Önerge geriverilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Hayri Başar'm ikinci önergesi tekrar 

okundu). 
HAYRI BAŞAR (Eskişehir) — Söz istiyo

rum. 
BAŞKAN — Söz istiyorsunuz, buyurun Sa

yın Başar. 
HAYRI BAŞAR (Eskişehir) — İhracatı 

teşvik etmek için ihracatçılara, kamu niteli
ğindeki meslek kuruluşlarına bunların birlik
lerine, ihracatçı birliklerine ihtiyaç vardır. İs
tihsal satış kooperatifleri denince, ezcümle ih
racat kooperatifleri 'bir özellik arz eder gibi gö
rünmektedir. Çok yakın da, gündemimizde bu
lunan Kooperatifler Kanunu ile yedi kişi bir 
araya gelip birçok himayelerle de bir kooperatif 
kura'bilirler. Bu kooperatif yalnız ezcümle ih
racat kooperatifi olalbilir. Bu takdirde bu koo
peratife de Kooperatifler Kanunundaki himaye
den gayri olarak ihracatı teşıvik ettiği için bir-
çofk yeni himayeler, ödünç paralar verme gibi 
»bir duruma girelbiliriz. Esasen yalnıız ilhraç ile 
iştigal eden bir kooperatif hakiki mânası ile 
ihracatı teşvik edemez. Aslında ihracaatı teş
vik edecek kooperatifin aynı zamanda istih
sal ile iştigal etmesi, istihsal ve paızarlama ile 
bir arada iştigal etmesi gayeye daha çok hiz
met etmiş olur. Çünkü, ihracat muayyen ev
safta mal ister. Her şeyden evvel mal istihsal
den itibaren ihraca hazırlanır. Standarizasyonu 
istihsalde imalâtta başlar. Binaenaleyh; bu 
maddenin ezcümle ihraç malları istihsali, pa
zarlaması ve ihracı ile iştigal eden kooperatif
lere verilmesi. Bu ,gibi yardımların bu gibi 
kooperatiflere verilmesi çıak yerinde olacaktır. 
Yalnız ihracat kooperatifleri kuranlara bu şe
kilde verilmesi kanunun veya esas düşünülen 
gayenin yerine 'getirilmesine imlkân sağlamı-
yacaktır. Buna komisyonun ve arkadaşların il
tifat etmelerini rica ederim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU ADINA CE-

VAT ÖNDER (Erzurum) — Sayın Başkanım, 
arkadaşımıtz maddenin daha detaylı olmasını is
tiyor. Bizim maddemiz dalha mücerret ve umu
midir. istihdaf ettiği gayeler, içinde arkadaşı
mızın istihdaf ettiği gayelerde mevcuttur. Bu 
itibarla katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor; önerge
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir. Diğer önerge
yi okutuyorum. 

(Nermin Neftçi ve Murat Önerin önergesi 
tekrar okundu). 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU ADINA CE-

VAT ÖNDER (Erzurum) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor; öner
geyi oyunuza sunuyorum. Kalbul edenler... Ka
bul etmiyenler.. Ka/bul edilmemiştir. 

Diğer Önergeyi okutuyorum. 
(Komisyon adına Cevat Önder'in verdiği 

önerge tekrar okundu) 

BAŞKAN — Efendim, komisyon bâzı 
ma'tlbaa ve ibare tashihleri getiriyor. Bu öner
geyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Komisyonun kalbul buyurduğunuz bu öner
gesi ile birlikte üçüncü maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kalbul edenler... Kaibul etmiyenler... 
Ka/bul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 4 . - 6 Ocak 1961 tarihli ve 193 sa

yılı Gelir Verıgisi Kanununa 28 Şubat 1963 ta
rihli ve 202 sayılı Kanunla eklenen 2 nci ve 
3 ncü maddeler; 2 Mayıs 1949 tarihli ve 5383 
sayılı Gümrük Kanununa bağlı Gümrük Giriş 
Tarife Cetvelinin değiştirilmesi hakkında 25 
Mayıs 1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 
3 ncü ve 5 nci maddeleri; 5 Temmuz 1963 tarih
li ve 261 sayılı Kanunun 1 nci maddesiyle işbu 
•kanunun 2 nci maddesinin «A» ve «B» bendleri 
ile 3 ncü maddesinin «B» bendinin «1» numa
ralı fıkrası (gereğince öngörülen teşvik tedlbir-
leri ve diğer kanunlarda öngörülen teşvik ted
birlerini uygulamak amaciyle gerekli belgeleri 
müteşebbislere vermekle görevli olmaik üzere, 
Başlbakanlığa bağlı bir «Yatırımları ve İhracatı 
Geliştirme ve Teşvik Bürosu» kurulmuştur. 

Bu büroda, ilgili bakanlıklardan yeteri ka
dar personel, kadroları ile çalıştırılır ve geçici 
süreli görevler için mukaveleli uzman istihdam 
edilebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Şefik 
İnan. Sizde imi söz istiyorsunuz Sayın Neftçi? 
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NERMÎN NEFTÇÎ (Muş) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Peki. Buyurunuz Sayın inan. 
ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlarım; bu kanunun bakim 
tkarekteri bir takım yetkileri Başbakanlıkta 
toplamaktadır. Kanunu baştan aşağı dikkatle 
incelersek uyanan kanaat bu olacaktır. Hele 
Hükümetten gelen tasarı, o bu karekteri büsbü
tün belirtmekte idi. 

Düşününüz 2 800 milyon liralık bir fon ih
dası ve bunun özel sektöre dağıtımı, döviz tah
sisi şu veya bu projeler için, yani proje de
mek projenin sahibi var şahıs, şahsa döviz tah
sisi, şahsa fon verilımesi. Şimdiki dördüncü 
ımadde ile de Gümrük Vergisini taksitlendir-
ımek, beş taksite bağlamak ımeselâ, yatırım in
dirimi bahşetmek, % 80 e kadar. Yatırım indi
rimi ilik defa Gelir Vergisi Kanunumuzla 193 
sayılı Gelir Vergisi Kanunu tadilâtı ile girmiş
tir, % 30 idi nispeti, alelıtlak. Tanımda % 40, 
iktisaden geri kalımış, gelişmemiş bölgelerde 
yapılacak yatırımlar için de % 50 idi yatırım 
indirimi, böyle idi. Yatınım indirimi, meselâ 
bir fabrika kurulmuş, kuran şahıs 5 milyon lira 
harcamış. Yıllık bilançolarda Gelir Vergisin
de matrah olacak safi gelirden işte % 30, ta
rımda % 40, meselâ Doğu bölgelerinde % 50 ye 
kadar indirim yapabilecekti. Şimdi bu indirimi 
bu kanun % 80 e kadar çıkarmaktadır. Hangi 
sektörlere ve memleketin hangi taraflarına 
% Ikaç uygulanacağını Hükümöt kararname ile 
tesbit edecektir. 

İstitradan cevap arz etmek isterim, Sayın 
Bakan yoklar burada; demin Rostof Kanu
nuna atıf yapımıştum, maksadım şu idi: Rostof 
Kanununa göre gelişmiş bölgeler daima geliş
memiş bölgeler aleyhine inkişaf eder. Evet, ge
lişmemiş bölgeye yatırıımı teşvik için % 80 e 
kadar yatırım indirimi öngörebilirsiniz. Fakat 
yine de gitmez. Mevzlatıımıza ilk defa olarak 
sokuldu, Doğu bölgeleri için % 50 indirim der
piş «dildi, gitmedi. Teşvikle yatınım indirimi 
ile falan gitmezler. Gelişmemiş bölgelere gider
se Devlet gider, Özel sektör gitmez. Bunu is-
batetmek istedim ve onun için söyledim. Ne 
yaparsanız yapınız özel senmaye gelişmemiş 
bölgelere gitmez. Orası geliştikten sonra gider. 
Oraya ilk adımı atacak olan, ilk tesisleri kura
cak olan Devlettir. Bunu bilelim. % 80 değil, 
hiç vergi aknıyacağız deseniz yine gitıımez. Bu 

tecrübe edilmiş, bütün ımeımleketlerde görül
müş bir olaydır. Parası olan insan, bir §cy de 
kur/mak istiyor, İstanbul'a gider. Adıyaman'-
lıyıım ben, hadi burada bir şey yapayım de
mez. Adıyaman'da yapmıştır o varlığını, ama 
kalkar gider İstanbul'a Önliyetmezsiniz, tabiî 
hâdisedir. Para var, iyi yerde yaşamak ister. 
Ayrıca, iktisadi sebepleri de vardır. Bir ufak 
fabrika kuracaktır; kalifiye işçiyi nerede bul
mak mümkün ise, makinisti nerede buhmak 
mümkün ise, her türlü teknik kolaylıkları ne
rede bulmak mümkün ise oraya gider. Ondan 
dolayıdır ki, Rostof Kanununa atıf yaptım. 
Bu tedbirleri % 80 değil, yani % 99 yapsanız 
bir netice alamazsınız. İktisaden geri kalımış 
bölgelerin kalkınmasını oraya Devlet giderek 
yapar ve illâ özel sektörden beklemeyiniz. 
Onun kanunlarına aykırıdır bu. Onu yatınım 
yapmaya sevk eden sebep]eere aykırıdır. Onu 
deımek istedim. 

BAŞKAN — Sayın Şefik İnan, beş dakika
nız doldu efendim. 

ŞEFİK İNAN (Devamla) — Yani yapıyo
ruz ama, pekâlâ yapıyoruz. Yaptık % 50 de
miştim ilk şeyde, bir netice çıkmadı. % 80 
için de göreceksiniz bir netice çıkmıyacaktır ve 
bu 2 800 000 000 lira böylece gidecek. Her ne 
ise... 

Asıl gelmek istediğimiz nokta şu : Şimdi di
yor ki, Başbakanlıkta büro kurulacak, adı : Ya
tırımları ve İhracatı Geliştirme ve Tevsik Büro
su. Bu bürodan vesika alınacak, yatırım indiri
minden faydalanılacak. Bu bürodan vesika alı
nacak vergiler taksiti endirileee'k. Yani bakan
lıklara itimadetmiyoruz illâ Başbakanlık çatısı 
altında olacak, illâ orada büro kurulacak? E, 
canım bir Devletiz efendim, bakanlıklanmız var. 
Başbakan bakanlarına itimadetmez • olur mu? 
Çalışacaksın der, çalıştırır. Çalıştıramıvorsa ka
binesinde değişiklik yapar. Yani illâ gözünün 
önünde toplayıp, illâ kendi emrinin altında top-
lıvacak. Benim anlamadığım bu, bu temerküz 
şeyi. Her şey benim elimde bulunsun temayülü
nü flrörfivorum ben, bu kanunda gösteriyoram, 
işte şimdi daha da göstereceğim, göreceksiniz. 
Decret loi'yı Anayasa öngörmediği halde kanun 
o-îicünde kararname yapmak yetkisini istemiştir. 
İlk sekli odur kanunun, açınız okuyunuz. De 
Gaulle'ün vardır, bugün öyle yetkileri. De Gaıılle 
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Anayasasına göre var ama, bizim Anayasa öngör
memiştir. Her ne ise Anayasa konusuna götür
mek istemiyorum. 

BAŞKAN — Sayın înan, vaktiniz doldu 
fendim. 

ŞEFİK İNAN (Devamla) — Yalnız beliren 
temayül her şeyi Başbakanlıkta toplamak istiyo
ruz bütün yetkiler Başbakanda olacak 
2 800 000 000 u dağıtabilecek. Düşünün, para 
dağıtan adamdaki kudreti düşünün. Türk lirası 
verebiliyor, döviz verebiliyor; istediğine veya is
temediğine. Ondan sonra gümrük vergisini tak-
sitlendirebiliyor,. yatırım indirimini bahşedebili
yor. Yani ihsan bahşedebilen bir kudrete sahip 
bir hale geliyor. Ben bu noktalardan endişeli
yim, yani biz nereye gidiyoruz pek iyi göremi
yoruz yani. Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Nermin Neftçi. 
NETIMiN NEFTÇİ (Muş) — Muhterem ar

kadaşlarım, biraz önce Hükümet temsilcisi olarak 
konuşan Sayın Müftüoğlu arkadaşımızın beyan
larının yanlışlığı bu 4 ncü maddede daTıa iyi 
anlaşılmaktadır. Şöyle ki Anayasa Komisyonu
nun mütalâasında tasarının 3 ncü maddesinin 
(a) bendinde yer alan mercie müteallik hüküm 
dördüncü madde olarak ve Anayasanın 112 ne' 
maddesine uygun bir tarzda tedvin edilmiştir 
Plân Karma Komisyonundan gelen tasarının 
üçüncü maddesinin (A) bendine bakacak olur
sak şöyle yazıyor : 

«A) Oesitli kanunlardan belirtilen teşvik ted 
birlerini bir mercide toplayıp tek bir belge ver 
mek suretiyle yatırımcılara kolaylık sağlıyacak 
tedbirleri almak» • -

Sayın Müftüoğlu dediler ki, «Plân Karmr 
Komisvonundan gelen metin daha dar idi. B-i" 
bunu Anavasa Komisyonunda genişlettik. Genie 
bir hal aldı.» Tam aksinedir. Nitekim Anayas?) 
Komisvonu raporunda bir kere Anayasaya aykı
rılığı düzeltilmiştir, Anayasanın 112 nei madde
sine uygun bir halde getirilmiştir, dive sarilidir 
beyanı var. Ondan sonra İlk Plân Komisyonun
dan gelen metinde yani (A) bendinde çeşitli ka
nunlarda belirtilen teşvik tedbirleri demek su
retiyle kanunları saymamıştır, bir umumi an
lam içerisinde mütalâa etmiştir. Halbuki bu 
umumi anlam Anayasaya aykırıdır. Anayasa 
Mahkemesinin bu hususta kararı vardır, diyor 
ki, belirli bir hedef için ve belirli sınırlar içe
risinde... O münakaşalar Komisyonda geçti. Bi-

I naenaleyh. metin genişletilmemiş; burada daral
tılmıştır ve Anayasaya uygun bir hale getiril
miştir. Usul ve tedvin bakımından bu kadar söy
lendikten sonra metnin esası ile ilgili olarak Şe
fik İnan'm mütalâalarına tamamen iştirak edi
yorum. Bu madde doğrudan doğruya Başbaka
nın uhdesinde birtakım yetkiler toplamak
tadır. Zaten bu kanunun özelliği, bir yandan 

I Başbakanın uhdesinde geniş yetkiler toplanma-
I sim temin etmek, öbür taraftan idarede çalışan 
I memurlara, Plânla ilgili memurlar ve Plân-
I al İlgili lOİ'mıyan memurlar ilçiln de i'ki-
I yo ayırım şeiklinde bir anlayış gc'tıirmeik'te-
I lir ki, bunlar Anayasanın metnine olmasa bile, 
I ruhuna aykırıdır kanaatindeyiz/ muhterem ar-
I kadaşlarım. 

Burada (diğer kanunlarda öngörülen teşvik 
tedbirlerini uygulama amacı ile gerekli belge
leri müteşebbislere vermekle görevli olmak üze-

I re Başbakanlığa bağlı bir Yatırımları ve İhra
catı Geliştirme ve Teşvik Bürosu kurulmuştur) 
yerine, (Maliye Bakanlığına bağlı bir Yatırım
ları ve İhracatı Geliştirme ve Teşvik Bürosu 
kurulmuştur) şeklinde bir önergemiz vardır. 

I Bu önergeye iltifat buyurulmasını saygılarım-
I la arz ederim. 

BAŞKAN — T. 1. P. Meclis Grupu adına 
I Sayın Sadun Aren. 

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ GRUPU ADINA 
SADUN AREN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri, kanuna karşı olan itiraz
larımızı evvelce söylemiştik; bu maddeye de te
mel itirazımızı yine evvelce söylemiştik. Bura
da sadece şu husus için söz aldım. 

Bu madde ile özel müteşebbislere bir kolay
lık sağlanmak istenmiştir. Çeşitli mercilerden 

I ayrı ayrı belge alınacağına kurulacak bir büro-
I dan alınacaktır. Bu büronun mahiyetini düşü

nelim. Eğer bu büro sadece basit bir kolaylık 
I sağlamaktan ibaret ise yani iş sahiplerini vekâ-
I let vekâlet dolaşmaktan kurtaracak bir müraca-
I at yeri ise yani sadece bundan ibaret ise ve 
I asıl yetkiler, asıl belgeler yine mevcut kanunla

ra göre nereden almıyor ise oradan, fakat o bü-
I ro memurları tarafından alınacak ise, bu tak-
I elirde böylebir büro kurulmasına lüzum yoktur, 
I yani kanuna böyle bir madde koymaya lüzum 
I yoktur. Böyle bir idari kolaylık işini, böyle bir 
| toparlama işini Hükümet daima yapabilir. Fa-
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kat bu büro gerçekten yetkili bir büro ise, ya
ni çeşitli kanunlardaki tanınmış olan teşvik ted
birlerini müstakillen tanzim edip verecek bir 
büro ise bu madde katı surette •yetersizdir. Böy
le bir büro kurmak için bir teşkilât kanununa 
lüzum vardır. 

Bu büronun başı kimdir, salâhiyetleri nedir? 
Mevcut kanunlarla çatışma haline gelir. Çün
kü burada zikri geçen ve genel olarak zikredi
len kanunlarda bu belgelerin hangi merciler
den verileceği yazılıdır. Halbuki şimdi merci de
ğişikliği varsa, gerçekten, hakikaten bir teşkilât 
kanunu gerekir. Meselâ tasavvur edin, böyle bir 
büro müstakil hareket ediyorsa eğer ve bir müra
caatçıya, yatırım indiriminden siz yararlanmıya-
caksmız, diyebilecek midir? Diyecekse adam ki
me müracaat edecektir? Eğer bu bürodan iba
ret ise sadece? Halbuki mevcut kanunlarda bü
tün bunlar derpiş edilmiş, müracaat yerleri 
vardır, kademeleri vardır. Ama burada böyle 
bir şey yoktur. 

Demek oluyor ki, kanunun tümü üzerindeki 
konuşmamda belirttiğim gibi, bu kanun Hükü
metin zihin perişanlığının bir belirtisidir. Ge
reksiz bir sürü maddeler bir araya gelmiştir, 
tekerrür vardır demiştim, ve bu bilhassa bu 
maddede belirmiştir. Böyle Yatırımları ve İhra-
racatı Geliştirme ve Teşvik Bürosu kurdum ele
mekle bir büro kurulamaz. Hele onun altındaki 
fıkrada gösterildiği gibi (Bu maksatla çeşitli 
vekâletlerden personel ödünç alınır, icabederse 
mukaveleli personel de kullanılır) diyor. Bu
nun kadrosu da böyle bir şey olacak. Böyle 
idari olmıyan kararlar verebilir, çok önemli 
kararları veremez böyle bir büro. Salâhiyetleri 
iyice belli olmıyan, kademeleri iyice belli ol
mıyan bir büro ile önemli salahiyetli kararlar 
alınamaz. Onun için işlemiyecek bir şeydir. Bu 
kanun çıksa da böyle bir büro kurulamıya-
eaktır, hiçbir şey olamıya çaktır. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Feyyaz Koksal. 
FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım, bendeniz Anayasa 
Komisyonuna teşekkürle işe başlıyacağım. Haki
katen Başkanına ve üyelerine teşekkür etmek ge
rekir ve Meclisimizde de şöyle b'ir hususun, şöyle 
bir çalışma sisteminin tesbit edilmesi lâzımdır. 
Eğer muhtelif yerlerde bir kanun hakkında Ana
yasaya aykırılığı dolayısı ile fikirler beyan edil
meye başlanırsa, işte bizim mütehassıs bir ko

misyonumuz var, mütehassıs komisyona gider, 
tetkik edilir, tetkik edildikten sonra da buraya 
gelir. Fakat bir hususa daha temas etmek mec
buriyetindeyim ki, ondan sonra da gürültülerin 
de bitmesi gerekir. 

Anayasaya aykırılığı v. s. burada görüşülmesi 
icabeder. Merci vardır bundan sonra. İlgililer, 
usulüne göre oraya müracaat ederler. Boş yere 
iktisadı bir kanun görüşülürken bu mesele yü
zünden bizlerin de fikir beyan edeceğimiz husus
larda vaktimizi almazlar. 

Muhterem arkadaşlarım; bu hususu belirttik
ten sonra ikinci bir hususa geçeceğim, şu madde 
ile - bendeniz elbette bir başka açıdan bakıyorum 
ve diyorum ki - memleketimizde bir iktisat ve 
plân vekâleti yok. Muhtelif arkadaşlarımız muh
telif zamanlarda beyanda bulundular, bir bakan
lık kurmak gayet zor bir şeydir. Ben bunu, bu
nun nüvesi olarak görüyorum. Böyle bir şey yap
mak lâzım. Şu halde sıkıntı içinde bulunan bir 
adm'inistrasyonumuz var, ihracatı geliştirmek 
icabediyor, gaye bu. Yatırımları geliştirmemiz 
lâzım, yatırımları stabilite içinde, istikrar içinde 
yapmamız lâzım, istihdamı nazarı itibara alma
mız lâzım, dış ödemeler dengesi iktisadiyatımızın 
dışa bağlılığı çok mühimdir, biran evvel bundan 
kurtulmamız lâzımdır diye şurada fikirler beyan 
ediliyor. Fakat bir şeyler bulmamız lâzım, bir 
mekanizma bulmamız, bir prosedür bulmamız lâ
zım ki, bir şeyler yapalım. İşte böyle bir büro ku
ruluyor. Büro kurulsun... Zararlı mı? Hayır, za
rarı yok. Lüzumsuzmuş. Hükümet etmek de bir 
şey istemiyor. Bırakalım yapsın da ondan son
ra yanlış bir şey yaparsa onu tenkid edelim. Ha
kikaten böyle bir şeye, İhracatı Geliştirmek ve 
Teşvik Bürosuna ihtiyaç var mıdır? Denebilir 
ki, Ticaret Bakanlığı şimdiye kadar bu vazifeyi 
yapamadı mı? Bunu sorun, bu da sorulmuj'or. 
Ticaret Bakanlığı veya ilgili bir merci yok mu 
idi bunun için? Yokmuş ki, yeni kuruluyor. Ku
rulması için hakikaten bırakmamız lâzım. Bunun 
«decret lo» ile v. s. ile ilgisi yok. O hususta Ana
yasa Komisyonu karar verdi; mütehassıs komis
yon ve üyelerinin imzalarına baktım, itiraz eden 
üye itirazını tam dercetmeli idi, yok. Usûl bakı
mından derced'iyor, diyor ki; başından ele alın
saydı iyi olurdu. Alınmamış, siz de orada idiniz. 
Şu halde Anayasaya uygun bir şekilde Meclise 
gelmiştir. Ondan sonrası için merci vardır, merci 
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açık. Bu açıklıktan her zaman faydalanmak, usu
lüne göre faydalanmak da elbette ilgililerin yet
kisi dahilindedir. 

Muhterem arkadaşlarım, muhtelif vesilelerle 
beyan edildi. Ben diğer maddelerde söz alamadı
ğım için ifade edemedim: Bir Ankara'mızın 
iç'inde bulunduğu, senelerce meşgul olduğu bir 
mesele vardı, sanayi bölgesi meselesi. Ankara'da 
sanayi bölgesi olamadığı için sanayi kurulanı a-
'maiktadır. Bu kanunda eğer buna imkân hazırla
nıyorsa, efendim, bunu ayrıca bir kanun getir
mek suretiyle halletmek imkânı vardır. Öyle ise 
bu maddenin bir fıkrasını çıkaralım, o kanunu 
o şekilde tedvin edelim, ileride kanun getirelim, 
onunla halledelim meseleyi. Eğer bu kadar kü
çük bir şeyle halledebilcceklerse bırakınız da et
sinler. Sanayi meselesini biran evve'l halletmek 
lâzım .Birçok bakanlarla ben Sanayi Odasında 
çalışırken bendeniz, temas ettik, söz vermedi!'; 
kimse kalmadı bu meseleyi halledeceğiz diye, hal
ledemediler. IJalledilemiyen bir şey var, herke
sin bunu tcslbit etmesi ica'belerdi. Ankara'da sa
nayi kurulamıyor, sanayi bölgesi yok. Su ha1 de 
bu zaruri idi. O madde ve yukardaki maddede 
iktisadiyatın sihirli müsellesinin bir köşcsıirt ele 
almış, diyor ki; (ihracatı geliştirmek için) deyip 
yalnız ihracatı da düşünmüyor, dış ödemeler den
gesini düşünerek, dış ödemeler dengesini nasıl 
biran evvel ^sağlarım, nasıl dıştan bağı yok ede
bilirim, döviz nasıl sağlarını?. 

BAŞKAN —• Sayın Koksal, beş dakikanız dol
du efendim. 

FEYYAZ KOKSAL (Devamla) — İşte onla
rı üç, dört fıkra haline getirmişler. 

Bir tane de arkadaşlarını, bu şekilde çalışsak 
da buna gelebilsek ve bir şey de ekliyebilsek diye 
düşünüyorum. Hep tak'ibettim konuşmaları, ille 
orayı yok edelim, burayı yok edelim, tekrar ça
lışamaz vaziyete getirelim, iş yapamaz vaziyete 
getirelim şeklinde düşünülmektedir. Diğer hu
suslarda sizlerle hemfikirim. Ama iş yapamaz 
vaziyete getirmek de doğru değildir sayın ar
kadaşlarını. Bu bakımdan bir şeyler daha ekle
memiz icabediyorsa ekliyelim, biran evvel çalışır 
vaziyete getirelim ve ondan sonra da iş istiye-
lim. 

İhracatın geliştirilmesi lâzımdır, dış ödeme
ler dengesinin sağlanması şarttır. Bunun için de 
yukardaki maddeler imkân vermiyorsa daha 
başka şeyler de getirelim. Yatırımları ve îhra-

ı çatı Geliştirme ve Teşvik Bürosu bu mânada da 
muhakkak çalışacak ve yeni yeni tekliflerle hu
zurunuza gelecektir. 

Saygılarımı sunarım, Yüce Meclisinize efen
dim, teşekkür ederim. 4» 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Tahtakılıe. 
AHMET TAHTAKILIC (istanbul) — Muh

terem Başkan, sayın milletvekilleri; yatırımları 
ve ihracatı teşvik için yeni bir teşkilât kurulma 
maddesine geldik. Herkes bu kanunun hangi 
maddesine gelse gelişine, hazırlanış tarzına iliş
mek mecburiyetinde kalıyor. Hakikaten bir gay-
ritabiilik içerisinde. Anlaşılıyor ki, Başvekâlet 
özel Kaleminde hazırlanmış, maddeleri Anaya
saya aykırı iken Anayasa Komisyonunda dü
zeltilmiş bir kanunla karşı karşıyayız. 

Arkadaşlar, plânın icra disiplini yoktur diye 
bu kürsüde beyanda bırlunani ardan birisi benim 
ama icra disiplini yoktur demek, meımleketin ka
nunları, Hükümetin salâhiyetleri eksiktir demek 
değildir. Plânın bütün vekâletleri birbirine 
aihenkli olarak çalıştıracak şekilde bir takipçisi 
ortada yoktur fikrini söyledim. 

Şimdi bizim karşımıza Başvekâlete özel salâ
hiyetler veren bir kanun geliyor. Arkadaşlar, 
biraz sizinle bir nokta üzerinde duralım ve ha
kikaten bir hakikate varalım. İcra salâhiyeti is
tiyor arkadaşlar icra. Türkiye Devlet seyri içe
risinde hükümetlerin aklına estiğini yapmaktan 
mütevellit birçok zararlar görülmüştür. Bu ka
nunun her maddesi üzerinde durunuz. 1946 mü
cadelesinin temellerinden birisi Hükümet eden
lerin aklına estiği her şeyi yapmak suretiyle 
memleketi perişan etmesinden ileri gelmiştir. O 
halde biz parlömanterler Anayasada düzeltil-
tilmiştir, diye bakmaz. Hükümet Meclisin kar
şısına nasıl geldi diye bakar, arkadaşlar, öyle 
bir özel kanundur bu. 

Şimdi size bir misal vereyim : Geçmişte bu 
memlekette ticaret ofisleri kurulmuştur. Şimdi
ki gibi yüksek kadrolarla, yüksek ücretlerle, 
daktilosuna iki bin lira vererek, falanına şu ka
dar para vererek ticaret ofisleri kurulmuştur. 
Tarihçesini şöyle gördüm; Erzurum'da biıı tica
ret ofisi bürosu açılmış, büyük memurlar kulla
nılmış, lüks zarflar basılmış, fakat sonra o zarf
lar atılmış, mmtaka ticaret müdürlüğü haline 
gelmiş, ticaret ofisi unutulmuş. 

Eğer bir devlet idaresinde bir Başbakan ken-
kisinin bakanlıklarını çalıştırmak için teşkilât 
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kanunlarında ne gibi yenilikler yapmak için ge
liyorsa onu getirir de biz itiraz edersek karşı
mıza çıksınlar. Fakat ne olacak birden bire Baş
vekili ette sabahtan akşama kadar bir büro ku
racağız, fenerle adam arıyacağız, mütehassıslar 
bulacağız, o büro, teşekkül edip de verimli halde 
çalıştırılıncaya kadar. Devletin müesses teşki
lâtını neden çalıştırmıyoruz arkadaşlar? Onun 
için bu gibi teşkilât kurmakla mukaveleli me
mur istihdam etmek... 

Arkadaşlar, personel rejimimizin ıstırapla
rından birisi de, Devlet hizmetlerinde değişik 
haklarla, derişik vecibelerle memur kullanmak
tan ileri geliyor. Şimdi bir de (mukaveleli) çık
tı burada. Kanunun her maddesinde mukaveleli 
memur kullanıyor. Nereden bulacaksınız bu 
mukaveleli memurları1? Türkiye'de yetişmiş ele
manların yüzde 99 u bugün Devlet elindedir ar
kadaşla r. Yüzde bir ise özel teşebbüsün elinde
dir. Şu halde elektrik mühendisi arıyacaksınız, 
Devlet dairesine, falan arıyacaksınız Devlet dai
resinden. Bu Devlet dairesindeki elemanları yer
li yerine organize bir Devlet teşkilâtında çalış
tırmıyorsunuz da, B>aş vekâlette kura cam nız bir 
büro, ile, ertesi günü ihracat teşvik mi edilivo-
rceek? Arkadaşlar zaman kaybedeceğiz. 

Geliniz, siz Başvekâlette bir müsteşar vardır, 
bir kanunlar dairesi vardır, birkaç daire var
dır, bunlarla nasıl bir ihracatı teşvik işini idare 
edersiniz siz? Onun için Ticaret Vekili elindeki. 
Sanayi Vekâletindeki uzun emeklerle, uzun tec
rübelerle meydana gelmiş teşkilât çalışmıyorsa, 
l)iı bizim kabahatimiz değil, Hükümetin kaba
hati, bunları çalıştıramıyor. Buradaki memur
lar kifayetli değilse, yine Meclisin kabahati de
ğil, Hükümetin kabahati. Meselâ şimdi, vekâlet
lerde birer tetkik heyeti vardır, fevkalâde salâ
hiyet kanununda o tetkik heyetlerinden niçin 
hiç bahsedilmiyor, müsteşarı, umum müdürü, 
müsteşar muavinini bulursam ben, iş yürür... 
Niye, bizim vekâletlerimiz tetkik heyetlerine ha
kiki mânasını vermez ki, tetkik heyetinden işi
ne gelmiven memurları atar, onları orada da
ğarcık telâkki eder. 

'Salâhiyet mi istiyorsunuz? İşte Dahiliye Ve
kâletinin hamur kanunu var. Bakiyesi nedir? 
Bir hukuk işleri müdürünü yarın Artvin valisi 
yaparsınız, fakat bakiyesi merkez valileri diye 
metruk bir kadroyu buraya getirmişsinizdir. 
Bugün bu merkez valileri perişandırlar, Devlet 

karşısında perişandırlar. Bu teşkilât size yarın 
mukavelelerle tazminat ödiyeceğiniz, nerede kul
lanılacağını bilemiyoceğiniz memurlar kadrosu 
meydana getirecektir, hiçbir fayda da sağlamı-
yacaktır. 

işte size plânın uygulanması hakkında Plânla
ma Komisyonunun 4 ncü cildinin 109 ncu sayfa
sından 124 ncü sayfasına kadar bütün mjaddeleri 
mütalâa ettim. Plânlama, Başvekâletin teklifi 
ile geldi. Burada hiç bu tedbirlerden bahis yok. 
Diyor ki; Devlet teşkilâtımız iyi işlemiyor, bu
nu iyi işletmek lâzım. İktisadi kuruluşlarımız 
iyi işlemiyor, bunları iyi işletmek lâzım ve ted
birlerini plânın tatbiki sayesinde realist olarak 
alacağız diyor. Hattâ anket metodu ile çalışa
cağız, diyor. Fakat hususi kalemde bir gün 3 
maddelik, 5 maddelik bir kanun geliyor, ondan 
sonra işi aman düzeltelim, Anayasa Komisyonu
na götürülüyor, düzeltiliyor. Karşımıza Başve
kâlette kurulmuş «İhracatı ve Plânlamayı Teş
vik bürosu» geliyor. Bu büro bir hevesten iba
rettir, Türkiye'de bakanlıklar salâhiyetini Baş
bakanlıkta bir teşkilât kanunu olmadan topla
mak istiyen bir kanundur. Başvekâlet Teşkilât 
Kanununu getirsinler, bütün bakanlıkları ilga 
edelim, mademki bir işe yaramıyor, bir Başba
kanlığı ipka edelim, memleketi düzeltelim! 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Hükümet adına Devlet Bakanı 

Sayın Sey.fi öztürk. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir) —• Sayın Başkan, muhterem arkadaşla
rım; 

Sayın Tahtakılıç'ı bir noktada endişeli bul
dum. Hemen kendisine temin etmek isterim ki, 
bu kanunda derpiş edilen husus yeni bir icat 
değildir. Bir süre önce Yüce Meclisin kabul bu
yurduğu İkinci Beş Yıllık Plânda yer alan bir 
hususa uygun kanunun getirilmesinden ibaret
tir. İkinci Beş Yıllık Plânda dağınık teşvik ted
birlerinin bir elde toplanmasına dair bir ilkeyi 
Yüce Meclisler kabul etmiş ve karar haline gel
miştir. Meclisin kararma uygun olarak madde 
sevk edilmiş bulunuyor. Sayın İnan ve Sayın 
Neftçi, Sayın Tahtakılıç ile bir noktada tesa-
düm halindeler. 

Beyanlarından anlıyoruz ki, Sayın Başbakan 
şahsına birtakım hususi yetkiler ister, birtakım 
yetkilerle kendisini teçhiz etmek ister. Hattâ Sa-
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yın înan'm ifadesine göre, bu De Graulle' vari 
bir yetki istemektir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu eğer vehim de
ğilse, çok haksız ve yanlış bir teşhis ve bir it
hamdır. Bunu şiddetle reddederiz. Türk Anaya
sasının bulunduğu yerde, parlömantar sistem 
içerisinde hükümetlerin yetkileri olur, yetkiler
le teçhiz edilir, ama şahsa yetki tanıyan bir ka
nun bahis konusu değildir. Nitekim sevk ettiği
miz kanunda da Başbakanın şahsına yetki ta
nıyan her hangi bir hüküm yoktur. Bunu bu sa
yın arkadaşlarımız nereden çıkarıyorlar? 

ŞEFİK ÎNAN (Çanakkale) — Dcmircl'e yet
ki tanıyor, demiyoruz, Başbakanlığa diyoruz. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Başbakanlık, Anayasanın 105 nci 
maddesine göre, tetkik buyurursanız, genel yö
netim ve gözetimi temsil eden Heyeti Vekilenin 
başında bulunan bir şahsiyeti hükmiyedir. Ve 
orada 4 tane Devlet Bakanlığı vardır bugün. 
Başbakanlığa bağlı olması demek bu koordinas
yonun bir Devlet Bakanı tarafından icabı halde 
yürütülmesi demektir. Fiilî vaziyet nedir? Bu
gün birçok bakanlıkların bünyesinde yatırım 
ve ihracatı teşvik için muhtelif bürolar faaliyet
tedir arkadaşlar. Yüzlerce büro kurulmuş, bir 
konuyu bir bakanlık, bir başka konuyu bir baş
ka bakanlık tanzimle meşgul. Ne diyoruz pren-
sibolarak? Devlet ve millet hayatında imkân 
kaybı ne derece önem taşırsa, zaman kaybı da 
aynı derecede önemlidir. 

Türk Devletinde kırtasiyeciliği, bürokrasiyi 
yıkmadıkça Türk Milletini huzura ve refaha ka
vuşturmak mümkün değil. A. P. iktidarı bu 
prensiple Meclisin huzuruna gelmiştir, bu ka
nunla da bunu icra etmek istemektedir. Dağınık 
bürolar içerisinde ihracat teşvik edilecek. For
maliteler... 

Bir başka madde vesilesiyle komisyonda 
açıklandı, bir sanayi tesisini kurabilmek için 
asgari ölçülerle yetmiş günde müsaade alabili
yorsunuz, normal altı ayda alanı yoktur arka
daşlar. İhracatı teşvik, yatırımları teşvik tedbir
leri de buna benzer. Bürokrasinin içerisinde yaş 
meyve ve sebze ihraçedeceksiniz, bunu teşvik 
edeceksiniz, altı ayda, sekiz ayda işi yürütmeye 
imkân yok. Bir koordinasyon noksanlığı var. 

Sayın Tahtakılıç sık sık bu konu üzerinde 
durmuşlardır. İşte koordinasyon maddesi Sayın 
Tahtakılıç. Bu madde koordinasyon maddesidir. 

Muayyen bakanlıklarda bu iş ile uğraşan me
murlar bir araya getirilerek bir heyet teşkil edi
lecek, bu heyet bir Devlet Bakanlığına - ki, Baş
bakanlıktan maksut odur - bağlanacak. Devlet 
Plânlama Teşkilâtı genel hedefleri, stratejiyi, 
plânı yakından takibeden uzmanlarla, mütehas
sıslarla mücehhez haldedir, onlarla da istişare 
etmek suretiyle Anayasanın 105 nci maddesine 
uygun olarak Türk toplumuna, Türk Milletini 
en iyi şekilde faydalamayı sağlıyacak tarzda bir 
icrayı öngörmektedir. 

Muhterem arkadaşlarımızın bu objektif iza
hatımızın dışındaki iddialarını sadece bir muha
lefet psikozunun tezahürü olarak telâkki ettiği
mizi hürmetlerimle arz ederim. (A. P. sıraların
dan alkışlar.) 

MURAT ÖNER (Afyon Karahisar) — Ba
kandan bir sual sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Sorabilirsiniz ©fendim. Sayın 
Bakan 'bir sual var, 'bulunduğunuz yerden de 
cevaplandırabilirsiniz. 

Buyurun Öner. 
MURAT ÖNER (Afyon Karahisar) — Sa

yın Başkan, bu madde ile Başbakanlığa bağlı 
bir büro kuruluyor. Bu büronun vazifeleri 
umumiyetle vergilerle ilgilidir; vergi indirimi 
ile ilgilidir, verigi muafiyetiyle, istisnalar iyi e 
ilgilidir. Büro belge verecektir, indirim belgesi, 
muafiyet 'belgesini ayrı ayrı tesbit ederek bel
ge verecektir. Bu belgelerin aleyhine, malî mev
zuata uygun olarak Maliyenin yetkili memur
larımın yetkili dairelerinin veya belgeler aley
hinde olan mükelleflerinin itiraz ve Temyiz ko
misyonlarına ve en son Danıştaya müracaat 
hakları olacak mı? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-

TÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkanım, bir 
hususu önce vuzuha kavuşturalım. Bu 'madde 
ile getirilen vergi indirimi değil, yatırım indi
rimi bu 'bir. İkincisi; madde tetkik edildiği za
man görülecektir 'ki, indirime talbi olan husus
lar yıllık icra programlarında veya kararna
melerle objektif esaslar içerisinde bidayeten 
ortaya konulacak ve o kararnamelere uygun 
şekilde tatbikat yapılacaktır. 

BAŞKAN — Efendim -söz sırası A. P. Gru-
pu adına Sayın Savacı'nmdır, buyurunuz. 

MURAT ÖNER (Afyon Karahisar) — Sa
yın Başkanım, cevap >olmadı.... 
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BAŞKAN — Efendim, sizi tatmin etmemiş 
olabilir, ama cevap alarak söyl/üyorlar ne ya
palım ?. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA SA
BAHATTİN SAVACI (Artvin) — Muhterem 
arkadaşlar; ıkonuşan sayın -hatipler, buna da, 
Türkiye'de bugün cari güçlükleri bildikleri 
halde bunların -nasıl .giderileceğinle ait tek bir 
şey söylemeden yalnız, buna bir çare bulu
rum endişesi, heyecanı içerisinde getirilmiş 
olan bu tedbirin karşısında (Başbakana fevka
lâde yetkiler verilmesine matuf bir büküm) de
melerini bendeniz çok yersiz 'buldum. Filhikika 
Başbakanlık burada eğer yetkiler istiyorsa - ki 
'böyle yetkiler yoktur - bir nevi üzerindeki hiz
meti ağırlaştırmak istiyor, demektir. 

Başbakanlığın fevkalâde yetkilerine gelin
ce; Sayın İnan burada De Gaulle'lc mukayese 
ettiler ve Fransa'da olan bu tarz fevkalâde 
yetkilerin nevama bir benzerini burada • müşa
hede ettiklerini ifade ettiler ki, bununla uzak
tan, yakından alâkası olmadığını Yüce Heye
tin sayın üyeleri bilmektedirler. Yalnız yine 
(Sayın İnan «decret loi» mevzuu üzerinde dur
dular. Muhterem arkadaşlarım, bu husus idare 
hukukunda el'an münakaşa edilmekte ve he-
Anayasamızda da bu husus yoktur ve bu ka
nunun, bir metnin değişik şekilleri bir «decret 
loi» vasfında değildir, asla -olmamıştır. Decret 
nüz bir neticeye bağlanmış değildir ve bizim 
loi yalnız Fransa'da değil - şunu istitraden arz 
etmek isterim - bugün Almanya'da da vardır 
ve hattâ İtalya'da da vardır. Sayın İnan'a ha
tırlatmak isterim. Almanya'da Weimar Anaya
sasında Cumhurbaşkanına verilen bu decret loi, 
plain puvar yetkisi bu kere yeni Alman Ana
yasasında Federal Hükümete verilmiştir. Fran
sa'da ise yeni Hükümet bu yetkiye sahiptir. 
Yalnız, bir şartla, muayyen müddet içerisinde 
Decret loi çıkarma imkânına sahiptir. 

Bu bilgiyi de Sayın İnan'a arz ettikten son
ra, bizim Anayasamızın bu vasıfta bir yetki 
kanununa cevaz vermediğinde 'biz de kendisi 
ile hemfikiriz. Buradaki Decret loi, yani ka
nun hüviyetindeki kararnameler çıkarmak yet
kisi bizim mevzuatımızda yoktur. Hususi ile 
bu kanuna dayanılarak çıkarılacak kararname
ler gerek kanun, gerek kararnameler müessir 
murakabeye tabidir. Anayasa Mahkemesi, Dev
let Şûrası bu tesirli murakabeyi kuracak çap

tadır. Sonra, bizim bu tarz çıkardığımız karar
nameler Hükümet tedbirleri Hükümet kararla
rı ve sairedeki bir Decret loi ile Alımanya'daki 
keza İtalya'daki bir decret loi ile mukayese 
etmek mümkün değildir. Bizim hükümetlerin 
çıkardığı kararlar, tedbirler, kanunun çizmiş 
olduğu sınırlar içerisinde ve maksadı kanunda 
yazılıdır. Bunun dışına çıkılmaz ve bu maksa
dın ötesinde bir hizmeti yani yasama yetkisi
ni tecavüzü katiyyen istihdaf etmez. 

ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — Hükümet ta
sarısı nasıldır? 

SABAHATTİN SAVACI (Devamla) — Hü
kümet tasarısı da aynen bu vasıfta idi katiy
yen Hükümet tasarısında da bu vasıfta bir 
(decret loi) vasfında bir hüküm olduğunu ben
deniz bir türlü bulamıyorum. Yalnız tereddüt
ler vardır, bu tereddütler birinci etapta Plân Ko
misyonunda bir 'tadilâta uğradı. İkindi etapta da 
Anayasa Komisyonunda tadilâta uğradı. Bu 
tadilât, hiçbir surette Anayasaya aykırı oldu
ğu için değil, Anayasaya uygunluğu yönünden 
her hangi 'bir surette bir tereddüt uyandırma
sın diye yapılmıştır. Ve şunu dikkatinize arz 
etmek isterim ki, Hükümet ve bu değişikliği 
yapan ve bu değişikliği talebeden her halde Hü
kümet grupu ekseriyet grupu idi. Hükümet eğer-
Anayasaya uydurma istikametinde Anayasaya 
tam intibak hususunda niyeti, samimî niyeti ol
masaydı, bu yönde her türlü şüphenin ötesin
de Anayasayı müdafaa eden kendi iktidar gru
pu, onun Başbakanı Anayasanın sadık bir bek
çisi olarak arkadaşlarına «Behemehal Anayasa
ya uygun olması tedbirlerini alınız» deımeEzdi. 

BAŞKAN — ıSaym Savacı beş dakikanız; 
doldu efendim. 

SABAHATTİN SAVACI (Devamla) — Bu 
itibarla arkadaşlarıma bu hususu da bilhassa 
belirterek demek isterim ki, bu madde ne baş
langıçta ne de şimdi Anayasa dışına çıkma 
istidadında olmadığı gibi, sadece ve sadece Ana
yasanın emrettiği plânı yürütmek ve o plânın 
tercihlerini muayyen bir zamanda, 'hedeflerine, 
muayyen miktarda hedeflerine varmayı amaç 
edinmiştir. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Altı arkadaşımız görüştü, ye

terlik önergesi verilmiştir. Komisyon söz isti
yor mu efendim? 

— 216 — 
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PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKAN VE
KİLİ EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Hayır. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
Madde üzerinde kâfi görüşmede bulunulmuş 

ve durum aydınlanmıştır. 
Yeterliğin oya konulmasını teklif ederim. 

Bolu 
Ahmet Çakmak 

BAŞKAN — Yeterliği »oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

4 ncü madde ile ilgili iki önerge vardır, oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
4 neü maddenin ıbirinci fıkrasının son sa

tırındaki «Başbakanlığa 'bağlı 'bir Yatırımlar 
ve İhracatı Geliştirme ve Teşvik Bürosu ku
rulmuştur» cümlesinin «Maliye Bıakanlığma 
(bağlı bir Yatırımlar ve İhracatı Geliştirme 
Teşvik Bürosu kurulmuştur» şeklinde değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

Afyon Karahisar Muş 
Murat Öner Nermin Neftçi 

Yüksek Başkanlığa 
Dördüncü maddenin birinci fıkrasının ye

dinci satırındaki... «Uygulamak amaeiyle» de
yiminin «uygulamak ve bu amaçla» şeklinde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Komisyon adına 
Rize 

Erol Yılmaz Akçal 

BAŞKAN — Önergeleri tekrar okutup oy
larınıza arz edeceğim. 

(M. öner ve Nermin Neftçi'nin önergeleri 
tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA EROL YIL
MAZ AKÇAL (Rize) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önerge
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul 'edilmemiştir. 

Diğer önergeyi tekrar okutuyorum: 
(Komi. Başkanvekıili Eroıl Yılmaz Akçal'ın 

önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyonun önergesini oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi komisyonun kabul buyur
duğunuz tadil önergesi ile birlikte oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
ıbul edilmiştir. 

Beşinci maddeyi okutuyorum. 
Madde 5. — Kalkınma plânı ve yıllık prog

ramlara göre şehirleşmenin gelişmesini düzen
lemek amacı ile mahallî idarelere yardım ya
pılması için Genel Bütçe Kanununda açılacak 
bir bölümdeki ödenek ile dış kaynaklardan 
yapılacak tahsislerin kullanılması Bakanlar Ku
rulu Kararnamesiyle olur. 

Bakanlar Kurulu yukardaki fıkranın uygu
lanmasında, hızlı 'sanayileşme ortamı olan ve 
bunun yükünü taşıyan mahallî idarelerin elek
trik, su, yol, kanalizasyon gibi alt - yapı tesis
lerinin plânlamasını ve yapılmasını sağlamaya; 
gerektiğinde müstakbel gelişme sahaları için 
arsa istimlâk etmek üzere kararname çıkarma
ya yetkilidir. 

Bu arsaların mahallî idarelere devrine dair 
esaslar ve usuller Bakanlar Kurulu Kararna
mesiyle tesbit edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
var mı efendim? Bulunmadığına göre beşinci 
madde ile ilgili önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Beşinci madde imar kanunları çerçevesi 

içinde etraflı bir şekilde düzenlenmelidir. 
Bu itibarla bu maddenin çıkarılmasını arz 

ve teklif ederim. 
Güven Partisi Grupu 

Başkan V. 
Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Sayın Komisyon önergeye ka
tılıyor mu? 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKAN VE
KİLİ EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önerge
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Nermin Neftçi, önergeniz bu madde 
ile ani ilgili efendim?. 

NERMİN NEFTÇİ (Muş) — Evet, beşin
ci madde ile ilgilidir. 

— 217 
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BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum -efen
dim. 

""•~Wîn~îi"£ İST I'J'ITU 

Yüksek Başkanlığa 
Bu ımaddenin çıkarılacak >olan Arsa Ofisi 

Kanunu ile, yürürlükteki Gecekondu Kanunu 
ile yakın ilgisi vardır. Söz konusu (kanunlara 
konulması gereken bir maddedir. Bu tasarıdan 
çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Muş Milletvekili 
Nermin Neftçi 

NERMİN NEFTÇİ (Muş) — Önergemi izah 
sadedinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Önergenizi izah sadadinde, bu
yurun Sayın Neftçi. 

NERMİN NEFTÇİ (Muş) — Muhterem ar
kadaşlar, şehirlerin büyümesi istikametindeki 
arsaların istimlâk edilmesi ve bunların alt ya
lpılarının Devlet tarafından yapılması meselesi 
önemli bir konudur. Buna biz de iştirak ede
riz. Yalnız, bu konular imar ve iskân ile ilgili 
kanunlara yani Arsa Ofisi Kanununa ve yürür
lükteki Gecekondu Kanununa konması gereken 
'hususlardır. Bu kanuna neden konduğunu bir 
türlü anlıyamıyoruz. Çünkü, biz o konumla
rın müzakeresi sırasında bu fikri parti olarak, 
parti grup sözcüsü olarak ısrarla söylediğimiz 
halde o zaman kabul edilmemiş, »şimdi ne hik
metse, Hükümet İkinci Beş Yıllık Plânın tat
bikatı ile ilgili olarak bu kanaate gelmiş ve 
bu maddeyi plânın uygulaması ile ilgili olan 
bu tasarıya dercetımiştir. Aslında Arsa Ofisi 
Kanununa ve yürürlükteki Gecekondu Kanu
nuna konması gereken bir maddedir. 

Bunun bu kanundan çıkarıLmasını istiyen 
ıbir teklifimiz vardır. İltifat buyurmanızı rica 
ederim. 

BAŞKAN —• Komisyon katılıyor mu? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKAN 

VEKİLİ EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önerge
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yanler... Kabul edilmemiştir. 

5 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyemler... Kabul edilmiştir. 6 ncı 
ımaddeyi okutuyorum. 

Çeşitli hükümler : 
Madde 6. — 18 Ocak 1954 tarihli ve 6224 

»ayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununun 

8 nci maddesinin (a) bendi ile kurulmuş olan 
komite kaldırılmıştır. Kanunun bu komiteye 
vermiş olduğu .görevleri Devlet Plânlama Teş
kilâtı ifa eder. 

Aynı kamunun 8 nci maddesinin (b) bendin
de zikredilen itiraz mercii Yüksek Plânlama 
Kuruludur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Şefik 
inan buyurum. 

ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — Sayın Başkam, 
sayın arkadaşlar; kanunun altıncı maddesi bu ka
nunun genel karekterini belirten bir diğer mad
desidir. Biraz önceki konuşmam sırasında belirt
tiğim husus, kamunun genel karokteriniin Başkan
lıkta olağanüstü- mahiyette yetkilerin toplanması 
isteği idi. Düşünümüz daha önceki maddelerle he
le Hükümetten gelen tasarı ile 2,8 milyar liralık 
bir transfer Devlet bütçesinden özel teşebbüse 
döviz tahsisi... Para bunlar para!.. Yani Gümrük 
Vergicini taksitiendirebilecek, yatırım indirimi 
bahşedenilecck. Bunları alıyor, topluyor bir de 
vaibancı sermaye Kanunumda öngörülmüş olan 
bir komiteyi kaldırıyor. Bunun vazifesini Plân-
'ama müsteşarlığına veriyor. Plânlama müsteşar
lığı, bilirsiniz, Başbakanlığa hattâ Başbakana 
bağlıdır. E.^er Başbakan yardımcılığı ihdas edi
lirse ona. bağlanabilir. Fakat, Plânlama Müsteşar
lığı Kanunu gereğince Başbakana bağlıdır. 

Şimdi Plânlama, kuruluşunun mahiyeti icabı 
icrai bir yetkiye sahip icrai işler yapmaması lâ-
zımıgelcn bir teşekküldür. Katiyen yabancıdır ic
rai işler plânlamaya. Plânlama etüt yapar, mü
talâa verir, plân hazırlar, yıllık programları ha
zırlar, icra programlarını hazırlar ilh... Ama şu 
vaibancı sermayenin girmesi uygundur, bunun 
girmesi uygun değildir gibi icrai mahiyette bir 
iş yapmaz, yapmaması lâzımdır. 

Şimdi yabancı sermaye Kanununda bir komi
te öngörülmüştü, 1954 yılında kabul edilen ya
bancı sermaye Kanununda, başkanı T. C. Mer
kez Bankası Umum Müdürü idi. Düşününüz Tür
kiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Umum Mü
dürü. Bu bir anonim şirkettir, biraz Hükümet
ten ayrıcadır, omun umum müdürü; çeşitli Ba
kanlıkların umum müdürleri, çeşitli bakanlıkla
rın bir bakanlığın değil, mümkün mertebe bu işi 
bâzı emniyet supapları ile teçhiz edilmek istenil
mişti de ve memleketin İktisadi, malî meselelerini 
bilen insanlar, onlarla her gün uğraşan makam-
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lar ve o makamların sahipleri olarak bunlardan 
müteşekkil bir komite kurulmuştu. Bu komite ta
lepleri inceler, Türk ekonomisi bakımından kanu
nun saydığı şartları da yerine getiriyorsa bu ya
bancı sermayenin kabulü uygundur der, yahut 
uygun değildir der. Uygun gördüğü takdirde Ti
caret Bakanlığı kararname hazırlar; Bakanlar 
Kuruluna gider son söz sahibi yine de orasıdır. 

Şimdi no oluyor? Bu komite kalkıyor, Plân
lama Müsteşarlığı yapacak. Denilir ki, efendim 
Türk ekonomisini en iyi bilen Plânlama Müsteşar
lığıdır. Yok böyle şey, bir plân vardır ortada, 
bütün Devlet teşkilâtının elinin altında o plân, 
onu iyi bilmesi lâzım, onun gereklerine göre ha
reket etmesi lâzımdır. Yani Plânlama hazırladı 
diye en iyi bilen, bunu en iyi icra edecek olan 
orası demek değildir. Olmaz böyle şey, böyle Dev
let olmaz. Herkes kendi vazifesini yapar. Plân 
elindedir, basılıdır, beyaz üzerine siyah basılıdır. 
Herkes ona uyar. Şimdi, bu komiteyi kaldırma
nın gereği yoktur. Kaldırılıyor, yerine Plânlama 
Müsteşarlığı, itiraz mercii Yüksek Plânlama Ku
rulu. Yüksek Plânlama Kurulunda kim var? 
Başbakanın başkanlığında tensibodeceği iki ba
kan var. Görüyor musunuz, hep. Başbakanda top
lanıyor dediğim zaman hani şey?., İspat ediyo
rum, işte. Başbakan bir gayret içindedir, kendi 
elinde toplamak istiyor. Bunu söylüyorum. Ol
maz övle şey, olmaz öyle şey! Biz Devletiz, aşi
ret değiliz. 

BAŞKAN — Sayın İnan, beş dakikalık' za
manınız doldu. (A. P. sıralarından gürültüler) 

ŞEFİK İNAN (Devamla) — Şimdi efendim, 
ben doğruyu söylüyorum. Siz dinlersiniz veya 
dinlemezsiniz o ayrı iş. Şahısta yetkilerin top
lanması pek iyi bir şey değildir, diyorum. Ço
ğunluk sizde siz uygun görüyorsanız ne yapa
lım... 

BAŞKAN — Sayın tnan, beş dakikalık zama
nınız doldu efendim, lütfen bağlayınız. 

ŞEFİK İNAN (Devamla) — Evet, efendim. 
Plânlamanın bünyesine aykırıdır bu iş. 

Şimdi efendim, şurasını da belirtmek isterim: 
Bu işlerin bir elde toplanması yüksek makam
ların şeyinin muhafazası bakımından da gerek
lidir. Yani ne diyeceğim otoritesinin ona hani 
duyurulması gereken hürmetin, saygınız icabı
dır. Bu para işleri nazik işlerdir. Şahsi müta-
talâamı söylüyorum size, inceleyip bir kısmı ile 
vaktiyle meşgul olmuştum, bize gelen yabancı 

sermaye diye gelen mühim kısmı vaktiyle Türki
ye'den memleketimizden şu şekilde veya bu şe
kilde dışarıya kaçmış olan yabancı Türk dövi-
nizin, yabancı sermaye kılığına girerek, memle
kete gelmesinden ibarettir. Bu böyledir. Gelir, 
yabancı sermaye kılığında girer, tekrar kâr 
transferleri şeklinde dışardaki kaynak mütema
diyen memleket aleyhine beslenir. Benim şahsi 
inancım budur. 

BAŞKAN —Sayın inan, vaktiniz doldu efen
dim, lütfen bağlayınız efendim. 

ŞEFÎK ÎNAN (Devamla) — Hangisi gire
cek, hangisi girmiyecek, buna büyük bir komite 
karar vereceği yerde doğrudan doğruya Başba
kana bağlı bir dairenin karar vermesini ben teh
likeli bulurum. Plânlamanın şerefi bakımından 
da doğru görmem, Başbakanlık makamı için de 
uygun görmüyorum. 

Bakınız en son misali gazetelerde çıktı. Doğ
ru yanlış v .s. bilmiyorum. Yabancı sermaye şe
yine göre mi, ne girmiş otel meselesi var. 49 se
nelik fincan ihtiyacı geliyor... Lekeleyici şeyler 
Bunlar. Doğru veya yanlış, bilmiyorum, ben ga
zetelerde okudum, belki yanlıştır. (Gürültüler) 
Efendim, senesini de söylemiyorum ben. olayı 
zikrediyorum. Bugün çıkmış, girmesin, liman
larda bekliyorlar, her ne ise, bir şey var ya ga
zetelere aksetmiş. Doğru da demiyorum, yan
lış da demiyorum. 

BAŞKAN — Sayın înan, tekrar rica ediyo
rum, vaktiniz doldu. 

ŞEFİK İNAN (Devamla) — Gazetelerin ha
vadisi, beyanat var, 49 senelik fincan ihtiyacı 
gelmiş memlekete. Bir otele 49 senelik şey ge
lir mi? Burada bir şey var. Eğer doğru ise bu 
hâdise, burada var bir şey. Bunlar kirli işler, 
nazik işlerdir. Bu gibi makamların bunlardan 
münezzeh tutulması lâzımdır. Lüzumsuz yere de
dikodular çıkar. Endişe ediyorum derim ama 
kabulü size ait, bunların yeri burası değildir. 

Büyük bir komite kurulmuştur, o yetkili in
sanlardan, efendim çalışmıyorlar, ha, çalıştırma
nın yolunu ararsın. 

BAŞKAN — Sözünüzü kesmek mecburiyetin
de kalacağım. Rica ederim, efendim. 

ŞEFİK İNAN (Devamla) — Çalıştırmanın 
bir yolu bir elde, bir yerde toplamak değildir. 
Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Hükümet adına Sayın Seyfi 
öztürk. 

DEVLET BAKANI SEYFl ÖZTÜRK (Es
kişehir) — Sayın Komisyon Başkanına bırakı
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 
KOMİSYON BAŞKANVEKÎLÎ EROL YIL

MAZ AKÇAL (Rize) — Muhterem arkadaşla
rım, vereceğim kısa izahatın benden sonra konu
şacak arkadaşları tatmin edeceği düşüncesiyle 
huzurlarınızı işgal ettim. Sayın Şefik inan'dan 
evvel konuşmuş olsaydım tahmin ederim ki, ken
dileri de bu kürsüden yanlış mütalâaları serd 
etmiş olacaklar idi. 

ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — Yabancı Ser
maye Kanunu... 

EROL YILMAZ AKÇAL (Devamla) — Evet, 
hocam, Yabancı Sermaye Kanununun siz tatbi
katçısı oldunuz, Maliye Vekâletinde bulundunuz, 
Vekillik j^aptınız ve o zaman hata, yapmış ise
niz bunun günahını bize yüklemeyiniz. 

Muhterem arkadaşlar, bu madde ile iki hu
susu bir birinden kesin olarak ayırmak icabeder. 
Bir tanesi bunların icrai olan husustur, diğeri 
ise istişari olan husustur. Bugün yürürlükte 
bulunan şekilde de istişari mütalâa verecek olan 
makamı değiştiriyor ve Plânlamanın Merkez Teş
kilâtına bağlıyoruz. Sebebi, fevkalâde açık. 6224 
sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununda ya
bancı sermayenin Türkiye'ye girebilmesi için bi
rinci şart olarak memleketin iktisadi inkişafına 
yararlı olma şartı konulmuştur. Türkiye'nin ik
tisadiyatına yararlı mıdır değil midir konusu
nu muhtelif vekâletlerden muhtelif şahısları ge
tirerek, bir komiteye vermek yerine Türkiye'yi 
esasen tüm olarak iktisaden incelemekle vazifeli 
bir «kuruluş bulunan Devlet Plânlama Teşkilâ
tına veriyoruz. Plânlama Teşkilâtı esasen vazife
si icabı Türkiye'nin iktisadiyatını her an kontrol 
etmekle mükelleftir. Hangi yabancı sermaye 
Türkiye'ye gelsin, hangisi gelmesin; hangisine 
müsaade edilsin, hangisine edilmesin. Bunları en 
iyi bilecek makam kanunun ısdarı sırasında tek 
bir makam olmadığı için gösterilememiş fakat 
şimdi Devlet Plânlama Dairesi kurulmuş, Dev
let Plânlama Dairesine verilen vazifelerde bu 
husus gösterilmiş ve dolayısiyle bu makama is
tişari vazifeyi vermekte de hiçbir sakınca görül
memiştir. 

ikinci kısım icrai olan husustur. Icrai olan hu
sus yine eski şekilde devam edecektir. Icrai hu
susa dokunulmamıştır, ancak mütalâayı muhte
lif şahıslardan müteşekkil Merkez Bankası, Oda
lar Birliği Genel Sekreteri v. s., v. s. şeklinde 
muhtelif şahıslardan müteşekkil bir kurula ver
mek yerine - ki bu kurul üyelerinin hiçbirisinin 
bu vazife asli vazifesi de değildir - devamlı bir 
organa bunun verilmesi çok yerinde olarak bu ka
nunda da derpiş edilmiştir. 

Üçüncü husus, itiraz hususudur, itirazı da 
tabiatiyle Yüksek Plânlama Kuruluna verilmiş
tir. 

Tahmin ediyorum bu izahatım arkadaşlarımı tat
min etmiş olacaktır. Plânlama icraya karıştırılmış-
değildir bu madde ile. Hürmetler ederim efendim. 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına Sa
yın Coşkun Kırca. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Muhterem arkadaşlarım, 
biz Güven Partisi Grupu olarak bu konuyu yol
suzluk, suiistimal ihtimalleriyle falan ilgili gör
müyoruz. Yalsuzluk, suiistimal Devletin bir 
kamu hizmeti şu veya bu bakanlığa bağlı oldu
ğu zaman da olabilir, bir başka makama bağlı 
olduğu zaman da olabilir. Bir teşkilâtın bünye
si tesbit edilirken esas teşkilâtın bünyesi şöyle 
tesbit edilirse, suiistimal olur, böyle tesbit edi
lirse olmaz şeklinde mütalâa edilemez. Her Dev
let dairesinde, kamu hizmeti görülürken suiisti
malin olmaması esastır. Ama suiistimaller de 
olabilir. Zaten Ceza kanunları, Memurin Muha-
kemat kanunları falan da bu kötü ihtimalleri 
karşılamak için konulmuştur. Bizim bu mad
deye itirazımız bu noktadan ileri gelmiyor, başka 
bir noktadan ileri geliyor. 

Bir kere Saym Plân Komisyonu Sözcüsünün 
bu teknik izahatının bir noktasına iştirak edemi
yorum. Kendileri dediler ki, «Eskiden Yabancı 
Sermaye Komistesi de icrai karar almıyordu. 
Şimdi bu konuda karar verecek olan Plânlama 
Merkez Teşkilâtı da icrai, karar almıyacak» Ic
rai karar alacak, bizzat bu maddenin yazılışın
dan belli. Neden? İkinci fıkrada deniyor ki : 
«Aynı kanunun 8 nci maddesinin (B) bendinde 
zikredilen itiraz mercii Yüksek Plânlama Kuru
ludur.» Şimdi de bâzı bakanlardan müteşekkil 
bir heyet, itiraz edilmediği takdirde zamanın
da, elbetteki bugün komitenin aldığı karar da 
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icraidir, yarın bu kanun yürrülüğe girince Plân
lama merkezi teşkilâtının alacağı karar da ic-
rai olacaktır. Ne zaman icrai olmıyacaktır? 
Ne zaman ki itiraz edilemez ise . Ama «İcrai 
vasfı hiçbir zaman haiz olmıyacaktır.» diye. 
münhasıran her halükârda istişari bir mütalâa 
mesabesindedir diye bir beyanın, kanunun bu
günkü şeklini de arz ettiğine kaani değilim. 

Şimdi mesele şurada: Biz Güven Partisi Gru-
pu olarak bu maddenin şevkine sebep teşkil eden 
ihtiyaç ile mutabıkız. Bugün bir komite vardır 
bu komite iyi çalışmamaktadır. Neden iyi çalış
mamaktadır0? Çünkü bir kısmı kimselere aslî gö
revlerinin dışında bâzı ek görevler verilmiştir. 
Bu kimseler bu ek görevler ile bu vazifeyi iyi 
göremedikleri için bu komite hakikaten çalış
mamaktadır. Bu doğrudur. Binaenaleyh bunu 
değiştirmek bir ihtiyaçtır. 

Nasıl değiştirmelidir"? Burada ayrılıyoruz. 
bu madde ile. Bu vazifeyi Devlet Plânlama Mer
kez Teşkilâtına verelim. Kanaatimizce doğrı 
olmıyan yol budur. Bunu Devlet Plânlama Mer
kez Teşkilâtına vermemiz lâzımdır. 

Plânlama Merkez Teşkilâtının iki asli görev' 
vardır: Birisi plânı ve yıllık programları yap
mak, ikincisi yaptığı plânın ve yıllık program
ların uygulanmasını yalnız kamu sektörüne de
ğil, bütün toplum içinde taikbetmektir. Şimd' 
bu esas içersinden Plânlama Merkez Teşkilâtı 
yabancı sermaye veya yerli sermaye, belli bir 
yatırım için bir mütalâa hiç serd etmez mi? Serd 
eder. Nex zaman serd eder ? Bunun da kıstasını 
koymak lâzımdır. Ne zaman ki o yatırım ikti
sadiyatın bütün üzerinde tesir icra edecek ehem
miyet ve vüsatte ise. Bunun dışında her plânın 
tatbikatı ile ilgili her yatırım için - daha da ge
nişletelim, - her işlem için Devlet Plânlama Teş
kilâtının bu plâna uygundur, yıllık programa 
yatırım uygundur veya değildir diye mütalâa 
vermesini bir sistem olarak kabul edersek veya
hut şimdi bu maddede yapıldığı gibi bu yolu 
açarsak o zaman hakikaten Plânlama Teşkilâtı
nın diğer bütün Devlet devairinin yerini alması. 
yahut almaya temayül etmesi gibi mahzurlu bir 
durum ortaya çıkar, bunun mahzuru da doğru
dan doğruya Devlet Plânlama Teşkilâtının haiz 
olduğu asli vazifeler üzerinde kendisini gösterir. 
Çünkü plânın uygulamasını bizzat yapmak baş
ka şeydir, plânın uygulanmasına nezaret etmek 
başka şeydir. İşte bu gibi görevler Devlet Plân-
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lama Teşkilâtına verildikçe o zaman plân yap
mak, yıllık program yapmak ve bunların uy
gulanmasını gözetlemek, nezaret etmek vazife
sini Plânlama Teşkilâtı ister istemez ihmal et
meye başlar. 

Kaldı ki, bu hükmün bürokrasiyi azaltıcı bir 
şekilde tedvin ifa eder. Devlet Plânlama mer
kez teşkilâtında muhtelif daireler vardır, Koor-
linasyon Dairesi, İktisadi Plânlama Dairesi, 
Hukukî Daireler şu bu. Hangisi yapacak bu 
vazifeyi? Yoksa böyle bir yabancı sermaye izin 
talebi geldiği zaman bu daireler arasında yani 
'derkez Plânlama Teşkilâtı içindeki daireler ara-
nnda da mı evrak dönüp dolaşacak? Benim 

kanaatimce mesele bu değil. Bu yolu aneak şu
radan halledebiliriz, bir defa uygulamaya ta
allûk eden birşey vardı. Bu uygulama usulü
ne göre Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından 
elbette ki, akalbe edilir. Uygulama içerisinde 
iktisadiyatımızın bütününü ilgilendiren bir ya
bancı sermaye izin talebi varsa, elbette • ki, 
Devlet Plânlama Teşkilâtında mahsus müta
lâa talebedilir, ama bunun dışındakiler için 
değil. Bunu, uygulayıcı daireler, ezcümle Ma
liye Bakanlığı, mükemmelen yapacak kudrete 
sahiptir. 

BAŞKAN — Sayın Kırca beş dakikanız 
doldu, lütfen bağlayın. 

G. P. GRUPU ADINA OOŞKUN KIRCA 
(Devamla) — Bağlıyorum efendim. 

Bizim teklifimiz şudur: Komiteyi kaldıra
lım, doğru ama aslında Hazine Umum Müdür
lüğünün aslî görevlerine tıpatıp uygun bir hiz
metin içindeyiz, bunu Maliye Bakanlığı Hazine 
Umum Müdürlüğüne bağlı ek görevlerle idare 
edilmiyen, ayrı kadroları olan, aslî görev ola
rak sadece bu işi yapacak olan insanlara vere
lim. Ama Devlet Plânlama Teşkilâtını birta
kım cari işlere müdahale durumunda bırakma
yalım. 

Bu itibarla biz bir takrir veriyoruz, esas iti
bariyle ihtiyaçta mutabıkız, ayrı bir büro ku
rulmalıdır. Bu büroya ek görevle değil asli 
görevle birtakım memurlar tâyin edilmelidir. 
Bunun normal yeri Devlet Teşkilâtı içinde 
Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürlüğü
dür. Kadrolarını da koyuyoruz icabederse bu 
kanunla. Bu maksatla komisyona iadesi için 
bir Önerge vermiş bulunuyoruz, kabulünü rica 
ederim. 
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BAŞKAN — Hükümet adına Devlet Baka
nı Sayın Müf tüoğlu, buyurun. 

DEVLET BAKANI SADIK TEKtN MÜF-
TÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın 
arkadaşlarım; 

Önce Sayın Şefik İnan'ın bu madde ile de 
Başlbakanlığa birtakım olağanüstü yetkiler 
veriliyor şeklindeki sözüne cevap vermek is
terim. 

Sayın arkadaşımız yıllarca Maliye Bakan
lığı yaptı. Zannediyorum bu husustaki yanlış
lığı Ticaret Bakanlığı yapmamış olmasından 
ileri geliyor. Zira bugünkü prosedür içerisinde 
ıbir yabancı sermaye komitesi vardır. Bu komi
te de, gelen teklifler muhtelif bakanlıkların 
temsilcileri tarafından tetkik edilir, umumiyet
le bir sukomisyon kurulur, bu sukomisyona 
verilir, bu sukomisyonda bu tekliflerin 6224 
sayılı Kanunun 1 nci maddesinde aranılan şu 
üç şarta uygunluğu araştırılır: 

Bunlardan birincisi; Türk ekonomisine fay
dalı olması, daha doğrusu zararlı olmaması. 
ikincisi, özel sektöre açık saha olması. Üçün
cüsü de tekel yaratan bir durum arz etmeme
sidir. Bu sukomite bilhassa, Türk ekonomisine 
faydalı mı, zararlı mı bu hususu tesibit için 
umumiyetle eğer özel sektörle ilgili bir şey ise 
tutar Odalar Birliği kanalıyla iki - üç mühen
dis arkadaşa veya sanayi Bakanlığındaki iki -
üç mühendis arkadaşa veya Enerji Bakanlığın
daki mühendis arkadaşlara durumu tetkik et
tirir. Veya üçüne birden durumu tetkik ettirir 
ve bu üçünden gelen mütalâaları ayrı ayrı in
celer, değerlendirir, neticeye varır. Bundan 
sonra iş sekreteryaya kalır. Sekreterya bu işin 
icrai safhasını yapan kısımdır. Ve 6224 sayılı 
Kanuna göre de bu sekreterya vazifesi Ticaret 
Bakanlığına verilmiştir. 

Demek oluyor ki, şu maddenin tadili ile Hü
kümetin getirmiş olduğu husus şu: Yabancı 
sermaye komitesinin, sukomisyonu, sukomisyo-
nun muhtelif teşeküllerdeki mütahassıs ele
manlara dışardan veya içerden tetkik ettirerek 
hazırladığı raporları bizzatihî plânın yapılma
sında ve uygulamasında hakikaten söz sahibi 
olan muhtelif bakanlıkları alâkadar eden me
selelerin menşeinde ışık tutucu rol oynıyn, 
binnetice de Türk ekonomisinde bir teşebbüsün 
faydalı veya zararlı 'olacağını, en iyi şekilde 

ıbilmesi lâzımıgelen bir organa bu kısmını dev
rediyor. Bundan sonra bu kısmın vereceği mü
talâa Ticaret Bakanlığındaki sekreterya vazi
fesine halel gelmediği için o husus kaldırılma
dığı için, mütalâa doğrudan doğruya Ticaret 
Bakanlığına gidiyor ve sekreterya vazifesi es-> 
kiden olduğu gibi işliyor. Binnetice kararna
me şevki yine Ticaret Bakanlığı tarafından ya
pılıyor. 

Zannediyorum arkadaşımı yanıltan veya 
yanlış kanaate sevk eden husus şu : Madem 
ki, merkez plânlama teşkilâtı Başlbakanlığa 
bağlıdır, şu halde bu vazife, yaibancı sermaye 
komitesinin vazifesi oraya gelince bu da Baş
bakanlığa gidiyor, yok! Söylediğim gibi asıl 
icrai faaliyetin başladığı sekreterya kısmı yine 
Ticaret Bakanlığındadır. Yine kararname Ti
caret Bakanlığınca sevk edilecektir ve Bakan
lar Kurulundan kararname çıkacaktır. 

Sayın Kırca .arkadaşımızın mütalâasına 'ge
lince: Kendileri böyle bir kuruluşun faydasına 
inanırlar, ancak bunun Maliye Bakanlığı Ha
zine Genel Müdürlüğüne bağlanmasını isterler. 
Kanatimiızce bu da mahzurludur. Zira mesele 
sadece para politikası meselesi değil, yatırım 
meselesidir. Yatırım meselesinde Sanayi Ba
kanlığının, Odalar Birliğinin, Enerji Bakanlı
ğının bazan Turizm ve Tanıtma Bakanlığının, 
Tarım Bakanlığının ve birçok ilgili bakanlık
ların mütalâası alınmaktadır. Binnetice, biraz 
evvel söylediğim gibi bütün bu bakanlıkların 
faaliyetlerini Türk ekonomisine faydalı olma 
yönünden organize eden, yapan ve yaratan kı
sım Plânlama Teşkilâtıdır. 

Bu sebeple biz bunun plânlamada kalması
nı daha uygun mütalâa ediyoruz. Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ali Rıza Uzuner. 
ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlar, Plân ve Bütçe 
Komisyonunda kanunun müzakeresi esnasında 
bu kanuna muhalif kalmamı gerektiren nokta
lardan biri de bu 6 ncı madde olmuştur. Bu ba
kımdan görüşlerimi kısaca arz etmek istiyo
rum. 

Değerli arkadaşlarım, sosyal, ekonomik ve 
kültürel kalkınmamız bir plâna bağlanıyor 
Anayasaya göre. Ve realite odur ki, Plânlama 
teşkilâtı mevcut gücü ile bu işi tam zamanın
da dahi yapamamaktadır. Birçok defalar bu 
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kürsüden Plânlama Teşkilâtının asli vazifesini 
işte Yüksek Plânlamada, şurada burada aksak
lıklar dolayısiyle de olsa, zamanında yüksek 
meclislere, komisyonlara çalışmalarını intikal 
ettirememektedir. Şimdi asli görevi plân yap
mak olan bir teşkilâta icrai görevler yüklüyo-
ruz Sayın Devlet Bakanı bizi mazur görsün
ler, bu münakaşalar komisyonda da olmuştur, 
ama açıktan icrai görevleri bu teşkilâta yüklü-
yorum. Hem de hangileri? Bir zihniyete göre, 
çalışmıyan icrai kuruluşlar. Yalnız bu komite 
mi? Ben komitenin Sayın Coşkun Kırca'mn ifa
de ettiği şekilde tedvinine taraftarım, şahsan. 
Böyle bir fonksiyona elbette ihtiyaç vardır. 
Ama çalışamıyan icrai kuruluşları hep plânla
maya bağlarsak o zaman bütün bakanlıkların 
doğrudan doğruya Devlet Plânlama Teşkilâ
tına veyahut da bunun merkez teşkilâtına bağ
lanmak gibi bir durumla karşıkarşıya geliriz. 

Arkadaşlar, yabancı sermaye konusu hassas 
bir konudur. Yabancı sermaye konusunda ka
mu oyu hassastır. Devamlı basında, politika 
sahalarında dile getirilir. Böyle yüce bir mü
esseseye, böyle bir görevi, plânlama teşkilâtı 
gibi bir müeseseye onun komitesi dahi olsa 
vermenin fayda getireceği kanaatinde değilim. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir) — Sayın Başkan, Devletin her mües
sesesi yücedir. Tavzihini rica ederim. Devle
tin bir müessesesi hassas yüce olur da başka 
müessesesi başka türlü .olmaz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan istirham ediyo
rum, müdahele etmeyiniz, istiyorsanız söz alıp 
tavzih edin, yanlış bir beyan varsa. 

ALI RIZA UZUNER (Devamla) — Sayın 
Devlet Bakanının görüşlerini, bendenizin mâ
ruzâtına olan ifadelerini dinliyemedim. Onun 
için arzı cevap edemiyeceğim. Elbette hepsi 
kıymetlilidir, sephi ulvidir. Ama aksaklıkları 
ortadadır. Burada dile getiriliyor. Bu komite 
bu vazifeyi yapamamıştır, yapamamaktadır, 
noksanlıklar olmaktadır, bundan dolayı Plân
lamaya bağlanmasının karşısındayım. Hazine 
Genel Müdürlüğüne, Maliye Vekâletinde ku
rulacak bir bünyede yer almasına taraftarım. 
Ama bu müesessenin, esasen yüklü olan bu mü
essesenin içerisinde yer almasına taraftar de
ğilim. Ayrıca Anayasamızın 105 nci maddesine 
göre, bakanlıklar arası işbirliğini ve Hüküme

tin genel siyasetini yürütmekle yükümlü olan 
Başbakana endirekt olarak da bağlıdır.Bu teş
kilât, Başbakanlığa bağlıdır. Daha evvel kabul 
buyurduğunuz 4 ncü madde ile bir büro de
dik buna, haddizatında bu bir bakanlık haline 
gelecektir, zaman bunu gösterecektir, bir büro 
değil birçok büroları bünyesinde toplama mec
buriyeti de doğacaktır. Başbakanlığın yetkile
ri asıl orkestra şefi olması lâzımgelirken Sa
yın Başbakanımıza, şahıslarını tenzih ederim, 
bir ensttüman kullanmak gibi görev veriyo
ruz. Halbuki onun görevi armoniyi sağlamak, 
bakanlıklar arası çalışmayı sağlamak. 

Değerli arkadaşlarım, bu kanunun şahsi gö
rüşüme göre ıbu maddesi Devlet Plânlama Teş
kilâtını - kısaca arz edeyim - asli görevini ya-
pamıyacak duruma getirecek ve haklı olan ta
sarrufları dahi olsa kendisini şaibeli kılacaktır. 
Kendilerini tenzih etmek isterim, muhakkak ki, 
gayet dürüst, çalışkan arkadaşlarımızın işgör-
düğü bir kuruluştur. Esasen bunu benimse
miş kimseleriz. Fakat böyle bir teşkilâta-doğru
dan doğruya icrai bir görev yüklemek şeklin
de bir madde tedvin edilmiş oluyor. Sayın Kır-
ca'nın ifade ettiği görüşe katılıyorum. Lütfet
sin, komisyon bu önergeyi geri alsın. Güven 
Partisi Grupu adına konuşan arkadaşımın gö
rüşlerine uygun .bir görüşe iltihak edeceğim, 
şahsan bu maddenin metinden çıkarılmasına... 

'BAŞKAN — Sayın Uzuner vaktiniz doldu. 
ALİ RIZA UZUNER (Devamla) — Peki 

efendim, taraftar olduğum için de bir önerge 
vermiş bulunuyorum, teşekkür ederim, saygı
lar sunarım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz is-
tiyen yoktur. İki tane önerge vardır madde ile 
ilgili okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarının altıncı maddesinin metinden çı

karılmasını arz ve teklif ederim. 

Trabzon 
Ali Rıza Uzuner 

Yüksek Başkanlığa 
6 ncı maddenin tümünün tasarıdan çıkarıl

masını arz ve teklif ederim. 
Muş 

Neninin Neftçi 
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Yüksek Başkanlığa 
Yaibancı sermayeyi teşvik kanununun 8 nci 

maddesinin (A) bendi ile kurulan komitenin 
yerine Maliye Bakanlığı Hazine Umum Mü
dürlüğü bünyesi içinde sadece bu hizmetle 
meşgul memurlardan kurulu bir dairenin ku
rulmasını teminen 6 ncı maddenin komisyona 
iadesini arz ve teklif ederim. 

O. P. Grupu Başkanvekili 
İstanbul 

öoşkun Kırca 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Nermin Neft
çi ve Sayın Uzuner'in önergeleri maddenin ta
sarıdan çıkarılması şeklindedir. Binaenaleyh, 
tevhiden oyunuza sunacağım. Komisyon katılı
yor mu? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA CEVAT ÖN
DER (Erzurum) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Bu iki 
önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(G. P. Grup Başkanvekili İstanbul Millet

vekili Coşkun Kırea'nm önergesi tekrar okun
du) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA CEVAT ÖN
DER (Erzurum) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önerge
yi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miy enler.. Kabul edilmemiştir. 

6 ncı maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 7. — Kalkınma Plânının uygulan

masında özel ihtisas ve kabiliyet gerektiren 
Maliye, Ticaret, Sanayi, Ulaştırma, Bayındır
lık ve Tarım bakanlıkları müsteşar, müsteşar 
muavini, daire başkanı, daire başkan muavini, 
genel müdür, ve genel müdür muavini görevle
rine, meslek kıdemi ve müktesep maaş derece
si hakkında aranılan şartlar dikkate alınmak
sızın atanmalar yapılabilir. Bu atanmada, gö
revliye, tâyin edildiği kdronun maaşı müktesep 
hak teşkil etmeksizin ödenir. 

Bu atanmalarla ilgili esaslar, Devlet Per
sonel Dairesinin mütalâası alınarak Bakanlar 
Kurulu Kararnamesiyle tesbit edilir. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Grup adına. 
BAŞKAN — Efendim, söz sırası Güven Par

tisi Grupu adına Sayın Kırea'nm buyurun. 
Diğer söz alan arkadaşların sırasını arz ediyo

rum: Sedat Akay, Ahmet Tahtakılıç, Fahri Uğ-
ra'sızoğlu, Şefik İnan, Ali Rıza Uzuner ve İhsan 
Ataov. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA COŞ
KUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem arkadaşla
rım; bu madde vesilesi ile hem bu madde hem de 
8 nci madde hakkındaki grupumuzun ögrüşieri-
ni arz edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar; grupumuzun kanaatine 
göre, daha evvel de belirttim, halen huzurunuz
da incelenen metinde Anayasaya aykırı bir hu
sus yoktur. Fakat, plân uygulaması, iktisadi ted
birlerin alınma veya alınmama gerekleri var ve 
nihayet âmme hizmetlerinin icaplarına aykırı hu
suslar da vardır. Bunları zaman zaman belirt
tik. Fakat bizim kanaatimizce bu 7 ve 8 nci mad
deler kadar âmme hizmetinin icaplarına aykırı 
telâkki ed'ildbi'lecck başka bir maddeyi bulmak 
hayli güç olacaktır, diğer maddelerdeki hatalı ve 
kusurlu taraflara rağmen. 

Bu maddeye evvelâ ihtiyaç yoktur, arkadaş
lar. Çünkü zaten umumi mevzuata göre bir me
muru iki derece üstündeki bir vazifeye tâyin et
me imkânı vardır. Diyelim ki, bir müsteşar bi
rinci derece, bir umum müdür üçüncü derece, 
umum müdürlük mevkiini ihraz edebilecek ehli
yete erişmiş bir kimseyi pekâlâ bugünkü mevzu
ata göre de iki derece üstüne, birinci derece müs
teşarlığa tâyin etme imkânı idarenin elindedir. 
Şimdi bu imkân muayyen bir memuriyet kariye
rine girmek için lüzumlu şerait mahfuz tutulsa 
dahi - ki, tutuluyor ve Anayasaya uygun hale 
sokan durum da bu oluyor - bu madde daha da 
aşağı derecede olan bir kimseyi en yüksek ma
kama tâyin etme imkânını veriyor. Böyle şey ol
maz arkadaşlar. Bir umum müdürün üçüncü de
rece ise birinci derece müsteşarlığa tâyini için 
sebepler olabilir. Bu bugün bizim Devlet idare
mizde var. Ben de Devlet idaresinden geliyorum 
ama, ne bileyim Hariciyede bir üçüncü kâtibin 
'büyükelçiliğe getirilebilmesi imkânının açılabile
ceğini farz edemem. 

Hariciye için yok, Maliye için var. En kuv
vetli Devlet idaresi geleneklerini kurmuş olan 
Devlet dâirelerinden biri olan Maliye Vekâleti 
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içinde, evvelemirde kanaatim odur ki, bu hükmü 
tatbik etme imkânını idare bulamıyacaktır. Çün 
kü görecektir ki, Devlet dairesinin tümünün ge
leneklerini bozmak pahasına muayyen kimseleri, 
en ehliyetli kimseler de olsalar, şu veya bu yük
sek makama getirme neticesinde bütün bir vekâ
letin memur camiası üzerinde doğacak makûs te
sirler her halükârda o 'ehliyetli kimsenin o 
yüksek mevkiye getirilmesinden doğacak fayda
lardan daha fazladır. Bunu hakikaten âmme hiz
metinin icaplariyle bağdaşır telâkki etmeye im
kân yoktur. Kaldı ki, özel teşebbüs içinde de bu
gün git gide gibi haller istisna halini almaya 
başlamıştır. Eğer özel teşebbüsten nihai olarak 
güttüğümüz hedef, verimli olarak çalışan, orga
nize bir tarzda çalışan büyük işletmeler ise o bü
yük işletmelerin içinde de bugün teknokrat dedi
ğimiz insanlar tıpkı kamu hizmetinde olduğu gi
bi evvelden tesbit edilmiş b'ir statüye göre, ev
velden tesb'it edilmiş kıdem esaslarına göre mu
ayyen mevkilere gelirler. Bugün bütün dünya
da Batı dünyasında büyük işletmeler bu esaslara 
göre çalışır. 

Bugün burada tatbiki istenen husus ancak or
ganize çalışmıyan, organize ve yeteri kadar büyük 
olmadığı iç'in her istenilen insanı her istenilen 
mevkie getirmek bakımından bünyesi müsaido-
lan işletmelerdir. Kamu hizmetini bu işletmeler
le kıyas etmek mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlarım; tekrar arz edeyim. 
Bugün bir genel müdürlük, üçüncü derece, bir 
şube müdürlüğü diyelim ki, beşinci derece. Be
şinci derecede bulunan ehliyetli bir kimseyi zaten 
üçüncü derecede bir genel müdürlüğe getirme im
kânını mer'i mevzuat verirken sanki daha aşağı
da bulunan kimseleri en yüksek mevkie getirme
yi mi düşünüyoruz? Buna imkân görememekte
yim. Bir kimse çok dirayetli olabilir, çok ehli
yetli olabilir, çok bilgili olabilir, çok çalışkan ola
bilir; fakat kamu hizmeti odur ki, muayyen mev
kilerde muayyen bir süre bulunmıyan kimsenin 
tecrübesi yeterli addedilmez. Hayır, o kimse bir 
dâhidir, o kimse fevkalâde parlak bir insandır, 
e(k vazife verilirse onu da yapar, bunu da yapar 
ama bu kimseler fevkalâde enderdir ve istisnalar 
için umumi kaideleri sevk edilmez arkadaşlar. 
Bu kadar parlak, bu kadar dâhiyane ehliyete sa
hip kimseler elbette ki, Devlet devşirimiz içinde 
bulunalbil'ir. Fakat bunların hizmetlerinden Ba

kanlar ve Hükümet kendilerini müsteşar mevkii
ne, umum müdür mevkiine getirmeden de istifa
de edebilecek idari imkânlara sahiptirler. 

Tekrar edeyim; malî mevzuatımızda yer alan 
ve bir kimsenin iki derece üst mevkie tâyinine 
?aten imkân veren hükümler halen Hükümetin 
haklı olarak ihtiyaç duyduğu hususu karşılamaya 
yeter. Bu kanunu getirirsek biz bundan iki neti
ce çıkar: Bir idari reformu yapmaktan Beş Yıl
lık Kalkınma Plânı süresince aslında vazgeçiyo
ruz tefsirine hak kazandırmış oluruz. İki, muay
yen kimseleri dâhiyane derecede ehliyete sahibol-
salar dahi muayyen yüksek mevkilere getirmek 
pahasına kalkınma plânının uygulanmasında 
büyük memur kütlesi içinde tedirginlik yaratmak 
suretiyle onların işbirliğini, işbirliğinin temelleri
ni - yok etmiş demiyeceğim ama - hayli zayıflat
mış olabileceğimizden samimiyetle endişe ediyo
rum. 

Bu itibarla grup olarak 7 ve 8 nci maddelerin 
bu tasarıdan tayyı için bir takrir verdik. Mer'i 
mevzuat iki derece farkla zaten ihtiyacın karşı
lanması imkânını vermektedir. Bu önergelerimi
zin kabulünü istirham edeceğiz efendim. 

-BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın 
Şefik İnan, buyurunuz. 

C. H. P. GRUPU ADINA ŞEFİK İNAN (Ça
nakkale) — Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım, 
bu madde Hükümet tasarısında şimdiki gördüğü
müz şekilde de değildi. Gayet genel "idi, bakan
lıklar sayılmamıştı, makamlar da sayılmamıştı. 
Aynı yetkiler çok genel olarak istenilmekte idi. 
Anayasa Komisyonumuz maddeyi bu hale getir
miş, Bütçe Plân Komisyonumuz da aynen benim
semiş ve huzurunuza getirmiştir. 

Komisyonda da endişelerimi belirttim. Bahis 
konusu olan Devletin yüksek makamlarıdır. İlk 
tasarıda sadece yüksek makamlar değildi. Alelıt
lak Devlet personeli idi, istenilen her memur için 
uygulanabilecekti. Bu gerçekten bizim esasen gi
rift olan, bozulmuş ve girift hale gelmiş personel 
rejimini büsbütün çığırından çıkaracak mahiyette 
bir maddedir. Meslekî kıdeme bakmıyacaksınız, 
müktesep maaş derecesine falan da bakmıyacak-
sınız, istediğiniz adamı istediğiniz kimseyi müs
teşar yapa'blleceksiniz, muavini yapabileceksiniz, 
umum müdür, dâire başkanı ilâhir, ilâhir... Bu bi
raz da keyfî idareye yol açan bir madde olur. Öyle
dir, bunun başka izah şekli yoktur. Bu makamla-
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ra dilediğini getirebilmek idare dediğim!!1/, ve bir 
h'iyerarş'i üzerine kurulmuş bir düzeni alt üst et
mek demektir. Bundan Türk idaresi çok zarar 
görecektir. Plânın süratle icrası falan gibi esba
bı mucibe bu gibi tedbirleri tecviz edecek mahi
yette değildir, Bütün Devlet personelini hiç de
ğilse bu bakanlıklarda tedirgin edecektir, işler' 
büsbütün çıkmaza sokacaktır. 

Bir Personel Kanunu çıkmıştır ve tüzüklerle 
halledilmesi lâzımgelen meselelerin tüzükle hail" 
mümkün görülmediğinden dolayı itmamı cihetine 
gidilmesi gerekirdi. Yürürlüğe girdiydi bu kamı 
nun birçok maddeleri, onu getirelim. Uzun tet
kikler mahsulüdür Personel Kanunu, herkes de 
beklemektedir bunu; onu getirelim. O ne sağlıyor
sa, çok düşünülmüştür, tartışılmıştır, senelerce 
üzerinde çalışılmıştır, onun getirdiği şeyle yetine 
lim, onu getirelim, onu tamamlıyalım. Niçin böy
le geleneklerim "ize aykırı idareyi alt - üst edecek 
tedbirlere başvuruyoruz? Asla doğru değildir. 

Verilmiş önergeler vardır bu maddenin çıka
rılması için, iltifat buyurmanızı rica edeceğim, 
idarenin selâmeti bakımından. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Cevat 
Önder, buyurunuz. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU ADINA CE
VAT ÖNDER (Erzurum) — Sayın Başkan, 
kıymetli arkadaşlarım; diğer maddelerde de 
olduğu gibi bu maddede de yine bâzı fikir spe
külâsyonu yapılmaktadır. Bu maddenin sevk 
ediliş sebebini size, zamanınızı almadan, şöy-
lecek ö'zetliyebilirim : 

Evvelâ, 3659 sayılı Kanun bu maddenin 
derpiş etmiş olduğu yetkiyi İkticadi Devlet 
Teşekküllerine vermiştir. 3659 sayılı Kanunun 
vermiş olduğu yetki bu sefer bâzı bakanlıkla
ra da teşmil olunmaktadır. Bu bir. 

İkincisi; ıSaym Kırca'nın da ifade ettiği gibi, 
mevcut maaş kanunları, bir şahsa, almakta ol
duğu maaşın iki üst derecedeki kadrosunun ve
rilmesine cevaz vermektedir. Ancak, bu hü
küm plânlı devrede Devlet çarkının seyyali-
yetle işlemesine imkân vermemektedir. Bu 
itibarla bu maddenin; sevk edilişinin anagayesi 
idareyi genç, dinamik ve ehliyetli ellere geçir
mektir, ehliyetli ellerle idarede görevlendirmek
tir. Şimdi, plânlı dönemde eski ellerle bu plâ
nın tatbik edilmesi mümkün değildir. Şimdi 

bu madde ile her hangi bir şalhıs bir vazifeye 
tâyin edildiği takdirde alacağı maaş kendisi
ne müktesep hak da olmryacaktır. Yani bura
dan ayrıldığı takdirde yine eski kadrosu ne ise 
0 kadro kendisi için müktesep hak olacaktır. 
Emekliliğinde yine eski kadrosu, eski maaşı 
müktesep hak olarak işliyecektir. 

Sayın Coşkun Kırca ifade ettiler; dediler 
ki; «Bu maddenin sevk edilişine göre demek ki 
bu Beş Yıllık Plân döneminde idari reform 
yapılmayacaktır.» 

Sayın Kırca arkadaşıma hatırlatmak iste
rim. İkinci Beş "Yıllık Kalkınma Plânının he
def ve stratejisi dokümanın 52, 53 ve 54 ncü 
maddelerinde merkezî idarenin yeniden düzen
lenmesi, mahallî idarenin yeniden düzenlenme
si, İktisadi Devlet Teşekküllerinin yeniden dü
zenlenmesi yer almıştır. Yani idarenin her sa
hasında reform yapılması hususu strateji do
kümanında yer almıştır. Kaldı ki, bendeniz 
Plân Karma Komisyonu üyesi olarak vermiş 
olduğum bir önerge ile dokumanın bu madde
lerinin plâna dercedilmesi hususunu da gerek 
Karma Komisyonda arkadaşlarımın reyleri ile 
ve gerekse Senato ve Yüksek Heyetinizin rey-
1 eriyle İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânına 
ithal ettirmiş vaziyetteyiz. Karma Komisyo
nun raporunun 15 nci maddesinde aynen şu 
husus mevcuttur : Erzurum Milletvekili Cevat 
Önder'in, plânın 23 ncü maddesinde, plânın 
492 nci sayfası, bölüm ikide, yeniden düzenle
me çalışmaları başlıklı metnin sonuna, plânın 
hedefleri ve stratejisinin 52 - 53 - 54 ncü mad
deleri aynen konulmak suretiyle kabul edilmiş
tir. Yani İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı 
idarede reformu öngörmektedir. Beş Yıllık Plân 
dönemi içinde idarede reform yapılacaktır. Bu, 
idarede yapılacak reformun yeni bir başlangı
cıdır, ön adımıdır. Arz ettiğim veçhile 3659 sa
yılı Kanunun İktisadi Devlet Teşekküllerine 
vermiş olduğu yetkilerin bâzı bakanlıklara ta
nınması hususudur. 

Sayın Şefik İnan, buraya geliyorlar, cid
den eski bir hoca edası ile ders veriyorlar. Ben
deniz Çörçil'in bir sözünü hatırladım. Büyük 
Devlet Adamı Çörçil der ki ; «Meclis kürsüleri 
her şeye müsaittir, ama ders vermeye müsait 
değildir.» Çünkü millet mümessillerinin uzun-
boylu ders almaya da ihtiyacı yoktur. 
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Muhterem arkadaşlar, Sayın Şefik İnan 
idarenin alt üst olacağından baihis buyuruyor
lar ve her konuda suiniyet arıyorlar, şüpheci 
hareket ediyorlar. Halbuki kanunların* tatbi
kinde hukukta hüsnüniyet asıldır. Noktai ha
reket hüsnüniyet olmalıdır. Bu bir. 

İkincisi; bu maddeye Anayasa Komisyonu
nun dercetmiş olduğu ve komisyonumuz tara
fından da kalbul edilen diğer kıymetli bir hu
sus daha vardır : (Devlet Personel Dairesinin 
mütalâası alınarak) denilmektedir. Devlet Per
sonel Dairesi de bir kıymetli teşekküldür. Onun 
vereceği mütalâalarla da elbette ki, Heyeti Ve
kile bağlı kalacaktır. 

Kısaca mâruzâtımız budur. İdareye dina
mizm verilmesi için sevk edilmiş olan gayet 
kıymetli bir hükümdür. Serd edilen iddialar ve 
ileri sürülen beyanlar varit değildir, doğru 
değildir. Hürmetlerimle arz ederim. 

BAŞKAN — A. P. Meclis Grupu adına Sa
yın Sava.cı. 

A. P. MECLİS GRUPU ADINA SABAHAT
TİN SAVACI (Gümüşane) — Çok muhterem 
arkadaşlarım; kalkınma kararı verdikten sonra, 
hususiyle bu kalkınmayı muayyen bir zaman 
içinde bâzı plân usulleri ile gerçekleştirmeyi ön
gördükten sonra bu kalkınmanın yürütülmesin
de rol alacak olan kimselerin de yeni bir hizmet 
şekline adapte olmalarını düşünmemek mümkün 
değildir. 

Şimdi arkadaşlarım, sayın hatipler burada 
Devlet hizmetinin, geleneklerinin bozulacağından 
baılısed^orlar, ama hizmetinin hususiyetlerinin 
ihlâl edileceğinden bahsediyorlar. 

Muhterem arkadaşlar, bizde elan âmme hiz
metinde, Devlet hizmetinde, hizmetlerin iyi gö
rülmesi için, hizmetlerin çok süratli görülmesi 
"•için, hizmetlerin vasıflı görülmesi için henüz im
kânlar, sistem hazırlanmış değildir. İşte bu se
bepledir ki, bir idarede reform, bir de personel 
reformu senelerden beri denir. Ve bugün epey
ce mesafe alınmış olmakla beraber plânını arka
sından hazırlanmakta ve gelmektedir. Halbuki 
plânlı kalkınma ve kalkınma kararı bu reform 
nazırlıklarından çok ileride yürümektedir. 

Şimdi mesele şu arkadaşlarım: Bu hizmetin, 
bu süratli kalkınma kararının yürütülmesi için 
âmme hizmetinde bâzı tertipler ve tedbirler al
mak lâzımdır. Diyeceksiniz ki, efendim, personel 

reformu gelsin, idarede reform gelsin... öyle ise 
plânı bir kenara bırakalım, evvelâ bu kanunları 
getirelim, hazırlıyalım. Bunlar istediğimizde he
men çıkmaz, uzun bir araştırmaya ihtiyacı oldu
ğunu Yüce Heyetin üyeleri mükerrer defa müşa
hede etmişlerdir. 

Binaenaleyh ortada idarenin dinamik bir hü
viyete kavuşturulması için bu madde tedvin edil
mek istenmektedir. Eğer bu madde ile idareye 
böyle bir manipülâsyon tanımazsanız idare rutin 
hizmetin ahengine, ritmine bağlı kalacak, siz plân
lama ile süratli kalkınmayı düşünün fakat o hiz
meti yürütecek olan eslki tarz ve usulde - ki bu 
tarz ve usulden bugün âmme hizmetimizin için
de bulunan değerli memurlarımız, müdürlerimiz 
de şikâyetçidirler, - o hizmetin eski tarzına, plân
lı ve süratli kalkınmayı da mahkûm etmek, bil
miyorum, kalkınma kararımıza uyar mı? 

Muhterem arkadaşlarım, burada uygulanması 
istenen husus, esasen bizim İktisadi Devlet Te
şekküllerimizde halen tatbik edilmektedir. İkti
sadi Devlet Teşekküllerimizde tatbik edilen bu 
usulden iyi neticeler de alınmıştır. İktisadi Dev
let Teşekküllerinde tatbik edilen bu usulün key
fî olduğumu da iddia etmek mümkün değildir. 
Binaenaleyh orada keyfî olmadığına göre bu mad
deyle tatbikatında keyfî olmıyaoağını ve bilâkis 
plânın hızlı kalkınma espirisine uygun düşeceği
ni peşinen kalbul etmek mecburiyetindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, yeni bir kalkınma 
kararı ve yeni bir bünye değişikliği içinde olan 
memleketlerde, Mendes France yazdığı bir kita
bında dikkati âmme hizmetine çekmekte, âmme 
hizmetini gören ajanların, memurların esiki tarz 
hizmet şekillerinin devam etmiyeceğine, yenli tarz
da bâzı tedbirlerin kalkınma kararının mânası 
ve uygulamasına paralel olarak almanın mecbu
riyetine bilhassa işaret etmektedir. Fransa'da 
kalkınmaya karar verdikten sonra geriye dönül
müş, Fransa birçok kereler kalkınma kararı ver
miştir, fakat adım atmamıştır. Adım atamama-
smm sebebi, âmme hizmetinin bu kalkınma ka
rarına ayak uyduramamasıdır. İşte Fransa'da son 
başarılı neticeler ancak kalkınmayı realize ede
cek âmme hizmetimin buna uygun tarzda tertip
lenmesi ile mümkün olduğu Yüce Meclisin üye
lerince de bilinmektedir. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına Sa
yın Coşkun Kırca. 

— 227 — 



M. Meclisi B : 141 17 . 7 . 1967 O : 1 

GÜVEN PARTİSİ GEUPU ADINA COŞ
KUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem arkadaş
larım, muhterem Plân Komisyonu Sözcüsü Ce-
vat önder arkadaşımla Sayın Adalet Partisi 
Grupıı Sözcüsü Sabahattin Savacı arkadaşlarımı 
dikkatle dinledilm. İleri sürdükleri deliller beni 
tatmin etmedikten gayrı, zannediyorum, benim 
Söylediklerimi kuvvetlendirir mahiyettindedir. 
Sebebi şu: Ben bir kere 2 nci Beş Yıllık Kal
kınma Plânında idari reform konusu yer almadı 
demedim. İkinci Kalkınma Plânında idari re
form konusunun yer almış olduğunu hepimiz 
biliyoruz. Fakat hem «idari reformu İkinci Kal
kınma Plânı dönemi içinde ve her halükârda 
bütün konuşan arkadaşların belirttiği gibi bu
nun plân uygulaması ile yakın ilgisi düşünü
lerek en kısa zamanda gerçekleştirmek • ede-
fimkdir» diyoruz hem de öte yandan bunu bek
lemeye dahi lüzum görmeden belli bakarıl'kla-
rı, niçin ve nasıl seçildikleri belli olmıyan ve 
diğerleri niçin tadadın dışında bırakılmıştır, 
o da belli olmıyan bir tarzda, bir metin kale
me alarak, işte idari reform gecikebilir, ondan 
doğacak faydaları bu madde ile sağlıyacağız di
yoruz. O zaman idari reforma ne lüzum kala
cağım sormak hakikaten bu çelişme karşısın
da tereddüde düşenlerin hakkı oluyor. Eğer 
bu madde ile idari reformun bilcümle fevaidi-
ni temin etmeye muktedir isek, ya idari reform 
budur, deyip çıkalım, veyahut ayrıca idari re
form yapacağız, demiydim. O zaman bir çeliş
me olur. 

Sebebi, şu bu çelişmenin, aslında idari re
form falan değil, idari reform olsa belli bakan-
Hıklara inhisar etmez, bütün Devletin mer
kez teşkilâtına inhisar eder. Demek ki, idari 
reform değil, idari reformdan maksat ne? As
lında idari reformdan maksat 657 sayılı Kanun
da da yanlış anlaşılmıştır. Sayın Savacı arka
daşım da bunlardan bir tanesi idi, burada çok 
çalıştık. 1 nci dönemin sonunda, 657 sayılı Ka
nunu böyle alâlacele buradan geçirmeye teves
sül etmiyelim diye. Çünkü 657 sayılı Kanun 
beklenen, az gelişmiş bir memleketin gelişme
si bakımından anlaşılması gereken anlamda bir 
İdari reform değil, herkese maaş dağıtma re
formu idi. Bu değil idari reform, idari reform
dan anlaşılması gereken şey, Devletin bulmak
ta güçlük çektiği arzı az oflan uzmanlık ma
kamlarına, yüksek idari karar makamlarına 

devamlı olarak Devlet hizmetinde kalabilecek 
insanları bulabilmek için yeterince bir statü 
kurmak, yeterince onlara maddi imkânlar sağ
lamak. Maddi imkânlar derken hemen şunu da 
belirteyim ki Devlet hizmetinde yer alan in
sanın da reformu yapacak olanların bunu da 
hatırlarında tutmalarında fayda vardır. Devlet 
hizmetinde yer alacak olan insanlarda bir özel 
firmada yer almaktan farklı olarak biraz da
ha az ücret alabileceklerini, ama o farkın ken
dilerine Devlet hizmetinde vazife almaktan 
doğan şeref payı ile kapanacağını bilmek du
rumundadırlar. Devlet hizmeti biraz da budur. 
Fransa'da da budur, dünyanın her yerinde de 
budur. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, ben demiyo
rum ki, bu maddi imkânlarla sağlanmasın. Ama 
şunu da bilelim ki, özel sektörün sağladığı mad
di imkânları Devlet hiçbir zaman aynı ölçüde-
sağilıyamıyacaktır. Maddi imkânlar yerinde
dir, demiyorum, çok daha fazla artırmak mec
buriyetindeyiz diyorum. Ama bunu finansman 
imkânlarımızla paralel hale getirebilmek için 
arzı düşük olan makamlara, yani uzmanlık ma
kamlarına ve yüksek idari karar verme mev
kiine gelebilecek olan Devlet kariyerlerinde 
düşünmek mecburiyetindeyiz. Yoksa herkese 
birden maaş tevzi etmek, herkesin birden ma
aşını artırmak idari reform değildir, bizi bekle
nen neticeye asla götürmiyecektir. 

Şimdi gelelim mevzuumuza, ne deniyor bu
rada? Pratik olarak düşünelim, Müsteşarlık,. 
zannederim altı yedi tane bakanlık zikredilmiş. 
Bunların hepsinin müsteşarı yedi kişi eder. Ye
di tane bakanlığın müsteşarlığına bu müste
şarlığa tâyin için durumları kanunen müsaido-
lan üçüncü ilâ birinci derece arasındaki Tür
kiye Devleti memurları içinde yeteri insan yok 
mudur Bunların hepsi eski rutin içine dalan r 

hepsi kırtasiyeci, tembel, kötü çalışan, plân uy
gulamasının icaplarını kafasına, zihnine geçir-
memiş insanlar mıdır? Bunu kabul etmeye im
kân yoktur. Eğer bu böyle ise hakikaten duru
mumuz pek feci demektir. Ben bunun böyle ol
madığını bilenlerdenim, bu Devletin içinden gel
dim. Böyle bir şey yoktur. Türkiye'de pekâlâ 
üçüncü ilâ birinci derecede Türk Devlet me
murları içinde bu plânın uygulamasını gere
ken dinamizim ile başaracak sekiz tane vekâ-
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let müsteşarlığına getirilecek yeteri insan var
dır. Yalnız sekiz tane değil, bütün vekâletle
rin müsteşarlıklarına getirilecek yeteri insan 
vardır. 

BAŞKAN —• Sayın Kırca konuşma süreniz 
doldu efendim. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA COŞ
KUN KIRCA (Devamla) — Bu kanun elimiz
deki mevzuat iki derece alttaki insanın iki de
rece üste tâyinine zaten imkân veriyor. Üçüncü 
derecede olan insanı zaten birinci derece ile 
müsteşar tâyin edebiliyorsunuz. Beşinci dere
cede olan insanı da zaten üçüncü derece ile 
genel müdür yapabiliyorsunuz. Elimizde zaten 
bu imkân var iken bütün kariyerde yükselme 
kaidelerini bertaraf edip faraza Maliye Vekâle
tinde maliye müfettişliği imtihanını yeni ka
zanıp, maliye müfettiş muavini olmuş bir in
sanı bu kanun, farzımuhal - farzımuhal diyo
rum çünkü yapacağına hiçbir zaman ihtimal 
vermiyorum - farzımuhal böyle bir istişari mü
talâa Devlet Personel Başkanlığı tarafından 
verilirse, ve farzumuhal bunun doğuracağı bü
yük sakıncaları Maliye Vekâleti camiası içe
risinde muhterem Hükümet dikkat nazarına al-
mıyaeaksa - ki muhakkak alacaktır, alacağın
dan eminim - o zaman bu hüküm uygulanamı-
yacaktır arkadaşlarım. Çünkü hiçbir zaman 
maliye müfettişliği imtihanını kazanıp mali
ye müfettişi unvanı ile Maliye Vekâletine ayak 
basan bir insanı birinci derecede müsteşarlığa 
üçüncü deı ecede memurluğa, beşinci derecede 
şube memurluğuna tâyin imkânı fiilen bulamı-
yacağız. Mademki buna zaruret var... 

BAŞKAN — Sayın Kırca süreniz doldu 
efendim. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA COŞ
KUN KIRCA (Devamla) — Bitiriyorum efen
dim, bağlıyorum. 

Mevcut mevzuatın verdiği imkânlarla ikti
fa edelim. Bir kariyerin içinde yükselmek her 
şeyden evvel o kariyerin icaplarını içine sin
dirmekle kabildir. Bir kariyere yeni girmiş bir 
insana en yüksek mevkilere her istediği za
man, yükselebilme imkânını tanırsanız bura
da başka mahzurlar doğar. Dalkavukluk doğar, 
gammazlık doğar, dedikodu doğar. Bütün bu 
ihtimalleri de muhakkak olur demiyorum, ama 
dikkat nazarına almak mecburiyetindeyiz. Her 
kariyerin içinde bir kariyer hiyerarşisi, bir ka

riyer silsilesi vardır. En kıymetli bir insanım 
girdiği bir kariyerde birtakım mevkileri aşa
rak bir yere varacağına inanması lâzımdır. Yok
sa orada ahlâk bakımından, çalışma bakımın
dan her gelen insan yeni yeni şeyleri daima 
öğrenmek mecburiyetinde olacağı için bu mec
buriyeti unutma bakımından, büyük mahzurlar 
doğacağından biz samimiyetle endişe ediyoruz. 
Bırakalım, idari reformu bekliydim. Mevcut 
kanunlarımız Hükümetin gerekli dinamizme 
sahip insanları yeterince istediği makamlara 
bazan da vekâleten hattâ o zaman imkânlar da
ha da genişliyor - tâyinine mesağ vermektedir, 
bu maddeleri kaldıralım ve Devlet merkez teş
kilâtının içerisinde hakikaten birtakım insan
ları diğerleri aleyhine çalışır duruma geçirmek, 
birtakım insanları ben de onun kadar ehliyetli
yim veya ben de yeterliyim demek mecburiye
tinde bırakmıyalım arkadaşlar. 

BAŞKAN — Sayın Kırca vaktiniz doldu, 
tekrar rica ediyorum efendim. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA COŞ
KUN KIRCA (Devamla) — Bitirdim Sayın Baş
kan. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın önder, komisyon adına 
beyanda mı bulunacaksınız? 

PLÂN KARMA KOMİSYONU ADINA CE-
VAT ÖNDER (Erzurum) — Evet. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Sayın Baş

kanım buradan bir hususu tavzih etmek isti
yorum. 

Bu madde ile bir memur tasfiyesi bahis ko
nusu değildir, bir. Bu madde ile ihtisas ve ka
biliyete imkân veriliyor, iki. idarede hiyerar
şi bozulmuyor, üç. 

BAŞKAN — Sayın Sedat Akay. 
SEDAT AKAY (Kocaeli) — Vazgeçtim. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Tahtakılıç.. Yok. 
Sayın Fahri Uğrasızoğlu, buyurunuz. 
FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, 
Benden evvel konuşan arkadaşlarım 7 nci 

maddenin uygulanmasını bütün kötü niyetler 
açısından mütalâa ederek beyanda bulundular. 
Halbuki idarede ve hukuk kurallarının tatbi
katında iyi niyet, hüsnüniyet esastır. Binaen
aleyh bu madde hiçbir zaman kötü maksatla 
kullanılmak üzere tedvin edilmiş bir madde 
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değildir. Yüksek malûmunuz olduğu üzere, 
plân bir toplumun refah seviyesini yükselt
mek amacını güder. Bu plânı uygülıyacak olan 
insan unsurudur. Şayet, madde hazırlanırken, 
bu tasarı hazırlanırken bu maddeye yer veril
memiş olsaydı, benim mütalâama, şahsi ka
naatime göre kanun son derece noksan bir du
rum arz etmiş olurdu. Plânın uygulanmasını 
insan gücünden ayrı olarak mütalâa etmeye hiç
bir zaman imkân yoktur. Ve bilhassa özel ih
tisas ve kabiliyet istiyen makamlarda mut
lak surette bu kabiliyeti istiyen elemanları 
kullanmaya mecburuz. Binaenaleyh madde 
çok iyi düşünülerek tedvin edilmiştir ve ye
rindedir. 

Yalnız, benim kanaatime göre, 7 nci madde 
altı bakanlığı içine almaktadır. Halbuki yap
tıkları yatırım ve ihtiva ettikleri insan gücü 
itibariyle ve bu plânı uygulıyan insanın mües-
siriyet derecesi bakımından bâzı bakanlıklar 
vardır ki, 7 nci maddenin dışında bunları mü
talâa etmeye imkân yoktur. Meselâ Millî Eği
tim Bakanlığı insan gücü mevzuu ile doğru
dan doğruya ilgilenen bir bakanlıktır. Plâna 
lüzumlu insan gücünü hazırlıyan, yetiştiren 
Bakanlık Millî Eğitim Bakanlığıdır. Bunu ya 
okullar yolu ile yapar, veyahutta hizmet içi 
eğitim yolu ile yapar, hazırlar. Bilhassa, İkinci 
Beş Yıllık Plân uygulamasında hizmet içi eği
tim yolu ile kalifiye insan gücünü hazırlamak 
çok önemli bir husustur. Bu bakımdan gerek 
lüzumlu insan gücünü hazırlama ve gerekse 
hizmeh içi eğitimi tahakkuk ettirme bakımm-
'dan Millî Eğitim Bakanlığının burada sayılan 
bakanlıklar içerisine aalınmasıında zaruret 
vardır. Keza bizde gerek kuruluşu itibariyle 
gerekse personeli itibariyle yeni sayılan yeni 
kuruluş olan birtakım bakanlıklar vardır k i ; 
bunlar da özel ihtisas ve kabiliyet istiyen bir
takım bakanlıklardır. Meselâ bunların içerisin
de ezcümle Turizm ve Tanıtma Bakanlığını, 
Köy İşleri Bakanlığını, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığını, hattâ Sağlık Bakanlığını 
da saymak mümkündür. Yalnız bendeniz cesa
ret edemiyorum, Köy İşleri Bakanlığı ile Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlıklarının henüz 
kuruluş kanunları olmadığı için bu maddenin 
kapsamı içine alınmasını ileri sürecek durum
da değilim, bu bakımdan. Yalnız Millî Eğitim 
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Bakanlığı ile, Çalışma, Sağlık ve Turizm ve Ta
nıtma bakanlıklarının arz ettiğim sebepler yü
zünden, yani gerek yaptıkları yatırımlar, ge
rekse memleketimizde yeni gelişen birtakım 
kurumlar olması ve plânın uygulamasına mües
sir insan gücünü ihtiva etmeleri bakımından 
bu dört bakanlığın 7 nci maddenin kapsamı içi
ne alınmasına mutlak zaruret vardır. Sayın 
Hükümetimizin ve Sayın Komisyonun bu hu
susta anlayış göstereceğini, ve Yüksek Heye
tinizin de iltifat göstereceğini ümidederek bir 
önerge takdim etmiş bulunuyorum. Bu tak
dirde 7 nci madde daha mükemmel bir şekilde 
getirilmiş olacak ve Hükümet plân uygulama
sında daha müessir şekilde hedeflere ulaşma 
imkânını sağlamış olacaktır. Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Şimdi, muhterem arkadaşlarım 
7 inci madde üzerinde bir arkadaş daha konu
şursa 6 arkadaş konuşmuş olacak. Sonra yeter
lik önergesi vardır ve 5 tane önerge vardır. 
Halbuki birleşimin kapanmasından evvel hal
letmemiz gereken başka bir husus vardır. Bu 
itibarla 7 nci madde üzerindeki görüşmelere 
yarınki birleşimde devam edeceğiz. 

Şimdi birinci maddenin açık oya sunulması 
istenmiş ve bunun üzerine verilen bir önerge 
ile açık oylamanın celsenin hitamına taliki 
talebedilmişti. Şimdi, açık oy istiyen arkadaş
ların burada olup olmadığını tesbit edeceğim. 
Tarık Ziya Ekinci.. Yok. Kemal Nebioğlu.. Yok. 
Sadun Ar en.. Yok. Yusuf Ziya Bahadmlı.. Yok. 
Yunus Koçak.. Yok. Cemal Hakkı Selek... Yok. 
Şaban Erik.. Yok. Adil Kurtel.. Burada. Ali 
Karcı.. Yok. Murat öner.. Yok. Nermin Neft
çi.. Burada. Şeref Bakşık.. Yok. Kenan Esen-
gin.. Yok. Tahsin Argun.. Yok. Necati Akagün.. 
Yok. Rıza Kuas.. Yok. Behica Boran.. Yok. 
Nazif Arslan.. Yok. Çetin Altan.. Yok. Selâ-
hattin Hakkı Esatoğlu.. Yok. Cengiz Nayman.. 
Yok. Yahya Kanpolat.. Yok. 

Efendim, ancak (2) kişi burada. Binaen
aleyh, birincil maddeyi açık oya sunuyorum. 
Birinci maddeyi. işari oyunuza sunacağım. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Vakit gecikmiş olduğundan... («Maddeyi bi
tirelim» sesleri). Bitiremeyiz efendim. Sayın 
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Uzuner konuşacak, 5 tane önerge var. Ayrı
ca komisyon da konuşacak... İstirham ederim 
efendim, bitiremeyiz. 

18 Temmuz 1967 Salı günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,55 

» e « ««.. 





Millet Meclisi 

GÜNDEMI 
141 NCİ BİRLEŞİM 

17 . 7 . 1967 Pazartesi 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 

I I 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI 
RILAN İŞLER 

1. — İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı uy
gulanması esaslarına dair kanun tasarısı hak-
ikıııda„Anayasa Komisyonu mütalâası ile Plân 
Komisyonu raporu. (1/367) (S. Sayısı : 134 e 
2 nen ek) [Dağıtma (tarihi : 14 . 7 . 1967] 

2. — Devlet Opera ve Balesi Genel Mü
dürlüğü kuruluşu hakkında kanun tasarısı ve 
Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Osman Sa-
im Sarıgöllü ve 11 arkadaşının, Devlet Ope
rası kuruluşu hakkında kanun teklifi ve Ma
liye, İçişleri, Millî Eğitim ve Plân komisyon
larından 5 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu. (1/333, 2/199) (S. Sayısı : 273) [Dağıt
ma tarihi : 6 . 5 . 1967] 

3. — 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuru
luşu hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine, bir maddesinin kaldırılmasına 
ve bu kanuna bâzı maddelerin eklenmesine 
dair kanun tasarısı ve Maliye, İçişleri, Millî 
Eğitim ve Plân komisyonlarından 5 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu. (1/332) (S. Sa
yısı : 274) [Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1967] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Hafta tatili hakkındaki 394 sayılı Ka
nunun 4 naü maddesinin (D) fıkrasına bâzı ilâ

veler yapılması hakkında kanun tasarısına dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliklere 
dair Millet Meclisi Çalışma Komisyonu raporu. 
(Millet Meclisi 1/62, Cumhuriyet Senatosu 
1/750) (S. Sayısı : 62 ye 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 13 . 7 . 1967] (Görüşme sırası : 1) 

X 2. — Ankara Üniversitesi 1964 bütçe yılı Ke-
sinhesabma aiıt uygunluk bildiriminin sunuldu
ğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile An
kara Üniversitesi 1964 bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/661, 1/169) (S. Sayısı : 424) [Dağıtma ta
rihi : 13 . 7 . 1967] (Görüşme sırası : 2) 

X 3. — Umumi hayata müessir âfetler do-
layısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardım
lara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı ve İmar ve İskân, İçişleri ve Plân 
komisyonlarından 5 er üye seçilerek kurulan 
Geçici Komisyon raporu. (1/231) (S. Sayısı : 
159) [Dağıtma tarihi : 28 . 11 . 1966] 

4. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya öner, 
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, eski 
Diyarbakır Milletvekili Hilmi Gündoğan ve İs
tanbul Milletvekili llhami Sancar'ın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 12.3.1964 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi : 5/4; Cumhuriyet Senatosu : 
4/66) (S. Sayısı : 20) [Dağıtma tarihi : 
27 . 1 . 1966] 

5. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Oilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
l . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
399 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi-
ae dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo-
au raporu (Millet Meclisi : 5/5 5 Cumhuriyet 



Senatosu : 4/68) (S. Sayısı : 21) [Dağıtma tari
hi : 27 . 1 . 1966] 

6. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 . 4 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 5/6; Cumhuri
yet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
19; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 522) [Da
ğıtma tarihi : 28 . 1 . 1966J 

7. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 
Usunhasanoğlu ve 9 arkadaşının, Ateşli »ilâh
lar ve bıçaklar hakkındaki 10 . 7 . 1953 tarih 
ve 6136 sayılı Kanunun. 13 ncü maddesiyle 
15 nci maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/146) (S. Sayısı : 23) [Dağıtma ta
rihi : 1 . 2 . 1966] 

8. — Cumhuriyet Senatosu Aydm Üyesi 
Fikret Turhangil ve 9 arkadaşının, Tababet ve 
şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair 12U? 
sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmesi hak 
kında kamın teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardın-
ve Adalet Komisyonu raporlun (2/140) (!S 
Sayısı : 90) lDağıtma tarihi: 24 . 3 . 1966] 

9. — Gaziantep Milletvekili Aİi İhsan Göğüs 
ve 12 arkadaşının, 5680 sayılı Basın Köi.uuu 
nun 31 nci maddesinin yürürlükten kaldırılma 
sına dair kanun teklifi ve İçişleri, Turizm vt 
Tanıtma •"e Adalet komisyonları raporları 
(2/41) (S. Sayısı : 128) [Dağıtma tarihi ; 
9 . 7 . 1966J 

10. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Ca
hit Ortaç ve 78 arkadaşının, 6183 sayılı Amme 
alacaklarının tahsili usulü hakkındaki Kanuna 
23 . 10 . 1962 tarihli ve 85 sayılı Kanunla ilâ re 
edilen geçici 5 noi maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân koniUvın
lan raporları (2/118) (S. Sayısı : 103) [Dağıt
ma tarihi : 26 . 4 . 19661 

11. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un, 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Ada
let komisyonları raporları (2/131) (S. Sayısı: 
170) [Dağıtma tarihi: 23 . 12 .1966] 

12. — Hendek kazası Kemaliye mahallesi nü
fusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu Faik 
Özer'in bakiye cezasının affı hakkında kanun ta
sarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/244) (S. 
Sayısı: 172) [Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966] 

13. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in Medeni Kanunun 253 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/346) (S. Sayın: 173) 
[Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966] 

14. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nei maddesinin kaldırıl
ması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/348) (S. Sayısı: 174) [Dağıtma tarihi: 
23 . 12 . 1966] 

15. — Polis vazife ve Salâhiyet Kanununun 
25 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/163) 
:S. Sayısı : 188) [Dağıtma tarihi : 21.1.1967J 

16. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu 
Üyesi Ahmet Nusret Tuna ve 9 arkadaşının, 
Mehmetoğlu Murat Çalışkan'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun tek
lifi ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/302) (S. Sayısı : 216) [Dağıtma tarihi : 
21 . 2 . 1967] 

17. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3658 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 5/30; Cumhuriyet Se
natosu 4/73) (S. Sayısı : 237) [Dağıtma ta 
rihi : 15 . 4 . 1967] 

18. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3656 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Djlekçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 5/33; Cumhuriyet Se
natosu 4/71) (S. Sayısı : 238) [Dağıtma ta
rihi : 15 . 4 . 1967] 

19. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 



— 3 — 
3657 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 5/32; Cumhuriyet .Se
natosu 4/72) (S. Sayısı : 239) [Dağıtma ta
rihi : 15 . 4 . 1987] 

20. — îznıiı- Milletvekili İhsan Gürsan'ın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1905 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3G59 sayılı Kararırı Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 5/31; Cumhuriyet Se
natosu 4/7G) (S. Sayısı : 240) [Dağıtma ta
rihi : 15 . 4 . 1967] 

21. — Siverek kazasının Dağbaşı Yukarı 
Modan köyü nüfusuna kayıtlı Ilasanoğlu Ha-
ni'den doğma 1317 doğumlu Cuma Karakılıç 
(üzmodanlı) nın cezalarının affı hakkında ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. 
(1/103) (S. Sayısı : 277) [Dağıtma tarihi : 
12 . 5 . 19G7] 

22. — Manisa ilinin Çaprazkebir Mahal
lesi 14G No. lu hanede nüfusa kayıtlı Ali 
Ivcmzioğlu Fatma'dan doğma 1 . 8 . 192S do
ğumlu Mehmet Necati Giimrükçüoğlu'nuıı ce
zalarının affı hakkında kanun tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu. (1/102) (S. Sayısı : 27G) 
[Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1967] 

23. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi 
Celâl Ertuğ ve 9 arkadaşının; mevcut kurula
cak olan teknik okullarında geçici surette yev
miyeli idareci ve öğretim üyesi görevlendiril
mesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim 
ve Plân komisyonları raporları. (2/151) (S. Sa
yısı : 297) [Dağıtıma tarihi : 1 . 6 . 1967] 

24. — Balıkesir Milletvekili Adnan Akın ve 
Kocaeli Milletvekili Şevket Ustaoğlu'nıın, 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 3 ncü mad
desine bir fıkra ilâvesine dair kanun teklifi ve 
İçişleri ve Çalışma komisyonları raporları 
2/400) (S. Sayısı : 311) [Dağıtma tarihi : 
19 . 6 . 1967] 

25. — Trabzon Milletvekili Hamdi Orhon'un, 
3456 sayılı Noterlik Kanununun 5 ve 24 ncü 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Millî Eğitim ve Adalet komisyonları 
raporları. (3/343) (S. Sayısı : 312) [Dağıtma 
tarihi : 20 . 6 . 1967] 

26. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlanndan mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/483) (S. Sayısı : 332) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1967] 

27. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
Yasama dakunulmazılığının (kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlanndan mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/549) (S. Sayısı : 336) 
[Dağıtmatarihi :5 . 7 . 1967] 

28. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlanndan mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/568) (S. Sayısı : 337) 
[Dağıtmatarihi :6 . 7 • 1967] 

29. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
Yasama dwkunulmazılıği!nın kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlanndan mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/450) (S. Sayısı : 334) 
[Dağıtma tarihi :6 . 7 . 1967] 

30. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
Yasama dolkunulmazilığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlanndan mürekkep Karma 
Komisyon rapora. (3/605) (S. Sayısı : 338) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1967] 

31. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
Yasa/ma dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlanndan mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/275) (S. Sayısı : 333) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1967] 

32. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlanndan mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/451) (S. Sayısı : 335) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1967] 

33. — Denizli Milletvekili Muzaffer Karan'm 
Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 



raporu. (3/363) (S. Sayısı : 341) [Dağıtma ta
rihi : 4 . 7 . 1967] 

34. — Antalya Milletvekili İhsan AtaöVün, 
Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/53) (S. Sayısı : 346) 
[Dağıtma tarihi :6 . 7 .1967] 

35. — Eski Sakarya yeni Bolu Milletvekili 
Hami Tezkan'ın Yasama Dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyon raporu. (3/64) (S. Sa
yısı : 339) [Dağıtma tarihi . 6 . 1 . 196T] 

36. — Sakarya Milletvekili Nuri Bayar'm, 
Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/81) (S. Sayısı : 340) [Dağıtma 
tarihi : 6 . 7 . 1967] 

37. — Antalya Milletvekili Hasan Fehmi 
Boztepe'nin Yasama Dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu. (3/87) (S. Sayısı : 
347) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1967] 

38. — Kastamonu Milletvekili A. Şevket 
Bohça'nın Yasama Dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu. (3/342) (S. Sayısı : 
342) [Dağıtma tarihi :5 . 7 • 1967] 

39. — Ankara Milletvekili Ali Rıza'. Çcti-
ner'in Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/362) (S. Sayısı : 343) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1967] 

40. — istanbul Milletvekili Osman özer'in, 
Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/369) (S. Sayısı : 345) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1967] 

41. — Bingöl Milletvekili Cemal Yavuz'un, 
Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması hak-
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kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/447) (S. Sayısı : 344) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1967] 

42. — İzmir Milletvekili Settar İkseF-
in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/106) (S. Sayısı : 352) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

43. — Aydın Milletvekili Sinan Bosna'nın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ye 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/423) (S. Sayısı : 353) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

44. — Diyarbakır Milletvekili Metin Cizreli'-
nin, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/177) (S. Sayısı : 354) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

45. — İstanbul Milletvekili Abdurrahman 
Şeref Lâç ile Antalya Milletvekili Osman Yük-
sel'in yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/452) (S. Sayısı : 355) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

46. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'-
m, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/486) (S. Sayısı : 356) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 7 . 1967] 

47. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı'mn, ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından mürekkep Karma Komisyon ra
poru. (3/37) (S. Sayısı : 357) [Dağıtma tarihi : 
8 . 7 . 1967] 

48. — İzmir Milletvekili Osman Zeki Efe-
oğlu'nun, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/476) (S. Sayısı : 358) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 



49. — tznıir Milletvekili Osman Zeki Efeoğ-
lu'nun, yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve. Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/539) (S. Sayısı : 359) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

50. - I zmir Milletvekili Osman Zeki Efe-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu. (3/550) (S. Sayısı : 
360) [Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

Öl. — Eski Erzurum yeni Manisa Milletve
kili Ertuğral Akça ile Kayseri Milletvekili Ve
dat Âli Özkan'ın, yasama dokunulmazlıkları
nın kaldırılması hakkında Başbakanlık tezke
resi ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
mürekkep Karma. Komisyon raporu. (3/90) (S. 
Sayısı : 361) [Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

52. — Samsun Milletvekili Kararan Evliya-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu. (3/393) (S. Sayısı : 
362) [Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

53. — Manisa Milletvekili Muammer Dirik'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/455) (S. Sayısı : 363) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 7 .1967] 

54. — Manisa Milletvekili Muammer Dirik'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından müreldvep Karma 
Komisyon raporu. (3/484) (S. Sayısı : 364) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

55. — Adana Milletvekili Turhan DilligiT-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/480) (S. Sayısı : 365) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

5ö. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 

Adalet ;komisyKmlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. ,(3/546,) (S. Bayisi : 366) [Da
ğıtıma tarihi : v8.. 7 . 1967] 

57. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından müreldvep Karma 
Komisyon raporu. (3/547) (S. Sayısı : 367) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

58. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından müreldvep Karma 
Komisyon raporu. (3/548) (S. Sayısı : 368) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

59. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından müreldvep Karma Komis
yon raporu. (3/586) (S. Sayısı : 369) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

60. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/595) (S. Sayısı : 370) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

61. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarmdan mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/596) (S. Sayısı : 371) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

62. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından müreldvep Karma Komis
yon raporu. (3/611) (S. Sayısı : 372) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

63. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/615) (S. Sayısı : 373) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

64. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi Or-
hon'un, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 



hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/513) (S. Sayısı : 374) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

65. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi Or-
hon'un, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/514) (S. Sayısı : 375) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

66. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi Or-
hon'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/481) (S. Sayısı : 376) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

67. — Eski Urfa, yeni Sakarya Milletvekili 
Kadri Eroğan'ın yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/48) (S. Sayısı : 
377) [Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

68. — Eski Urfa, yeni Sakarya Milletvekili 
Kadri Eroğan'ın yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyon raporu (3/71) (S. Sa
yısı : 378) [Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

69. — Çorum Milletvekili Abdurrahman Gü-
ler'in yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyon raporu (3/79) (S. Sayısı : 379) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

70. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılıco^lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/502) (S. Sayısı : 
380) [Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

71. — Kastamonu Milletvekili A. Şevket 
Bohça'nm yasama dokunutmazlığmın kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet (komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu. (3/597) (S. Sayısı : 
381) [Dağıtma tarihi : 8 . 7 .1967] 

72. — İzmir Milletvekili Osman 2eki Efe-
oğlu'nun yasama ıdolkunulmazlığmın (kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ye Anayasa 
ve Adalet 'komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyon raporu (3/531) (S. Sayısı : 382) 
[Dağııtma tarilhi : 8 . 7 . 1967] 

73. — Ankara Milletvekili Rıza Kuas'm, 
yasama dokunulmazlığının (kaldırılması ihakkın-
da Başbakanlık ıtezfkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/525) (,S. Sayısı : 383) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 7 .1967] 

74. — Konya Milletvekili Selçuk Aytan'm, 
yasama ıdolkunulmazlığmın kaldırılması haJklkın
da Başlbakanbk tezkeresi ve Anayasa ve Ada-
let (komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/579) (S. Sayısı : 384) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

75. — Tokat Milletvekili Bedrettin Karaer-
(kek'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezlkeresi ve Anayasa ve 
Adalet 'komisyonlarından mürekkep Karma ko
misyon raporu. (3/585) (S. .Sayısı : 3$5) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

76. — Kastamonu Milletvekili Adil Aydın'm,-
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık teskeresi ve Anayasa ve 
Adalet (komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (G/590) (S. Sayısı : 386) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

77. — Adana Milletvekili Ali Bozdoğanoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
haikkmda Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet (komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/62) (S. Sayısı : 387) 
[Dağıtma (tarihi : 8 . 7 . 1967] 

78. — Antalya Milletvekili Hasan Fehmi 
Boztepe'nin yasama dokunulmazlığının (kaldı
rıl ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyon raporu. (3/86) (S. Sayı
sı : 338) [Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

79. — İzmir Milletvekili Mehmet "Ali Aytaş'-
ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tetzkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarımdan mürekkep Karma 



Komisyon raporu (3/172) (S. Sayısı : 389) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

80. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmaızlığmın kaldırılması hak
kımda Başbalkanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mıüretkkep Karma 
Komisyon raporu (3/254) (S. Sayısı 390) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

81. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/262) (S. Sayısı : 391) 
[Dağıtma .tarihi : 8 . 7 . 1967] 

82. — Çanakkale Milletvekili Cihad Ba-
ban'm, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
haıkkında Başbalkanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalett komisyonlarından müreJkkep Karma 
Komisyon raporu (3/323) (S. Sayısı : 392) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

83. — Çanakkale Milletvekili Cihad Ba-
han'ın, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/330) (S. Sayısı : 393} 
[Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

84. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/395) (S. Sayısı : 394) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

85. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/405) (S. Sayısı : 395) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

86. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon rapora (3/315) (S. Sayısı : 396) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 7 . 1967] 

87. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
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i Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko

misyon raporu (3/427) (S. Sayısı : 397) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

88. — Antalya Milletvekili Osman Yüksel' 
in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/338) (S. Sayısı : 398) [Da^ 
ğıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

89. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/603) (S. Sayısı : 399) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

90. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/449) (S. Sayısı : 400) 

I [Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

91. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/475) (S. Sayısı : 401) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

92. — Samsun Milletvekili Kâmran Evli-
yaoğlu'nun yasaıma dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/487) (S. Sayısı : 
402) [Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

93. — Çanakkale Milletvekili Cihad Ba-
ban'm, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/448) (S. Sayısı : 403) 
[Dağıtma tarihi : 10 . 7 . 1967] 

94. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/404) (S. Sayısı : 404) [Dağıt
ma tarihi : 10 . 7 .1967] 

95. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
I yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın-
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da Başbakanlık teskeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon rapora. (3/602) (S. Sayısı : 405) [Dağıt
ma tarihi : 10 . 7 . 1967] 

96. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komisr 
yon raporu. (3/601) (S. Sayısı : 406) [Dağıt
ma tarihi : 10 . 7 . 1967] 

97. — istanbul Milletvekili Çetin Alfan'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/593) (S. Sayısı : 407) [Dağıt
ma tarihi : 10 . 7 . 1967] 

98. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komısyonlanndan mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/485) (S. Sayısı : 
408) [Dağıtma tarihi : 10 . 7 . 1967] 

99. — Giresun Milletvekili ibrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun, yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyon raporu. (3/76) (S. Sayı
sı : 409) [Dağıtma tarihi : 10 . 7 . 1967] 

100. — Giresun Milletvekili ibrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun, yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyon raporu. (3/77) (S. Sa
yısı : 410) [Dağıtma tarihi : 10 . 7 . 1967] 

101. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erde-
mir'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyon raporu. (3/532) (S. Sayısı : 
411) [Dağıtma tarihi : 10 . 7 . 1967] 

102. — Ankara Milletvekili Ahmet Dallı'nm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma "Komisyon 
raporu (3/104) (S. Sayısı : 412) [Dağıtma ta
rihi : 10.7.1967] 

103. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/604) (S. Sayısı : 413) [Dağıtma ta
rihi : 10 . 7 . 1967] 

104. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/482) (S. Sayısı : 414) [Dağıtma ta
rihi : 10 . 7 . 1967] 

105. — Antalya Milletvekili Osman Yükf-el'-
in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa vo 
Adalet Komisyonlarından müreikkcp Karma 
Komisyon raporu. (3/580) (S. Sayısı : 415) 
[Dağıtma tarihi : 10 . 7 . 1967] 

106. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/542) (S. Sayısı : 416) 
[Dağıtma tarihi : 10 . 7 . 19G7] 

107. — Trabzon Milletvekili Ahmet Cebi'irin, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa vo 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. C3/51G) (S. Sayısı : 417) 
[Dağıtma tarihi : 10 . 7 . 1967] 

108. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlıık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/515) (S. Sayısı : 418) [Dağıtma ta
rihi : 10 . 7 . 1967] 

109. — Antalya Milletvekili Onman YükscT-
in, yasa/ma dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlı'k tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/403) (S. Sayısı : 419) 
[Dağıtma tarihi : 10 . 7 . 1967] 

V 
IKI DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - IKINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
İŞLER 



B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Trabzon Milletvekili Hamdi Orıhon ve 
Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şeref Ka-
yalar'm, çeşitli teadül ve teşkilât kanunları ile 
diğer kanunlarda mevcut aylık ve ücret tutar
larının değiştirilmesi hakkındaki 28 . 2 . 1958 
tarih ve 7244 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 
•değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları. (2/390; 
2/421) (S. SayısT : 256) [Dağıtma tarihi : 
4 . 5 . 1%7] (Görüşme sırası : 3) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Başkanvekili 
Fikret Turhangil ve 4 arkadaşının, Cumhuri
yet Senatosu memur ve içhizmetler teşkilâtı 
kanun teklifi ve Plân Komisyonu raporu. 
(2/508) (S. Sayış : 296) [Dağıtma tarihi : 
1 . 6 . 1967] (Görüşme sırası : 4) 

3. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca ve 10 arkadaşının, Erzurum, Şenkaya Es
ki Ekrefc köyü öğretmeni Ziya Tan kızı Mü-
beccel Morkoç hakkında 4557 sayılı Kanunun 
(E) bendi gereğince meslekten ihracı hakkın
da Mil'lî Eğitim Bakanlığınca verilen disiplin 
cezasının kaldırılması hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu. (2/219) (S. Sa
yısı : 282) [Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1967] 
(Görüşme sırası : 5) 

X 4. — Ege Üniversitesi bina ve tesisatının 
yapımı hakkında kanun tasarısı ile İzmir Mil-
letvekili Mustafa Uyar ve Arif Ertunga'nın, 
ve Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'nun tek
lifleri ve Bayındırlık ve Maliye, Millî Eğitim 
ve Plân komisyonlarından 4 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu. (1/360, 2/281, 2/323) 
(S. Sayısı : 316) Dağıtma tarihi : 28 : 6 : 1967] 
(Görüşme sırası : 6) 

X 5. — İşçilerin (iyonizan radyasyonlarına 
karşı korunması hakkında 115 sayılı Milletlerarası 
Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Çalışma 
komisyonları raporları (1/342) (S. Sayısı :310) 
[Dağıtma tarihi 5--20 . 6 . 1967] (Görüşme sı
rası : 7) 

6. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
we teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 

(1) sayılı cetvelin Ticaret Bakanlığı kısmı
na bâzı kadrolar eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı. (1/390) (S. Sayısı : 420) [Dağıtma 
tarihi : 10 . 7 . 1967] (Görüşme sırası : 8) 

7. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Ticaret Bakanlığı kısmında 
değişiklik yapılması hakkındaki 5102 sayılı 
Kanuna ek kanun tasarısı ve Ticaret ve Plân 
komisyonları raporları. (1/362) (S. Sayısı : 
422) [Dağıtma tarihi : 10 . 7 . 1967] (Görüş
me sırası : 9) 

X 8. — Tarım Bakanlığı Ziraat işleri Genel 
Müdürlüğü ile Zirai Mücadele ve Zirai Karanti
na Genel Müdürlüğüne bağlı kurum, okul ve ku
ruluşlara döner sermaye verilmesi hakkında kanun 
tasarısı üe Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 9 arkadaşının kanun tek
lifi ve Tarım ve Plân komisyonlarından 7 şer 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (1/259) 
(2/71) (S. Sayısı : 227) [Dağıtma tarihi : 
8 . 3 . 1967] (Görüşme sırası : 10) 

9. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu 
ve Kemal Şensoy'un, 5434 sayılı Kanuna geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları. (2/295) 
(S. Sayısı : 280) [Dağıtma tarihi : 12 . 5 .1967] 
(Görüşme sırası : 11) 

10. —• Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin 621 sayılı Kanunla de
ğiştirilen Dışişleri Bakanlığı kısmına bâzı kad
rolar eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve Plân komisyonları raporları (1/352) 
(fi. Sayısı : 427) [Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1967] 
(Görüşme sırası : 12) 

11. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen 
ve 9 arkadaşının 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununun 31 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları. (2/176) (S. Sa
yısı : 300) [Dağıtana tarihi : 1 . 6 . 1967] 
(Görüşme sırası : 13) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 10 arkadaşı ile İzmir Mil-
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letvekili Mustafa Uyar ve 11 arkadaşının Ta
rım Kredi Kooperatifleri Kanununa bâzı mad
delerin eklenmesine ve bu kanunun bir madde
sinin kaldırılmağına dair kanun teklifi ve Ti
caret, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/75) (S. Sayısı : 132) [Dağıtana tarihi : 
14 . 7 . 1966] 

X 13. — Cezaların infazı sırasında ve infaz
dan sonraki korunmaya ait kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/113) 
(S. Sayısı : 135) [Dağıtma tarihi : 14 . 7 . 1966] 

X 14. — Su ürünleri kanun tasarısı ile Cum
huriyet Senatosu istanbul Üyesi Rifat öztürk-
çine; Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 10 
arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 
Üyesi Tevfik înci'nin, Su ürünleri kanunu tek
lifleri ve Gümrük ve Tekel, İçişleri, Ticaret, 
Maliye, Adalet, Tarım ve Plân komisyonların
dan 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo
ru (1/190, 2/26, 2/42, 2/83) (S. Sayısı : 210) 
[Dağıtma tarihi : 17 . 2 . 1967] 

15. — Tütün Tarım Satış Kooperatifleri 
ve bölge birlikleriyle, Türkiye Tütün Ekicile
ri Genel Birliği kanun tasarısı ile tamir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 18 arkadaşının tek
lifi ve Tarım, Gümrük ve Tekel, Maliye, Tica
ret ve Plân komisyonlarından seçilen dörder 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. (1/208, 
2/18) (S. Sayısı : 236) [Dağıtma tarihi : 
6 . 3 . 1967] 

X 16. — Türkiye Elektrik Kurumu kanun 
tasarısı ve Denizli Milletvekili Hüdai Oral ve 
24 arkadaşının teklifi ve Bayındırlık, İmar 
ve İskân, Sanayi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, 
İçişleri, Maliye, Ticaret, Tarım, Ulaştırma ve 
Plân komisyonlarından 3 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu. (1/294, 2/20) (S. Sa
yısı : 251) [Dağıtma tarihi : 3 . 5 . 1967] 

17. — Halk Bankası ve Halk Sandıkları hak
kındaki Kanunun 4 ncü maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı ve Cumhuriyet 
Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'in, 
5652 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ticaret ve 
Plân komisyonlarının raporları. (1/200, 2/171) 
(S. Sayısı : 257) [Dağıtma tarihi : 5 . 5 . 1967] 

18. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga 
ve 10 arkadaşının, Bölge Tiyatroları kanun 

teklifi ve Maliye, İçişleri, Millî Eğitim ve Plân 
komisyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu. (2/8) (S. Sayısı : 
275) [Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1967] 

X 19. — Kanun ve kararnameler icahı olarak 
1960 yılı sonuna kadar Tarım Satış Kooperatif
leri Birlikleri nezdinde tekevvün eden Hazine ala
caklarının terkini hakkımda kanun tasarısı ve Ti
caret ve Plân komisyonları raporları (1/270) (S. 
Sayısı : 279) [Dağıtıma tarihi : 13 . 5 .1967] 

X 20. — Gümrük kanunu tasarısı ve Ticaret 
Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, Adalet, Maliye, 
Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonlarından 
üçer üyeden kurulu Geçdei Komisyon raporu. 
(1/195) (S. Sayısı : 287) [Dağıtma tarihi : 
18 . 5 . 1967] 

X 21. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
11 arkadaşının, 2834 sayılı Kanunun 21 nci mad
desinin değiştirilmesine dair ve Aydın Milletve
kili Reşat özarda'nın, 2834 sayılı Tarım Satış 
Kooperatifleri ve Birlikleri hakkındaki Kanunun 
19 ve 21 nci maddelerine fıkralar eklenmesi hak
kında kanun teklifleri ve Tarım ve Ticaret ve 
Plân Komisyonları raporları (2/16, 2/177) (S. 
Sayısı : 290) [Dağıtma tarihi : 25 . 5 . 1967] 

22. — Toprak ve Su Kaynakları Geliştir
me Birlikleri kanunu tasarısı ve Köy İşleri ve 
Plân komisyonları raporları, (1/206) (S. Sayı
sı : 291) [Dağıtma tarihi : 26 . 5 . 1967] 

23. — Jandarma Kanununda değişiklik ya
pılması hakkında kanıun tasarısı ve Millî Sa-
vumma ve İçişleri komisyonları raporları. 
(1/217) (S. Sayısı : 294) [Dağıtma tarihi : 
30 . 5 . 1967] 

24. — Kayseri Milletvekili Mehmet Ateşoğ-
lu'nun 2739 sayılı Ulusal Bayram ve Genel 
Tatiller hakkındaki Kanunun 2 nei maddesinin 
(C) fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve İçişleri Komisyonu raporu. (2/288) 
(S. Sayısı : 309 ) [Dağıtma tarihi : 6 . 6 .1967] 

25. — 3530 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi bâzı maddelerinin kaldırılması ve 
bir geçici madde eklenmesi hakkında kanun ta
sarısı ile 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanununa 
ek 4047 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde 
değişiklik yapılması, 6 nci maddesinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bir ek madde eklenmesi hak-



kında kanun tasarısı ve Millî Eğitim, İçişleri ve 
Plân komisyonları raporları. (1/153, 1/321) (S. 
Sayısı : 308) [Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

26. — Kayseri Milletvekili Atıf Hacıpaşaoğ-
lu ve 3 arkadaşının, Rulet, tilt, langırt ve ben
zeri oyun alet makinaları hakkında kanun 
teklifi ile Hakkâri Milletvekili Ali Karahan, 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Muzaffer Alamkuş 
ve Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Meh
met Ali Demir'in, Türk Ceza Kanununun 567 
noi maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi ve içişleri, Turizm ve Tanıtma, Adalet 
ve Millî Eğitim komisyonları raporları. (2/301, 
2/178, 2/173, 2/180) (S. Sayısı : 307) [Dağıtma 
tarihi : 9 . 6 . 1967] 

X 27. — özel Yatırım Bankası kanunu tasarısı 
ile Ankara Milletvekili İsmail Eüştü Aksal ve 15 
arkadaşının, özel Yatırım Bankası kanunu tekli
fi ve İstanbul Milletvekili Nurettin Bulak'm, 
4792 sayılı İşçi Sigortaları Kurumu Kanununun 
20 noi maddesini değiştiren kanun teklifi ve Ti
caret Komisyonu ile Sayıştay, Ticaret, İçişleri, 
Maliye, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonla
rından 4 er üye seçilerek kurulan Geçici Ko
misyon raporları (1/141, 2/32, 2/188) (S. Sayı
sı : 313) [Dağıtma tarihi : 23 . 6 . 1967] 

28. — Serbest Malî Müşavirlik kanunu ta
sarısı ve Adalet, Maliye ve Plân komisyonların
dan seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu. (1/166) (S. Sayısı : 325) [Dağıt
ma tarihi : 6 . 7 . 1967] 

X 29. — Genel Nüfus Yazımı kanunu ta
sarısı ve Dışişleri, Adalet, İçişleri ve Plân ko
misyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (1/69) (S. Sayısı : 330) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1967] 

X 30. — Nüfus kanunu tasarısı ve Dı
şişleri, Adalet, İçişleri ve Plân 'komisyonlarından 
seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru. (1/70) (S. Sayısı : 331) [Dağıtma tari
hi : 6 . 7 . 1967] 

31. — Avukatlık kanunu tasarısı ile Adana 
Milletvekili Kemal Sarıilbrahimoğlu ve 7 arka
daşı, Konya Milletvekili Pakih Özfakih ve 21 
arkadaşı ve Eskişehir Milletvekili İsmet Angı 
ve 2 arkadaşının Avukatlık kanunu teklifleri ile 

Çalışma ve Adalet komisyonlarından 7 şer üye
den kurulu Geçici Komisyon Taporu. (1/313, 
2/1 , 2/54, 2/445) (S. Sayısı : 324) [Dağıtma 
tarihi : 6 . 7 . 1967] 

32. — Kooperatifler kanunu tasarısı ile 
Konya Milletvekili Fakih özfakih ile Adana 
Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 23 ar
kadaşının, Kooperatifler kanunu teklifi ve 
Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm, Koopera
tifler kanunu teklifi ve Tarım, Adalet, Tica
ret ve Plân komisyonlarından 3 er üyeden ku
rulu Geçici Komisyon raporu. (1/151, 2/53, 
2/232) (S. Sayısı : 351) [Dağıtma tarihi : 
8 . 7 . 1967] 

33. — 31 Mayıs 1957 tarihli ve 6990 sayılı 
Atatürk Üniversitesi Kanununun geçici birin
ci, ikinci, üçüncü maddelerinin yürürlük süre
lerinin (20) yıla çıkarılması ve geçici dördün
cü maddesinde değişiklik yapılması hakkında 
Ikanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân korniş-
yonlaırı raporları. (1/371) (S. Sayısı : 430) 
[Dağıtma tarihi : 31 . 7 . 1967] 

X 34. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, Türkiye Halk Bankası 
ve Halk Sandıkları hakkında 8 . 6 . 1933 tarih 
v& 2284 sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve 
Ticaret ve Plân komisyonları raporları. (2/170) 
(S. Sayısı : 431) [Dağıtma tarihi : 11.7.1967] 

35. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil ve 69 arkadaşının, Kore Sa
vaşına katılan Mehmet Mirzaoğlu 1928 doğum
lu Hacı Altıner'e vatani hizmet tertibinden 
maaş bağlanması hakkında kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları. (2/355) 
(S. Sayısı : 433) [Dağıtma tarihi : 11.7.1967] 

36. — Kastamonu Milletvekili 'Sabri Keskin 
ve 9 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanunu
na geçici bir madde eklenmesine dair kanun 
teklifi (2/124) (S. Sayısı : 432) [Dağıtma 
[Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1967] 

37. — Emekli sandıklariyle maluliyet, ihtiyar
lık ve ölüm sigortaları (kanunlarına tabi hiz
metlerin birleştirilmesi hakkındaki Kanuna ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı 
ve Çalışma, Maliye ve Plân komisyonları ra
porları. (1/56) (S. Sayısı : 429) [Dağıtma ta
rihi : 12 . 7 . 1967] 
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88. — 6990 sayılı Atatürk Üniversitesi Ka

nununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Plân komisyonları raporları (1/345) (S. Sayı
sı : 434) [Dağıtma tarihi : 13 . 7 . 1967] 

39. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt 
ve Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Mehmet 

Hazer'in 1961 yılında Kars, Erzurum ve Ağrı 
illerinde muhtaç durumda olan halka dağıtı
lan buğday bedellerinin terkini hakkında ka
nun teklifi : (2/367) (S. Sayısı 436) [Dağıt
ma tarihi : 13 . 7 . 1967] 

mmm 

(Millet Meclisi 141 nci Birleşim) 


