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1, — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

I i irin e i Olurum 

Yeter sayı bulunmadığından saat 11 de 
toplanılmak üzere birleşime ara verildi. 

ikinci Olurum 

Hastalığı dolayısiyle iki aydan fazla izin 
alan Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Sa
kıp Önal'a tahsisatının verilebilmesine dair 
Başbakanlık tezkeresi okundu ve kabul 'edildi. 

Federal Almanya Diyeti Başkanı tarafın
dan şahsan davet edilen 'Millet Meclisi Baş
kanı Fııad Sirmen'in Başkanlığında A. Parti
sinden Hüsnü Dikeçligil, C. 11. Partisinden N Ü 
YÜ Yetkin, C. K. M. Partisinden. Cevat odyak-
ıııa/, M. Part isinden Kıza Polat ve V. T. Par
tisinden Adil Yasadan Müteşekkil Parlamen

to Heyetinin Almanya'yı ziyareti hakkında 
Başkanlık tezkeresi okundu, bilgi edinildi. 

( 'yelerden Halil Sai'ikaya ve«'Vast'i Cerger 'e 
izin verilmesi hakkındaki Başkanlık tezkeresi 
okundu ve izinler kabul olundu. 

Cumhuriyet Senatosu İçtüzük teklifinin 14 
ncü maddesi üzerinde ıbir süre görüşüldü. 

Saat 14 te yapılacak birleşik toplantı saat 
10 ya kadar sonuçlandığı takdirde saat Ki da, 
eksi salde 15 K'kim 1!)6;> Salı günü saat 14 to 
toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili (iaziantep 

İhsan U amit Tiıjrd Niza. met Un Özgül 
Kâtip 
Sivas 

Ahmet Çckrmoffln 

S O II lı 

Sözlü osru 
Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Nedim 

Kvliya'nın, karayolu ile birbirine bağlı olma

yan vilâyetlere dair sözlü soru önergesi, Ba
yındırlık Bakanlığına gönderilmiştir. (ti/2:U) 

GELEN KÂĞITLAR 

Tasan 
I. — Yakalanan veya tutuklanan bâzı kim

selere tazminat verilmesi hakkındaki kanun ta
sarısının Millet Meclisince1 'kabul, olunan 'metni 
(M. Meclisi 1/544, C. Senatosu 1/311) (Anaya
sa ve- Adalet. İçişleri ve Bütçe komisyonlarına) 

li'aporhtr 
2. ----- Millî Kğitiın Bakanlığına Ankara 'da 

yaptır ı lacak merkez binası için gelecek yıl lara 
geçici yüklenmelere girişilmesi hakkındaki ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğit im, 

— 298 



O. Senatosu B : 121 
Bayındırlık ve Ulaştırma ve Bütçe komisyon
ları raporları (M. Meclisi 1/4.12, C. Senatosu 
1/298) (S. Sayısı : :.U9) j 

M. —- .istanbul'da Beşiktaş'da Yişnezade 
mahallesinde, Teşvikiye ve Maç̂ ka moydanı so
kaklarında kâin ve Hazineye ait iken parasız 

BAŞKAN — 121 nci Birleşimi açıyorum. 

CELÂL EİİTÜĞ (Elâzığ) — Gündem dışı 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Gündemimiz (bir (hayli •yüklü
dür. Yazdı olarak da talepler vardır. Bu selbeple 
gündem dışı konuşmaya müsaade cdemiyeeeği-
mi arz ederim. 

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

/. — • Samsun Vyesi Fethi Tevetoglu'nun; 
Kuzey İtalya dahi Vaiont Barajı faciası müna
sebetiyle, dost ve, müttefikimiz italyan Milleti
nin acılannı Türk Mili etinin paylaştığının bil
dirilmesine dair önergesi, 

Cumhuriyet. Senatosu Başkanlığına 
Kuzey İtalya'daki (Vaiont Barajı büyük. 

faciası") dolayısiyle dost ve NATO ım'iitlef i ki
miz İtalyan Milletinin çok derin acısını Türk 
Milletinin paylaştığını ıbildirmeye, Senato Baş
kanlığımızın tavassutunu saygılarımla arz ve 
istirham ederim. 

Samsun 
Cethi Teıvetoğlu 

BAŞKAN — Sayın Tovetoğlu'nun Yüksek 
Heyetinizin İtalyan Milletinin derin acısını 
paylaşma yolundaki önergesi üzerinde Başkan
lık gereğini yapacaktır. 
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olarak istanbul Belediyesine devredilmiş bulu
nan arsa ve binaların Hazineye iadesi hakkın
daki ikamın tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu içişleri, 
Millî Eğitim, Malî ve İktisadi işler ve Bütçe 
komisyonları raporları (M. Meclisi 1/126, C. 
Senatosu 1/247) (S. Sayısı : 320) 

(r ü nd em e ge çiy oruz. 
CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan.. 

'bir teklifte bulunacağım. 

BAŞKAN — İki önerge var efendim. 
HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Öner

geler hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Evvelâ okutayım. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Başkanlığa 
İtalya'da <vukuibulan ibaraj yıkılması mfüna-

setbetiyle teessürlerimizi italya Senatosuna ib
lâğı hakkında gündem dışı söz rica ediyorum. 
Saygılarımla. _,.A w 

Elazığ 
Celâl Ertuğ 

BAŞKAN — Gündem dışı söz hususundaki 
fikrimi açıkladım. Gündemle ilgili bir önerge 
vardir, 'okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemde •mevcut kanun teklif ve tasarıla

rının sözlü sorulardan önce görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

Bütçe Komisyonu Başkam 
Salhir Kurutluoğlu 

B I R Î N O Î OTURUM 
Açılma saati : 14,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 

KÂTİPLER : Ahmet Naci Arı (Kırklareli), Ahmet Çekemoğlu (Sivas) 
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BAŞKAN — Gündemde bulunan kanun tek

lif ve tasarılarının diğer işlerden önce görü
şülmesi istenmektedir. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI EKREM ALİCAN (Sakarya Millet
vekili) — 'Söz istiyorum. 

BA'ŞKAN — Hangi hususta Sayın Alican. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI EKREM ALÎCAN (Sakarya Millet
vekili) — .Efendim, Washin!gton gör üş'm eleri 
hakkında gündem dışı söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bekata siz ne hakkında 
söz istiyorsunuz1? 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Öner
ge 'hakkında. 

BAŞKAN — Sayın Alican söz istedi. Ancak 
•gündem dışı söz istediğinden (biraz sonra söz 
vereeğim. Gündemde bulunan kanun tasarı 
ve tekliflerinin 'görüşülmiesi 'hakkındaki öner
ge aleyhinde Sayın Bekata. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Pek 
mulhterenı arkadaşlarım, :Senatio Başkanlık Di
vanı Muhterem Heyetinize Salı günleri soru 
önergelerinin konuşulmasını teklif etti. Muh
terem Heyetiniz ittifakla bu teklifi kaibul ede
rek 'bugüne kadar tatbik edilegelen ıbu teamü
lü kurdu. Verilmiş olan önerge, soruların (bir 
tarafa bırakılarak kanunların konuşulmasına 
dairdir. Bunun kabulü için ciddî hiçlbir se-
hep ortada olmadığı bir yana reddi 'için ciddî 
Ibir sehep var. Günlerdir ıımuimi efkârı. Yük
sek Senatoyu, Meclisi, 'basını yakından ilgıil/en-
diren (birkaç soru bugünkü /gündemde yer- al
mış bulunmaktadır. Beklerim ki tek taraflı 
konuşmaları bir yana bırakarak bu konuda 
meclislerin ve umumi efkârın aydınlanması 
için yeri gelmişken sorular konuşulsun, ve yine 
beklerim ki tek taraflı konuşmalardan geçip 
(bizzat bakanlar 'bu soruların ceVapl andın 1/ma-
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sun talebîetsin. Bu itibarla efkârı umum'iyeyi, 
Yüksek Senatoyu ve Yüksek Meclisi 'her hangi 
ıbir tereddütten azade kılmak için soruların ko
nuşulmasına imkân vermenizi ve şimdiye ka
dar Salı günleri tatbik edileigelmekte olan tea
mülü yok yere bozmamanızı rica ediyorum, 
önergenin reddedilmesi suretiyle bu hâsıl ola-
caletı r, saygı 1 arımla, 

BAŞKAN — Sayın Şahingiray, lehinde (mi? 
ÖZEL ŞAHİNGİRAY (İstanbul) — Leihin-

de efendim. 

BAŞKAN — Önergenin \çh ve aleyhinde 
•birer kişiye söz 'verdikten sonra, önergeyi oy
latacağım. Buyurun Sayın Şahingiray. 

ÖZEL ŞAHİNGİRAY (İstanbul) — Muhte
rem Başkan, aııulhterem senatörler; tatil ayla
rına raslıyan Senato çalışmasının asıl gayesi, 
Anayasanın emretmiş olduğu kanunların bir an 
evvel çıkması içindir. Buradaki /mevcudiye
timiz sözlü sorulardan evvel kanunlar üzerinde 
zamanımızı kullanmak vo değerlendirmektir. 
Hepimizin so'zlü soruKiı vardır. Hepimiız hanın 
bekliyoruz. Fakat Anayasanın emretmiş ol
duğu vazifeleri bir an evvel yerine getirmek 
için kanunlar üzerinde konuşulmasını rica ede
rim. (A. P. sıralarından, bravo sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Gündemde ımevcut kanını tek
lif ve tasarılarının sözlü ^onılaı'dan evvel gö
rüşülmesini teklif eden Bütçe Komisyonu Baş
kanın önergesinin leh ve aleyhinde (birer üye 
konuşmuştur. 

önergeyi oylarınıza arz ediylorum. Kaibul 
edenler... Etmiyeııler... 22 ye karşı 44 oyla öner
ge kahul edilmiştir. 

Sayın Başbakan Yardımcısı Ekrem Alican 
söz talebetmişlerdir, Sayın Alican'm konulma
sından sonra kanunların ıgöıü'şülm'esine devam 
edeceğiz. 

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Ekrem Alican; Maliye Bakanı Ferid Helen'le 
katıldıkları, Dünya Bankası Para Fonu toplan
tıları ve bu vesile İle Washington'da yaptıkları 
temaslar ve neticeleri hakkında demeci. 

[BAŞKAN — Buyurun Sayın Alican. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI EKREM ALİCAN (Sakarya Millet
vekili) — Muhterem Başkan, muhterem Sena
to üyeleri; Maliye Bakanı arkadaşımla birlik
te son defa' yaptığımız Washington seyahati 
münasebetiyle Yüksek Heyetinize izahat ver
mek isterim. 

— 300 — 
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21 Eylül Cumartesi günü haışlıyan ve 

4 Ekim Cuma günü sona eren Washington top
lantıları, temasları ve -müzakereleri (hakkında
ki maruzatımı üç kısımda toplamak 'mümkün
dür. 

'Birincisi : Dünya Bankası ve Para Tonu 
toplantıları, 

İkincisi : Bu vesile ile Amerika Birleşik 
Devletleri Cumhurbaşkanı, 'Maliye \Tâzırı ve 
Dış Yardım Teşkilâtı İdarecisi ile, Dünya Ban
kası ve Para Fonu [T<nuım müdürleri ile. temas
lar, 

Üçüncüsü : Maliye Müsteşarının (başkanlı
ğındaki teknik heyetin müzakeıle. ve temasları. 

Müsaadenizle izahlarımı ''bu sıra içinde ya
pacağım. 

A) Dünya Bankası ve Milletlerarası Para 
Fonu toplantıları : 

Bu toplantılar, Iher yıl iki kardeş müessese
yi kuran devletlerin maliye ve merkez (banka
cılığı sahasındaki yetkili resmî şahıslarının iş
tiraki ile yapılan genel kurul toplantılarıdır. 
Burada, Para Form ile Dünya Bankasının 
yıllık faaliyetleri tetkik edilir, üye memleket
lerin görüşleri ifade edilir, (gelecekteki idare
si hakkında tem'ennilerde .bulıınukır ve yıllık 
hesapları kabul olunur. Bu vesile ile Fon ve 
Banka idarecileri, umum müdürleri diliyle dün
yanın malî ve iktisadi durumumu izah ederler, 
»bu istikamette hür milletlerin toplu olarak ve 
münferiden içinde 'bulundukları duruma temas 
-ederler, yani yeni fikir ve .tasavvurlar varsa 
bunları ifade ederler ve üye memleketlerin 
bilhassa zaman zaman 'muayyen konularda 
önem ifade edenleriyle doğruca temas etmek, 
onları tanımak, fikir 'teati etmek imkânını (bu
lurlar. 

Bu yıl, Para Fonunun meşgul olduğu konu
larda, gerek resmî gerekse 'mailidut sayıdaki 
üyelerle yapılan temasların mihrakını, millet
lerarası likidite meselesi teşkil etmiştir Bu 
hususta ilk ihtiyaç Londra ve \rew York Malî 
merkezlerinde duyulmuş, meşhur bir iktisatçı
nın «para fonuna kredi yaratmak yetkisini ta 
nımak ve bu müesseseyi tamamen milletlerara
sı 'bir 'Merkez Bankası haline getirmek» fikri 
çok ilgi toplamış, fakat böyle bir sistemin ge
tireceği mahzurlar yetkili çevrelerde ve basın
da 'büyük yer işgal etmiştir. 
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Geçen yıl Tlgiltere Maliye Nâzın milletler

arası likidite mevzuuna aıvdeJt eder'ek, artan ti
caret hacmi karşısında mevcut dış tediye vası
taları yekûnunun kifayetsizlik ıg'österdiği tema
yül ündo olduğunu, bunun da dünya ticareti 
üzerinde menfi tesir yapacağını lortaya atmi'ş, 
fakat tabiatları itibariyle ihtiyatlı olan millet
lerarası maliye alemi, mevzua lâyık olduğu 
ehemmiyeti vermemiş idi. 

Bu yılki toplantıda, daha ziyade küçük Batı 
memleketlerini ilgilendiren 'bu konu 'büyük ilgi 
toplamış, 'gerek resmî oturumlarda, gerekse »otu
rumlar arası hususi temaslarda (bu mevzu işlen-
<miş ve bilhassa ilgili sanayici memleketlerin yet
kili temsilcileri küçjük komiteler halinde çalış-
'îııa 1 ar yapmışlardır. 

Varılan neticeler, konunun bir mesele olarak 
kabul edilmesi şeklinde olmuş ve bulgünkü du
rum dünya ticaretini tahdit edici ibir seviveye 
gelmemiş olmakla beraber böyle (bir İhtimalin 
ve tehlikenin mevcudiyeti teslim edilmiş ve ko
nunun ele alınarak tetkik edilmesi ve hu ko
nuda bir etüt hazırlanması kararlaştırılmıştır. 

10tüt Amerika, İngiltere, Kanada, Fransa, 
Almanya, İtalya, JTolânda, Belçika gibi sana
yici devletler tarafından yaptırılacaktır. 

Bu devletler adına Amerika, İngiltere ve 
Holânda temsilcilerinden müteşekkil bir küçük 
komite tetkiki yapacaktır. 

Para Fonu bu heyete dâhil edilmemiş, ken-
dis'inin aynı konuda ımüstakill'en bir etüt yap
ması kararlaştırılmıştır. Etütlerin ne zaman 
sona ereceği (bilinmemektedir. Ancak, gelecek 
yılki toplantıya yetişmesine gayret sarf oluna
cağı ifade edilmiştir. 

Bu husus memleketimizi, dış dünya ticareti
nin, ileri memleketlerin refahının, istihsal ve is
tihlâk kapasitesinin artmasının, ihracatımız ve 
dış istikrarımız üzerinde yapacağı müspet tesir 
miktarmca alâkalandıran paramız henüz konver-
tibl olmadığı, Merkez Bankasında büyük rezerv
ler bıılunduramadığımız ve dünya ticaretinde his
semiz mahdudolduğu cihetle, milletlerarası liki
dite konusu bizi ön plânda, ilgilendiren bir mese
le halinde değildir. 

Bu yıl toplantılarda, para fonunu ilgilendiren 
komitelerde, gelişme halindeki memleketlerin me
seleleri üzerinde her yıl olduğu gibi ehemmiyetle 
durulmuştur. Bu memleketlerin ihracat piyasala
rındaki dalgalanmalar, ticaret hadlerinin düşme 
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istikametinde seyretmesi ve artmakta olan dış bore 
seviyeleri şikâyet konusu yapılmıştır. Bu mesele
lerde son yıllarda gerek fikrî hazırlık gerekse fii
lî çare olarak varılan merhalelere işaret edilmiş, 
istikbal için tedbirler temenni edilmiş, fakat üze
rinde durulacak müşahhas bir teklif yapılmamış
tır. Para fonu ileri gelenleri gelişme halindeki 
üye memleketlerin strüktürel olmıyan nakit ihti
yaçları için faydalı olmaya daha geniş mikyasta 
devam edeceklerini, ancak iç malî istikrarın, millî 
tasarruf seviyesinin artırılmasının gelişme için bi
rinci şart olduğu fikrini ısrarla muhafaza ettikle
rini ifade etmişlerdir. 

Dünya Bankasının yeni Umum Müdürü, Ban
kanın ikraz ettiği paraların; Bankaca büyük ma
lî merkezlerde satılan tahviller mukabilinde temin 
olunması vakıası dol ayış iyi e, çok uzun vadeli dü
şük faizli ikrazlara müsaidolmadiği, Afi) ismi ile 
artık meşhur olan Milletlerarası Kalkınma Birli
ği kaynaklarının, bu sebeple daha ziyade takviye 
edilmesi gerektiğini ifade etmiş, artırılmış olmak
la beraber mevcut kaynakların ihtiyaca nisbetle 
küçüklüğünü söylemiş ve Bankanın ikrazlarının 
sektörler itibariyle de genişletilmesi fikrini orta
ya atmıştır. Bu arada bankanın ikraz yaparken 
kullandığı ölçüleri, çalışmalarında takibettiği iti
nalı ve dakik tavrını terk etmiyeceğini söylemek 
suretiyle, malî idare, mesuliyet ve nizam fikrinin 
ehemmiyetini tekrarlamıştır. 

Bu toplantılarda Türk delegasyonu, gerek ma
lî istikrar, para ve kredi politikası, gerekse kal
kınma gayretleri sahasındaki geçen yıl içinde edi
nilen tecrübeleri ve alınan neticeleri ifade etmiş, 
gelişme halindeki memleketlerin müşterek mesele
lerine bir kere daha tercüman olmuştur. 

Toplantılar, resmî oturumlar haricinde yük
sek seviyeli temaslara da imkân vermişlerdir. De
legasyonumuz, Amerika Birleşik Devletleri Cum
hurbaşkanı Sayın Kennedy, Maliye Nazırı Mr. 
Dillon, Milletlerarası Yardım Teşkilâtı İdarecisi 
M. Bell, Para Fonunun yeni Umum Müdürü Mr. 
Field Von Schwitzer ve Dünya Bankası yeni 
Umum Müdürü Mr. Woods ile siyasi görüşmeler 
yapmış, ayrıca Büyükelçilikte verilen öğle yeme
ğinde Türk Konsorsiyumunu teşkil eden Devlet
ler Nazırları ve diğer erkân ile fikir teatisi imkâ
nını bulmuştur. 

«Maliye Bakanı arkadaşım ve Washington Bü
yükelçimizin de iştirakiyle Başkan Kenndy ile 
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yaptığımız görüşme samimî bir hava içinde cere
yan etmiştir. Bu görüşmede, kendisine bilhassa 
iktisadi ve malî durumumuz hakkında izahat ve
rilmiş, halen Türkiye'nin çözmek zorunda olduğu 
en önemli meselenin iktisadi kalkınma dâvası ol
duğu, şimdiye kadar yapılan Amerikan yardımı
nın memleketimizde şükranla karşılandığı, yardı
mın ileride devamının ve Amerika'nın konsorsi
yum içinde de Türkiye'yi her bakımdan destekle
mesinin büyük Önem taşıdığı belirtilmiştir. Baş
kan Kennedy Amerika'nın Türkiye'yi önemli bir 
coğrafi bölgede, çok değerli bir dost ve müttefik 
olarak gördüğünü, Türkiye'nin savunmasına ya
pılabilecek en büyük hizmetin iktisadi kalkınma 
hızını artırmak olduğunu, bu dâvada Amerika'
nın, imkânları nisbelinde, yardıma devam edece
ğini, bu sene kongreden çıkacak dış yardım öde
neğinin geçen yıllardan daha az olmasının muhte
mel bulunmasına rağmen, Türkiye'nin en üstün 
prioriteyi haiz mahdut sayıdaki memleketler ara
sında bulunduğunu ifade etmiştir. 

Maliye Bakanı arkadaşım Melen, Amerikan 
Hazine Nâzın Mr. Dillon'la yaptığı görüşmede, 
kendisine vergi mevzuunda yapılmış ve yapılmak
ta olan İslâhat ve plân tatbikatı hakkında izahat 
vermiş, konsorsiyum çalışmalarının geçen yıl ol
duğu gibi geç başlamaması hususunda Amerika'
nın müzaharette bulunmasını temenni etmiş ve 
gelir teşkilâtımızın eleman ve malzeme bakımla
rından takviyesi için yapmayı düşündüğümüz re-
organizasyon konusunda teknik yardıma ihtiyacı
mız olduğunu izah etmiştir. Mr. Dillon bu izahatı 
alâkayla karşılamış ve istenen teknik yardımın 
memnuniyetle yapılacağını ifade etmiştir. 

ATD Baş'kanı Mr. Bell ile Kalkınma Pla-
nımızıu il!k yıldaki tatbikatı, özel -sektörün 
plândaki rolü, yalbancı sermayenin celbi, plâ
nın tatbiki için lüzumlu finanisman İhtiyacımız 
gibi konuları içine alan etraflı görüşmeler ya
pılmış, Mr. Bell bu konulardan kendi dairesi
ni ilgilendirenler üzerinde öaıenıle durulacağım 
vadetmiştir. 

Bu temaslardan b aşık a., Türk Konsorsiyumu 
Başkam Von Mangok, Milletlerarası Para. Ponu 
Umum Müdürü Mr. Schweitz'er ve Dünya Ban
kası' Umum Müdürü Mr. Woods ile birer gö-
rüşime yapılarak, kendilerine meselelerimiz bir 
kere daha izah edilmiş, önümüzdeki yıl içinde 
almaca-k tedbirler anlatılmış ve kalkınma gay
retlerimize müzaheretleri istenmiştir. Her üç 
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şalhıs da problemlerimizi anlayışla karşılıyarak 
bu "konulanla kendilerine düşeni yapacaklarını 
ifade etmişierdir. 

C) Maliye Müsteşarının başkanlığındaki 
teknik heyetin yaptığı temaslara gelince : 

Ekonomimizin 19t>2 yılında kaydettiği geliş
me 19*63 yılının ilk altı ayında aynı istikamette 
alınan neticeler ve iyi hir mahsul yılının malî 
ve nakdî durumumuz üzerinde yaptığı tesirler, 
Para. Fonu ve Avrupa İktisadi İş Birliği Teş
kilâtı ve mütehassıslarımız tarafından tetkik ve 
müzakere komiten yapılmış, görüşmelerde; is
tihsalde, iş ve iş verme ha<cmıuda yatırımlar
da, Hazinenin durumunda. Merkez Bankası ile 
banka kredilerinde .meydana gelen artış nisbet-
leri ve istikametleri üzerinde durulmuş, kal-
kınmamız, enflâsyona ve deflasyona düşmek
sizin, dış tediyelerimizin inkıta'sız devamı ile 
ilgili konular üzerinde çalışılmıştır. 

ıBu çalışmalar neticesinde özel sektörün plânlı 
devredeki gelişmesi tatminkâr bul un muş, fi
yatlardaki ve ücretlerdeki kımıldanışın dik
katle takibi lâzımgeldiği müşahede edilmiştir. 
İstihsal ve yatırını] a rdatki artış ile son birbuçuk 
yıl içinde % 6,5 civarında bir kalkınma hv/,\ 
sağlandığı mvemnuniyetle kaydedilmiştir. "Bu

nunla beraber 1963 yılının mütaakıp altı ayı 
zarfında kamu bütçelerinin her hangi bir se
beple açık vermesi halinde istikrar şartları
nın bozulabileeeği 'düşünülmüş re Türk ekono
misinin girtmekte olduğu büyük istihsal devre
sine uygun bir kredi politikasının tesbit edile
bilmesi için, da!ha .geniş tetkiklere ihtiyacoldu-
ğu tesbit edilmiştir. Bu tetkiklerin 1964 yılı 
konsorsiyom toplantılarının başlıyacağı 19.68 
Ka.sım ayından evvel yapılması gerektiğinden 
.görüşmelere Ankara'da bu ayın ükinei yarısın
dan itibaren devam edilmesi kararlaştırılmıştır. 

•Cl ör üş m eleri idare eden Maliye Müsteşarı
mız, bundan başka Amerikan Maliye, Hari
ciye nezaretleri ile Yardım Teşkilâtı, Para Fonu 
ve Dünya Bankası yetkilileri ile 'de geniş te
maslar yapmak imkânını bulmuştur. 

'Bu temaslarda Türkiye'nin istediği yardım
ların umumi hacmi, şekli, büyük yatırım pılo-
jeleri, ithal programları, yabancı sermayeyi 
teşvik mevzuu, krom rekabeti, 'mensucat ihra
catı, 'konsorsiyom toplantıları tarihi, ikili mü
zakerelerin .suhuletle işlemesi için alınması lâ-
zımıgelen tedbirler üzerin'de durulmuştur. Arz 
'ederim. (Alkışlar) 

Teşekkür ederim. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

m ti leitlkijkı için Anayasa ve Adalet, İçişleri ve 
Bütçe komisyonlarından seçileceJk (3) er üyenin 
iştirakiyle Ikurutaealk 'bir geçici. Ikomfeyonda mii-
zalkere edilmesin'i arz ve t<oklif ederim. 

2. — Yakalanan ve tutuklanan bâzı kimselere 
tazminat verilmesine dair kanun tasarısının, 
lıavede edildiği komisyonlardan üçer üye alın
mak suretiyle teşkil olunacak bir Geçici Komis
yonda görüşülmesi hakkındaki önerge 

BAŞKAN — önergeyi olkuıtuyorum. 

Oumlhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Yakalanan ve tutıılklanan bâzı ıkimselere taz

minat verilmesine dair İkamın tasarısı Millet Mec
lisince Ikafbuil edilerdk Senatoya sunulmuş ibııhın-
ınaktad ir. 

25 E'kiım 1963 tarillıinden evvel yürürlüğ'e gir
mesi karar altına alınan mezkûr 'kanun tasarısı -

Adaldt •Ba/kanı 
AiİHİüllbak Kemal Yörük 

BAŞKAN — Sözü geçen kanun tasarısının 
geçici Ibir ikomisyonda itoMlrikı istenmektedir. 
Anayasa, ve Adalet, İçişleri ve Bütçe 'komisyon
ları mlan seçilecek üçer 'kişiden bir geçici ko
misyon Ikurulmaısı halkkındalki önergeydi oylarını -
za, arz ediyorum). Kalbıul 'edenler... Etimiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 nci 
maddesinin (C) fıkrasına 4092 saydı Kanunla 
eklenen hükümlerin değiştirilmesi re bu kanuna 

bir geçici madde eklenmesi hakkındaki kanun 
teklifinin Millet '31 çelişince kabul olunan metni 
ve. Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma Korniş-
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yonu raporu (M. Meclisi 2/484; C. Senatosu 
2/111) (8. Sayısı ; 316) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak iş

ler kısmında bulunan 1111 sayılı Askerlik Ka
nununun 85 nei maddesinin (C) fıkrasına 4092 
sayılı Kanunla eklenen hükümlerinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bir geçici madde eklen
mesi hakkındaki 316 sıra sayılı Kanun teklifi
nin öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Millî Savunma Komisyonu 
Başkam 

Cumihurbaşkanınea 
seçilen üye 

Kâzım Orbay 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Rapora okutuyorum. 

İHSAN SABRt ÇAĞLAYANGÎL (Bursa) — 
— • Usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

İHSAN SABRÎ OAĞLAYANGÎL (Bursa) — 
Sözlü sorulardan evvel kanunların müzakere
sine geçilmesi yüksek oylarınızla kabul Du
yurulduğuna göre öneelilik ve ivedilik sırasın
da evvelce başlanmış ve yarım kalmış olan 
Reorganizasyon Kanunundan başlaması uygun 
olacağı kanaatindeyim. O itibarla, müzakere
sine girilmiş aynı vasıfta bir kanun durur
ken diğer kanunların takdimen görüşülmeme
sini yüksek takdirlerinize arz «ederim. 

BAŞKAN —• Önerge, usule uygun verilmiş. 
Başkanlık da, usule uygun olarak, oylarınıza 
arz etmiş, ve kabul edilmiştir. Mâni bir hal 
yoktur. Eğer, reorganizasyon kanun tasarısı
nın görüşülmesine, başlanırsa; günlerce devam 
edecektir. Halbuki, birer maddelik kanunla
rın, görüşülmesiyle aradan çıkması daha iyi 
olur, Başkanlık bu kanaattedir. Bu da zaten 

(1) S16 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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Yüksek Heyetçe kabul edilmiştir. Komisyon ra
porunu okutuyorum 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisinin 19 . 9 . 1963 tarihli 140 nei 

Birleşiminde öncelik va ivedilikle görüşülerek 
kabul edilen, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 
35 nei maddesinin (C) fıkrasına 4092 sayılı 
Kanunla eklenen hükümlerin değiştirilmesi ve 
bu kanuna, bir geçici madde eklenmesi hakkın
daki kanun teklifi, ilgili bakanlıklar tem
silcilerinin de iştirakleriyle komisyonumuzun 
2 . 10 . 1963 ve 3 . 10 . 1963 tarihli birleşim
lerinde tetkik ve müzakere edildi. 

Teklif gerekçesinde tafsilen izahı yapılan 
hususlar ve gerekse ilgili Millî Savunma ve 
Millî Eğitini Bakanları temsilcilerinin tamam
layıcı beyanları üzerine, komisyonumuz Millet 
Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen metnin 
aynen kabulüne, Genel Kurulun tasviplerine 
arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulma
sına karar verilmiştir. 

(öncelik ve ivedilikle görüşülmesine) 

Başkan Başkan vekili 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Tabiî Üye 

K. Orbay F. özdilek 
İmzada bulunamadı 

Sözcü 
Manisa 
E. Açar 

Tabiî Üye 
M. Ataklı 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
N\ özdeniz 

Denizli 
M. E. Durul 

Samsun 
C. Tokgöz 

Kâtip 
Ankara 

M. Ulusoy 
İmzada bulunamadı 

Tabiî Üye 
R. Aksoyoğlu 

Çanakkale 
Â. Aksoy 

Erzurum 
R. Sanal an 

Zonguldak 
T. İnci 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen yok. 
Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Maddelero geçilmesini kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Biraz önco okunan önergede ivedilik hususu 
da vardır. İvediliği oylarınıza sunuyorum. Ka
imi edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 nci madde
sinin (C) fıkrasına 4092 sayılı Kanunla eklenen 
hükümlerin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 

geçici madde eklenmesi hakkındaki Kanun 

MADDE 1. — 1.111. sayılı Askerlik Kanu
nunun 35 nci maddesinin (C) fıkrasına 4092 
sayılı Kanunla eklenen hükümler aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Lise son sınıfta bulunan öğrencilerden iki 
yıl üst üste sınıf geçemediklerinden dolayı, 
askerliklerine karlar alınmış ve dolayısiyle yük
sek bir öğrenim kurumuna girememiş olanların 
askere celp ve şevkleri bir yıl geciktirilir. 

Bunlardan etresi yıl yüksek bir öğrenim ku- j 
rumuna asıl öğrenci olarak girdiklerini usulü
ne göre tevsik edenlerin; askere celp ve şevk
leri hakkında alın niş olan kararlar, askerlik 
meclisi veya. idare heyetlerince ertesi yıla terk 
şeklinde değiştirilir. 

BAŞKAN — .Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Yalnız burada, komisyondan bir hususun 
açıklanmasını istirham edeceğim. Millet Mec
lisi metninde şu şe'kildc bitmektedir : «Geçici 
madde eklenmesi hakkındaki kanun.» Millî 
Savunma Komisyonunun kabul ettiği metnin 
sonunda «Geçici madde eklenmesi hakkındaki 
kanun teklifi» denmektedir. Bu şekilde de bizim 
komisyonumuz tarafından kanuna «teklifi,» şek
linde ibare eklenmiş bulunmaktadır. 'Ye bu I 
durumda bir değişiklik vardır demektir. I 

Ama Millet Meclisi metninde aynen şöyle 
denmektedir : «111.1 sayılı Askerlik Kanunu
nun 35 nci maddesinin (C) fıkrasına 4092 sa
yılı Kanunla eklenen hükümlerin değiştiril
mesi ve bu kanuna, bir geçici ııvadde eklenmesi 
hakkındaki Kanuni» 

Bu durumda komisyonun mütalâası ne ola- I 
çaktır?... 

MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI 
KÂZIM ORBAY (Cumhurbaşkanınca S Ü. ) — 
Bu teklife biz do aynen iştirak ediyoruz. I 

BAŞKAN — «Teklifi» çıkarılacağına göre 
madde üzerinde şu halde bir değişiklik yok. 
Değiştirge önergesi de yoktur. Üzerinde başka 
söz istiyen ?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

15.10.1963 0:1 
GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihte; durumları Ibu kanuna uyup 
da, askere sevk edilmiş veya sevk edilmemiş 
olanlardan bir yüksek öğrenim kurumuna asıl 
öğrenci olara'k kayıtlı bulunanlar da, yukarki 
madde hükmünden faydalanırlar. 

BAŞKAN — Geçici madde üzerinde söz isti
yen?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde söz istiyen?.. 
yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul 'edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul 'edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde leh ve aleyhte söz 
istiyen yok. Tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — İstanbul'da Beşiktaş'da Vişnezade ma
hallesinde, Teşvikiye ve Maçka meydanı sokak
larında kâin ve Hazineye ait iken parasız ola
rak İstanbul Belediyesine devredilmiş bulunan 
arsa ve binaların Hazineye iadesi hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri, 
Millî Eğitim, Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe 
komisyonları raporları (M. Meclisi 1/126, C. 
Senatosu 1/247) (S. Sayısı : 320) (1) 

BAŞKAN — Gündeme ilişkin bir önerge var
dı ı\ okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
İstanbul'da Beşiktaş'da Vişnezade mahalle

sinde, Teşvikiye ve Maçka meydanı sokakla
rında kâin ve Hazineye ait iken parasız olarak 
İstanbul Belediyesine devredilmiş bulunan arsa 
ve binanın Hazineye iadesi hakkındaki (320) 
sıra sayılı kanun tasarısı tabedilip sayın üye
lere dağıtılmış bulunmaktadır. 

Mezkûr kanun tasarısının en son müddeti 
17 . 10 . 1963 tür, bu bakımdan gelen kâğıt lar-

(1) 320 S. Sayılı basmayazı tutanağın sorum
dadır.. 
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dan gündeme al ınarak öncelik ve ivedilik!';1 

görüşü]me\sini arz ve teklif ederim. 
Bütçe Komisyonu Başkanı 

S>a!hiı* Kuru t luoğ lu 

BALKAN - - İler ne kaelar, basılmış, dağı
tılmış bulunmakta, ise de henüz İçtüzükte belir
tilen süre geçmiş değildir. Ancak, komisyonun. 
vermiş, okluğu önergede de belirti ldiği üzere; 
üc aylık süre 17 İlkimde dolacakt ı r . Bu sebep
le, kendiliğinden kanunlaşacağı cihelle Yüksek 
Heyetinizde görüşülmesi yer inde olacaktır . Bu
günkü gelen kâğı t la r ın üçüncü sırasında ka
yıtlı , basılmış ve dağıt ı lmış bulunan IVIO S. Sa
yılı Kanun tasarısının gündeme alınması husu
sunu oylarınıza arz ediyorum, ("Jündeıne alın
masını kabul edenler?.. . Kabul etmiyenler?.. . 
Kabul edilmişi ir. 

Öncelikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyeu-
ler... Kabul edilmiştir. "Raporu okutuyorum : 

Bütçe Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisinin \:\ . (i . lî)0:î tar ihl i 90 nci 

Birleşiminde görüşülerek kabul edilen, İstan
bul 'da, Beşiktaş ' ta, Vişnezaele mahallesinde, 
Teşvikiye ve Maçka Meydanı sokaklar ında kâin 
ve Hazineye ait iken parasız olarak İstanbul 
Belediyesine devredilmiş bulunan arsa ve bina
nın Hazineye iadesi hakkında, kanun tasarısı 
ile, Tunceli Senatörü Mehmet Ali D e m i r i n aynı 
mevzua ait kanun teklifi havalesi gereğince 
'İçişleri, Millî Kğitim ve Malî ve ik t i sadi İşler 
'komisyonlarında müzakere edilip karara bağ
landıktan sonra komisyonumuzda te tk ik ve mü
zakere edildi. 

Evvelemirde mevzuun Anayasa zaviyesinden 
tetkiki gerektiği kanısına var ı ldığından, bu 
yolda kamu tüzel kişiliklerinden gayrimenkul-
lerin kanunla alınıp alınanııyacağı hususunun 
halli için, Maliye Bakanlığı Başhuknk Müşa
viri ile, İçişleri Bakanlığı yetkil i leri ve Hukuk 
müşavirleri de çağrılarak, dinlendiler. 

Kamu tüzel kişileri arasında kanunla halli 
mümkün olan bu nevi muamelelerin, mülkiyet 
hakkını zedeliyecek bir yol olmadığı izah edil
dikten sonra, Anayasanın 116 ncı maddesi ge
reğince sureti hudusu kanunla mümkün ve o şe
kilde kurulmuş kamu tüzel kişiliklerinin ihdas 

ve ilgası mümkün iken, bu tüzel kişiliklere Ha
zinece bedelsiz devredilmiş bir gayr imenkulun, 
kamu hizmeti zaviyesinden aynı şekilde t ek r a r 
Hazineye iadesinde de Anayasa bakımından bir 
aykır ı l ık olmıyacağı sonucuna varılmış ve me
selenin Anayasa ve1 Adalet Komisyonuna hava
lesi gerekmediği kanaat iy le tasar ının esasının 
müzakeresine geçilmiştir. 

Ancak, konserva tuvar olarak kullanı lmak 
üzere belediyeye devredilmiş olan bu gayrimen
kulun, bu zaviyeden bir hizmete tahsisi ve bir 
hizmeti karşılaması icahederken sanat okulla
rına, tahsis edilmiş olması, İs tanbul şehrinin 
konserva tuvar ihtiyacını giderecek bir binanın 
ne suret le elde edileceğinin İçişleri Bakanlığın
dan sorulması karar laş t ı r ı lmış , içişleri Bakan
lığından «releri cevap. Hükümet teklifine tama
men aykır ı olduğu görüldüğünden ve inhirafın 
sebebini anlamak ve meselenin iki bakanlık 
aras ında bir mevzu olması sebebi île neticeye 
varılabilmek için İçişleri ve Millî Eğitim Ba
kanlıkları yetkil i lerinin davet ve dinlenmeleri 
gerekmişt ir . 

Bunlar huzuriyle yapılan müzakerelerde : 
İçişleri Bakanl ığ ındaki dosyada Hükümet 

ve Mehmet Ali D e m i r i n teklifleri intikal etmiş 
ve Bakanl ık olarak Millî "Eğitim Bakanlığına 
devri hususunda ihtilâfları olmadığı yolunda 
cevap veri ldiği ifade edilmiştir. 

Konservatuvar binası ihtiyacına gelince, be
lediye hu zaviyeden bir ta lep sevk etmediği 
gibi, belediye1 borçlarının koıısolielasyonıı sebe
biyle dört yüz küsur milyonluk bir borç yü
künden kur tu l muş olmaktadır . Belediye1 geniş 
mikyasta, bir imkâna sahibolae'ağıııelan bu yön
elen hizmetin karşı lanabileceği belirtilmiştir. 

Tophanc'ele okul 2 000 mevcutla çaLşmakîa 
idi. Tophane 'de binalarımız yıkılınca oraelaki 
'•] - 4 milyonluk ya l ın ın ın ortaelan kalkt ığı . 

Bunun üzerine bu binaya taş ınarak 2,f> mil
yon lira bir sarfiyat ile1 burası sanat okulu ola
rak kul lanı lmaya başlanehğı ve1 4 senedir kulla
nılmakta okluğu verilen izahat tan anlaşılmıştır . 

104!) yılında beleeliyeye devreelilen gayri
menkulun sanal okuluna tahsis edildiği l!)f>!) a 
kadar kenıservatuvar olarak kullanı lmadığı gibi 
bu yolda bir gayret de sarf edilmediği anlaşıl
maktadı r . 
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Belediye bedelsiz devrinde gayrimenkul mül

kiyetine tecavüz olarak mütalâa edilemez ise 
hizmet tahsisine terki dolayısiyle yapılacak 
muamelede mülkiyeti zedeleyici bir hal aramak 
mümkün olmıyacaktır. Millet Meclisinin Genel 
Kurulunca kabul edilen metnin aynen kabulüne 
karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üze
re Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Cumhu rbaşkanmea 

S. Kurutluoğlu 
Kâtip 
Niğde 

K. Bayhau 
Ordu 

Ş. Koksal 

S. 

S.Ü. 

Tabiî 
İT 

Üye 
Gürsoytı ak 

Sözcü 
Siirt 

L. Aykut 

Balıkesir 
K. Öztaş 

Tabiî Üye 
. Tunçkanat 

BAŞKAN" — Raporu dinlediniz, tümü üze
rinde söz istiyen?,.. Yok. Maddelere geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?... Etmi
yenler?... Kabul edilmiştir. İvedilik teklifi de 
vardır. İvedilik hususunu oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler?... Etmiyenler?... Kabul 
edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum : 

İstanbul'da Beşiktaş'ta, Vişnezade mahallesinde, 
Teşvikiye ve Maçka meydanı sokaklarında kâin 
ve Hazineye ait iken parasız olarak istanbul 
Belediyesine devredilmiş bulunan arsa ve bina
nın Hazineye iadesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 5397 sayılı Kanunla parasız 
olarak İstanbul Belediyesine devredilmiş bulu
nan, İstanbul'da, Beşiktaş'ta, Vişnezade mahal
lesinde, Teşvikiye ve Maçka meydanı sokakla
rında kâin eski 2 mükerrer, yeni 4 kapı sayılı 
ve 66 pafta, 703 ada, 4 parsel numaralı 15 342,50 
metrekare arsa ile üzerinde tamamlanmış olan 
bina bedelsiz olarak Hazineye iade olunmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum... 

RfFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Yapı
lan binalar hakkında komisyondan bir sualim 
olacaktır. Acaba, bu binalar belediyenin mi yok
sa Hazinenin midir?... 
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BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAHİH 

KURUTLUOĞLU (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Hazineye ait binalardır. Hazine tarafından ya
pılmıştır. 

BAŞKAN — Evet binalar Hazine tarafından 
yapılmıştır. 

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

MADDE 2. — 5397 ve 6585 sayılı kanunlar 
kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler'?... Etmiyenler?... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN —• Maddje üzerinde söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler?... Etmiyenler?... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini 
İçişleri ve Maliye Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen ?... 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler?... Etmiyenler?... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde leh ve aleyhte söz istiyen?.., 
Yok. Tasarı açık oylarınıza arz edilecektir. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Efendim, tümü 
hakkında söz istemiştim. 

BAŞKAN — Ama, şimdi açık oylamaya geç
tik. Ancak, burada açık oylamada kırmızı mı 

veya beyaz mı. oylarınızı niçin bu şekilde kul
lanacağınıza dair veciz ve kısa olmak üzere İç
tüzüğün 117 nci maddesine göre isterseniz söz 
verebilirim. 

Tümü üzerinde leh ve aleyhte söz isi iyen var 
mı, dedim. Kimse olmayınca görüşmeler bitmiş
tir. Size İçtüzüğün 117 nci maddesindeki im
kânı hazırlıyorum. Ya konuşursunuz, ya konuş
mazsınız. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Vallahi ne veciz 
olur, ne de kısa olur. 

BAŞKAN — İçtüzük gereğince kısa olacak. 
SUPHİ BATUR (Sinop) — Efendim, me

sele haddizatında basit bir mesele değildir, ya
ni bir binanın bir elden alınıp, diğer bir ele dev
rinden çok uzaktır. Meseleyi evvelâ mektep ba
kımından. mülkiyet hakları bakımından müta
lâa etmek lâzımgelir. Ne oluyor? Vaktiyle 300 
bin liraya belediyeye devredilmesi lâzımgelen 
bir binayı Bütçe Komisyonu, zamanın Bütçe 
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Komisyonu bir mucip sebeple değiştirmiş ve de
miş k i ; bu binayı İstanbul gibi büyük bir şehrin 
belediyesine konservatuvar, müze, beynelmilel 
toplantı yerleri ve sergi yapmak üzere Hüküme
tin teklifinden ayrılalım, meccanen tahsis ede
lim, denmiş. Ve binayı tahsis etmişler, belediye
nin mülkiyetine geçmiş. 

Demek ki, 1 nci merhalede kanun vâzıı ki, 
tâbiri ile Hazinenin anahtarlarını elinde tutan 
Millet Meclisi bir gayrimenkulu bir tarafa tah
sis etmiş, bırakmış. 

Şimdi, 1968 senesinde yeni bir kanunla geli
niyor, diyorlar ki : Bu binayı geri alacağız. 
Bina tescil edilmiş, belediye namına tapuda mu
kayyet, Nasıl iptal ediyorsunuz? Tapu kayıt
ları nasıl iptal ediliyor? Tapu kayıtları kanu
nen iptal edilir mi, edilmez mi? Tapu kayıtla
rının kanunen iptali asla caiz değildir. Hattâ 
bir sicil memuru inat etse, dayansa kanunla ta
pudaki kaydı silip başka bir yere vermez. Tapu 
kayıtlarının tapudan silinmesinin, muayyen 
birtakım formalitelere bağlı olması lâzımgelir. 
Anayasanın mülkiyet hakkı ne oluyor? Arka
daşlar Anayasadaki mülkiyet hakları da bu 
madde ile çiğnenmiş oluyor. (O sizin kanaatiniz, 
sesleri) Kanaatimiz bu değil, ama böyle olması 
lâzımgelir. Eğer bir memlekette Anayasa tat
bik ediliyorsa, Anayasa hukuku varsa, ikinci 
Cumhuriyet, Anayasanın tatbikini tamamiyle 
teminat altına almışsa tapudaki kayıtlar asla 
ve asla bir kanunla silinemez. Tapuda kayıtlı 
bir mal, kanunla bir şahıstan alınıp öteki şahsa 
devredilemez. Muayyen şartları vardır. Eğer 
bu mülk şartlara riayet edilmeden kullanıl
mışsa nereye gideceksiniz? Hazine mahkemeye 
gider. Başka yolu var mı arkadaşlar, başka bir 
yol gösterebilir misiniz? Bir hukukçu çıkıp, 
başka bir yol gösterebilir mi? Parlâmentolar ne 
yapar? Parlâmentolar muayyen hukuk kaidele
rini koyar, o hukuk kaidelerine riayet ederek 
koyar, haklı olan hukuk kaidelerini koyar. Bu
nun dışında bir hukuk kaidesi koymaya Sayın 
Sahir Kurutluoğlu arkadaşım imkân var mı? 
Siz bir hukukçu olarak bunun altına nasıl imza 
koydunuz? Doğrusu taaceübediyorum, şaşıyo
rum ve hayretler içinde kalıyorum. 

Şimdi, bu mallara da, yani bu binalara da 
âmine namına parlâmentolar sahiptir denebilir. 
Ama mahallî idarelere aidolan bir mülkü alıp da 
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âmmeye tahsise vâzıı kanunun kudreti ve salâ
hiyeti var mı? Ne kudreti vardır, ne de salâhi
yeti vardır. İkisini do yapamaz. Çünkü vâzıı 
kanun da, Anayasanın âmir hükümlerine göre 
hareket etmek mecburiyetindedir. 

Arkadaşlar öyle söylediler: «Anayasada bu
nu nehyeden bir âmil yok.» dediler. Gerçi Ana
yasa hep nehyi mutazamnundır, ama Anayasa 
daima emreder. O, hususi kanunları nehyederse, 
meselâ Ceza Kanunu gibi şunu yapma bu ceza
yı alırsın, onu yapma bu cezayı alırsın... 

BAŞKAN — Sayın Batur, bir dakika. Açık 
oylamayı durdurun. Konuşulurken açık oyla
ma olmaz. Devam edin Sayın Batur. 

SUPHİ BATUR (Devamla) — Şimdi bu va
ziyet karşısında bir binanın bir mektebe tahsisi 
değil, Anayasa hükümlerinin ele alınarak mü
talâa edilmesi lâzımgelir. 

ESAT ÇAĞA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Müsadere kanunu. 

SUPHÎ BATUR (Devamla) — Esat Çağa 
bağırıyor, sıfatını koydu, vasfını koydu, ma
hiyetini koydu. Ben söylemek istemiyorum kür
süden. Ama böyle bir kanunla, mahallî idare
lere aidolan bir mülk alınıp Hazineye verilmez. 
Ya ne olacak? Yolu var; konsolide edilecek. 
İşittiğimize göre yüz milyon lira verecek, Mali
ye Vekâleti nereden? Huzurunuza bir kanun
la gelecek; oradan, kararla alsın, takas yolu ile 
alsın, rıza ile alsın başka türlü bir mülkü alıp 
da mahallî idareye, tüzel kişilerin olup da, bir 
mülkü alıp da başka bir şahsa bu kanun yolu 
ile dahi olsa âmme hizmeti yapsa dahi vermeye 
imkân ve ihtimal yoktur. Ben bu kanaatte de
ğilim. Bu, kanunun, Anayasanın âmir hükmü
dür, hürmetlerimle. (A. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Kanun tasarısı açık oylarınıza 
arz edilmiştir. Biraz önce kabul edilmiş olan 
Önergede gündemde sözlü sorulardan önce gö
rüşülmek üzere, reorganizasyon kanun tasarı
sının görüşülmesi hakkında bir önerge verilmiş
tir. Ancak gündemin birinci görüşülmesi yapı
lacak işlerin üçüncü sırasında bulunan idam 
cezasının yerine getirilmesi için bir kanun tek
lifi vardır, müddetlidir. îdam çıktıktan son
ra müsaade buyurursanız bunu çıkardıktan son
ra Reorganizasyon Kanununa geçelim, 

308 — 



C. Senatosu B : 121 
3. — Hasan Kâhyaoğlu hakkındaki ölüm ce

zasının yerine getirilmesine dair kanun teklifi
nin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa re Adalet Komis
yonu raporu (M. Meclisi: 3/206; C. Senatosu 
2/89) (S. Sayısı : 311) (1) 

BAŞKAN — Okutacağım önergeyi. 
Adliye Vekili veya adına birisi, Anayasa ve 

Adalet Komisyonu, Sayın Kayalar, burada. 
Okuyoruz efendim. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
3.9.190.°, 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi Genel Kurulunun 27 Haziran 

1963 tarihli 103 ncü Birleşiminde görüşülerek 
kabul edilen. Hasan Kâhyaoğlu hakkındaki 
ölüm cezasının yerine getirilmesine dair kanun 
teklifi Millet Meclisi Başkanlığının 1 Temmuz 
1963 tarihli ve 1398 - 6185 sayılı yazıları ile 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına havale olun
makla komisyonumuzun 3 Eylül 1963 tarihli 
Birleşiminde Adalet Bakanlığı temsilcisi hazır 
bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu: 

Mahkeme ilânımda da tafsilen yazılı olduğu 
üzere, 2 Şubat 1958 günü Dünya Kiliseler Bir
liği binasında kasayı kırmak suretiyle yedi bin 
lirayı çalmak ve 7 . 9 . 1958 tarihinde de mez
kûr binaya aynı maksatla girip hırsızlık yaptık
tan sonra, içeri giren bina bekçisi Haindi Kara
deniz'i işlediği hırsızlık suçlarının delillerini yok 
etmek ve cezalardan kurtulmak maksadiyle bal
ta ile öldürdüğü anlaşılmış bulunduğundan, Ha
san Kâhyaoğlu hakkındaki ölüm cezasının yeri
ne getirilmesine dair kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul 'olunan metni komisyonumuzca 
da aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere 
Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Bursa 

Ş. Kayalar 
Bu kanunda Kâtip 

Tabiî Üye 
S. Özgür 

Bu kanunda Sözcü 
Ordu 

Z. Kumrulu 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
E. Çağa 

İmzada bulunamadı 

(1) 311 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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Aydın Kastamonu 

E. Turhangil A. X. Tuna 
Uşak 

K. Coşfaunoğlu 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen var 
mı? Buyurun Sayın Aydmer. 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Muhterem arkadaşlarım, idamlar aley
hinde konuşacak değilim. İdam, bir zarureti iç
timaiyedir. Maalesef memleketimizde ve bütün 
dünyada devam edecektir. Fakat bizim usulü
müzde bir yaziyet hâsıl olmuştur, bunu arz et
mek istiyorum. 

Eyyelee tek Meclis zamanında idam kararla
rı Meclisi Âlide bir kararla tasdik edilirdi. Şim
di çift Meclis usulüne girince bir kararla de
ğil, bir- kanunla tasdik edilmesi zarureti hâsıl 
olmuştur. Ve bu da şu neticeyi doğurmuştur. 
iler idam adedine göre kanun numarası çoğa
lıyor. Efendim bu maalesef temadi etmiş ve ede
cektir. Türk kanunları zaten adet ye sıra itiba
riyle lüzumundan fazladır. Her idama bir ka
nun numarası yerirsek, bunun altından çıkıla-
mıyacak vaziyet hâsıl olur. Bunun çaresi ne
dir? Her kanuna bir numara koymak, bir kanu
nun koyduğu mecburiyet değildir. Büyük Mil
let Meclisinde kabul edilmiş olan 14 . 1 2 . 1336 
tarihli ye 82 nolu kararda -ki cilt 6, sayfa 414 
de yazılıdır- kanunlara bir sıra numarası veril
mesi kararlaştırılmıştır. Şu halde idam hüküm
leri için sıra numarası yerirken başka bir usul 
ittihazı (mümkündür ve kanaatimce zaruridir. 

Meselâ, muayyen bir rakamdaki kanun nu
marasına geldiğimiz zaman 350 rakamına bir 
numara ile başlıyan, 350/1 numara ile başlıyan 
idamlar için ayrı bir sıra kabul edilmesi lâzım
dır. (Binaenaleyh bunu kabul etmezsek maalesef 
yüzlerce idam geliyor, kanun numaraları da bu şe
kilde namütenahi çoğalıyor. Binaenaleyh Riyaset 
Makamının dikkatini çekerim. Ne usulen, ne yolda 
gidilirse gidilsin ,bu kanun numaralarını, idam
lara ait kanun numaralarını bir noktada durdu
rulsun, birini diğerinden tefrik için bunlar bir 
(taksim) ilerisinde bir sıra numarası ile taki-
bedilsin. Yoksa idam kararları çoğaldıkça ka
nun numaraları da çoğalacak, işin içinden çı
kılmaz bir vaziyet hâsıl olacak. Bunu arz edi
yorum efendim. 
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BAŞKAN -- Sayı ti Ayd inerin bahis mevzuu I 

etliği husus tlaha evvel .müşterek Başkanlık Di-
vanlarmca görüşü İn üstü. Şeklî mânada bir ka
nun olan kesinleşmiş ölüm cezalarının yerine 
getirilmesine izin veri hilesine aiıt Anayasanın 
04 ııcü maddesi gereğince, Meclislerin yetkisi 
içine giren bu hususun ayrı ayrı kanun numa
raları almasından başka bir imkân görülnıemiş
ti. Ancak Sayın Aydmerin .buradaki temennüV 
rini Başkanlık tekrar tetkik edecek, bir hal ça
resi aramaya çalışacaktır. 

Tümü üzerinde başka söz ist iyen var mi; 
Yok. Maddelere1 geçilmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... M tm i yenler... Kabul 
edilmiştir. 

Hasan Kâhyaoğlu hakkındaki ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. • - Yargıtay Birinci Ceza Daire
sinin 27 . 1 . 1962 tarihli ve esas 1961/3250, 
karar 1962/238 sayılı i lanı iyi e kesinleşen, İstan
bul Birinci Ağır Ceza Mahkemesinin 22 . 8 . 1961 I 
farildi ve esas 961/141, karar 961/193 sayılı 
hükmiyle Türk Ceza Kanununun 450/9 ncu 
maddesine tevfikan ölüm cezasına mahkûm edil
miş bulunan, Üsküdar Ümraniye köyü Hekim
başı Çiftliğinde oturan Ali Tlızaoğiu, Zeynep'
ten doğma 1931 - Filibe doğumlu, Bulgur uy
ruklu olup, Türk mülteci Hasan Kâhyaoğlu 
hakkındaki işbu ölüm cezasının yerine getiril
mesine karar verilmiştir. 

BALKAN -— Madde üzerinde söz ist iyen 
yoktur. Yalnız Sayın Kayalar, burada, Millet 
Meclisinin 'başlığı «Hasan Kâhyaoğlu hakkında
ki ölüm cezasının yerine getirilmesine dair ka
nun teki ilidir.» Bizim Anayasa ve Adalet Ko
misyonu ise «Hasan Kfıhyaoğlu hakkındaki 
ölüm cezasının yerine getirilmesine dair kanun» 
diyor. Millet Meclisi m cininin başlığında «ka
nun teklifi» vardır. Eğer değişikliği bu şekilde 
yapıyorsanız açık oya koyacağını. Kanun mu, 
kanun teklini mi? 

ANAYASA VE ADALIM T KOMİSYONU 
BAŞKANİ ŞEREF KAYALAR (Bursa) Ka
nun teklifi olarak yapıyoruz. 

BAŞKAN — Yani Millet Meclisinin metnini 
kabul ediyorsunuz. j 
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ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

BAŞKANİ ŞEREF KAYALAR. (Bursa) --• 
Evet; 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isli
ye n yoktur. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler... Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. - - Bu kanun yayımı kirlilimle 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN -- Madde üzerinde söz istiyen! 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunin Adalet Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN Madde üzerinde söz ist iyen'! 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etnıiyenler... Kabul edilmiş ve 
kanun teklifinin 1 nci görüşülmesi bitmiştir. 

/. -•— İktisadi Derlet Teşekkülleri ile mües
seseleri re iştirakleri hakkındaki kanun tetsartsı-
nı-n Millet 'Meclisinee kabul olunan metni ve 
(Uımhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu 
(M. Meclisi 1/3.17; C. Senatosu 1/282) (S. Sa
nısı: 303) (1) 

BAŞKAN -— Reorganizasyon kanununun ön
celikle görüşülmesi hakkında bir önerge vardır, 
onu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
O umdemin birinci ıgörüşmesi yapılacak işler 

kısmında bulunan İktisadi Devlet Teşekkülleri 
ile müesseseleri ve iştirakleri hakkındaki kanun 
(aşarisinin öncelik ve ivedilikle görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon 
Başkanı 
IBursa 

^vwi' Kayalar 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etnıiyenler... Kabul edil
miştir. 

Kanun tasarısı üzerinde söz alanların isimle
rini okutuyorum : Millet Partisi Gnıpu adına 
İzzet Gen er, Adalet Partisi Gnıpu adına Meh
met Ünaldı, Şahısları adlarına Selâhattin Öz
gür, Haydar Tunçkanat, Niyazi Ağırnaslı, 

(1) 303 S. Sayılı basmayım müta-akıp görüş-
ine tutanağı sonuna eklenecektir. 



C. Senatosu B : 121 
Celâl Ertuğ, Maeit Zeren, Hazım Dağlı. Akif 
Eyidoğan, Alâeddin f'ctin... 

Buyurun Sayın Ünaldı, daha evvel siz söz 
istemiştiniz. Hükümet adımı kim takibediyor? 
(Maliye Bakam sesleri) fvfendinı Sayın Maliye 
Bakanı takibediyor. 

ADALET PARTİSİ GRLTU ADINA MEH
MET ÜNALDI (Adana) — Muhterem arkadaş
lar, 

Memleketin iktisadi düzeni ile doğrudan doğ
ruya alâkalı bulunan İktisadi Devlet Teşekkül
leri, müesseseleri ve iştirakler hakkındaki 
Hükümet tasarısının Adalet Partisi Grııpıı adına 
tahlil ve tenkidlerine girmeden önce Yüksek 
Heyetinizi hürmetle selâmlar ve bu tasarının en 
iyi bir şekle gelmesi için gayret sarf edip de 
ancak huzurunuzdaki hüviyetine kavuşmasını 
sağlıyabilen sayın Karma Komisyon üyelerine 
ciddî mesailerinden dolayı arzı şükran ederim. 

Muhterem arkadaşlar, 

İktisadi Devlet Teşekkülleri, Müesseseleri 
ve İştarakleri hakkındaki kamın tasarısı, ikti
sadi Devlet Teşekkülleri rejimini yeniden dü
zenliydi hükümler taşıması bakımından üzerin
de çok durmamız, derin etüt yapmamız icabe-
den hayati bir konuyu, huzurunuza getirmiş İm
lim maktadır. Bu tasarıyı gerekçesinden başla
mak üzere tahlile girişirken ilk tesbit edeceği
miz hususlar şunlar olacaktır : 

1. 154 sayılı Kanun meri mezuatta ıslahatı 
derpiş etmiş olmasına, çalışanların ve raporların 
İni yolda düzenlenmiş bulunmasına rağmen ye
ni tasarıda bu husular nazarı iti'bara alınmamış 
olup ayrı bir görüşle reorganizasyona tevessül 
olunmuştur. 

2. 154 sayılı Kamınım 17 nci maddesi; «Ra
porun Hükümete tevdiinden itibaren bil* ay içinde 
Maliye Bakanlığı ve ilgili Bakanlıklar »erekli 
tedbirleri almaya ve lüzumu halinde kanun ta
sarılarını teşriî organa tevdie mecburdur.» sarih 
hükmünü vaz'etmiş olduğu halde gerekçe; «Bu 
inceleme sonuçlarına göre gerekli kamın tasarı
larının Maliye "Bakanlığınca hazırlanması der
piş olunmuştur.» İfadesini taşımaktadır. Görü
lüyor ki, gerekçe, 154 sayılı Kanunun vazifeli 
kıldığı bakanlıkları bir kalemde dışarda bıraka-
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rak bu vazifeyi sadece Maliye Hakanlığına 
verilmiş gibi göstermekle Maliye Bakanlığının 
İktisadi Devlet Teşekkülleri rejimine tesahübet-
mek maksat ve gayretini açıkça ortaya koymak
tadır. 

3. Gerekçede «Bu tasarıda teşekküllerin 
işletme ve yönetme konularında tanı bir muhta
riyette ve serbestiye sahibolmaları derpiş edil
miş ve teşekküllere yönetim ve işletme alanla
rında daha geniş yetkiler tanınmış» denildiği 
halde huzurunuza getirilen bu tasarı ve Devlet 
Yatırını Bankası tasarisiyle İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin hususi hukuk hükümlerinden 
uzaklaştırıldığı merkeziyetçi ve müdahaleci ida
re karakterinin hâkim duruma getirildiğini dik
katle okunduğu takdirde birçok maddelerde 
kolayca, müşahede etmek mümkündür. Bu hu
susu ehemmiyetli gördüğümüz için maddelerin 
tahlili sırasında ayrıca ortaya koyacağız. 

4. Yine g-erekçede «Bu teşekküllerin bü
yük bir kısmı devamlı olarak zararla çalışmışlar, 
kârlı çalışanların durumları da tatminkâr görül
memiştir. Bu sektör memleketimizde enflâsyo
nun başlıca kaynaklarından biri olmuştur.» diye 
söze başlanmıştır ki. bu görüşe maalesef iştirak 
edemiyeceğimizi bu görüşle mer'i İktisadi Dev
let Teşekkülleri rejimini yıkmak için zoraki bir 
gayret sarf edilmiş olduğu kanaatimizi tesbit 
etmek isteriz. Şurasına da işaret etmek isteriz 
ki, memleket iktisadiyatında ve kalkınmasında 
büyük hizmetleri bulunan bu teşekküller tasa
rıyı hazırlıyanlarm anladığı reorganizasyon fik
rine mesnet bulabilmek gayreti ile yıpratılmak 
ve mazileri inkâr edilmek istenmektedir. 

Zira, 1960 yılı sonu itibariyle vereceğimiz 
aşağıdaki rakamlar bu görüşü külliyen ret ve 
cerh etmektedir. 1960 yılı sonunda İktisadi 
Devlet Teşekkülleri kül halinde -544 milyon 
lira. zarara mukabil, 966 milyon lira kâr kaydet
mişlerdir. Kî\v ve zarar kaydeden teşekkülleri; 

a) İkt isadi karakter 

b) Anime hizmeti karakteri 

Arz edenler diye tasnife tabi tutarsak, kâr 
edenlerin hepsinin iktisadi karakteri galip olan 
teşekküller olduğunu, zarar edenlerin ise âmme 
hizmeti karakteri gösterenler bulunduğunu gör
mek kolayca mümkün olacaktır. 
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Zarar eden teşekküller şunlardır : 

Milvon lira 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Devlet Demiryolları 
Kömür İşletmeleri 
Et ve Balık Kurumu 
Toprak Mahsulleri Ofisi 
Havayolları 

157 
72,8 
58,1 
42 
14,8 

Ceman 344.7 

Bu zararı teşekküllerin ödenmiş sermayeleri
ne nisfbet edersek % 3,8 dir. 

Kâr .eden teşekküllerin kârlarını ödenmiş ser
mayelerine nisbet edersek % 10,7 dir ki, memur
la idare edilen Devlet teşekkülleri için bu nis
bet yerilmesi mümkün olmıyan bir nisbettir. Ay
rıca bu teşekküllerin Hazineye ödedikleri milyar
ları tutan vergi miktarlarını da hatırlatmak iste
riz. Bu izahatımız gerekçenin hakikatlere uygun 
olmadığını ortaya koymak içindir. Diğer taraf
tan, Konsorsiyum idaresinin İktisadi Devlet Te
şekkülleri hakkındaki telkinlerini yerine getir
mek telâşı içerisinde alelacele hazırlanmış olan 
bu tasarı münasebetiyle tktisadi Devlet Teşek
küllerinin ıslahı mevzuundaki yatırımları karşı
lamak için Konsorsiyumdan talebedilen yardıma 
mesnet olacağı düşüncesiyle verilen malûmatın 
da gerekçedekinden farklı olmadığı kanaatine 
varmış bulunuyoruz. 

İktisadi Devlet Teşekkülleri ve iştiraklerle ik
tisadi sahaya müdahalesini gittikçe artıran dev
letin, 5 Yıllık Kalkınma Plânında görülen İk
tisadi Devlet Teşekkülleri yatırımlarının vüsati 
ile karma ekonomi yerine daha da ileri bir ik
tisadi devletçiliğe mütemayil olduğunu müşahe
de etmekteyiz. 

Kanaatimizce her iktisadi doktrin gibi dev
letçilik de bir gaye değil vasıtadır. Gaye; mem
leket ve milletin iktisaden kalkınması, bir refah 
seviyesine erişmesidir. 

Huzurunuza gelmiş bulunan tasarı münase
betiyle Adalet Partisinin bu mevzudaki görüşü
nü kısaca arz etmeyi faydalı mütalâa etmekte
yiz. 

Şurasını açıkça ifade etmek lâzımdır ki, Ada
let Partisi olarak, Devletin iktisadi faaliyetlerin
de bir reorganizasyona gidilmesinin en hararetli 
taraftarıyız. Ancak, bu reorganizasyonun mâna 
ve mefhumunun başlangıç, ve bitim noktalarının 
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nelere ve nerelere kadar uzanacağının önceden 
tesbit ve tâyin edilmesini de şartı evvel olarak 
görmekteyiz. Devletin her sahaya uzanabilmesini 
temin edecek hükümlerle bir reorganizasyona gi
dil emiyeceğine inanmaktayız. Reorganizasyonun 
ıslahat ile tasfiyeyi bir arada gerçekleştirmesi 
lüzumuna inanıyoruz. Bugün hususi teşebbüsün 
geliştiği sahalarda günün şartlarına göre teşek
küllerden tasfiye edilmesi lâzııngel enlerinin na
sıl tasfiye edileceklerinin bilinen esaslara bağlan
masını istiyoruz. Devletin iktisadi sahaya mü
dahalesini büsbütün inkâr etmiyoruz. Devlet mü
dahale ettiği iktisadi sahayı geliştirdikten sonra 
artık hususi teşebbüse terk etmelidir diyoruz. 
Meşhur Alman iktisatçısı Firehte'nin dediği gibi 
«Un iyi Devlet kendini lüzumsuz addettirendir.» 
düsturuna inanıyoruz. 

Cumhuriyet Hükümeti kurulduğundan bu 
yana iktisadi ortanı hayli terakki kaydetmiş ol
duğuna. göre imkânların çok dar olduğu, kay
nakların tamamen kuru bulunduğu devrelerde 
düşünülen ve tatbikine çalışılan İktisadi Devlet
çiliğin de artık hudutlarının kati surette çizil
mesi zamanı gelmiştir. Bu hudutları şöylece tes
bit edebiliriz. 

Devletin, hususi teşebbüsün ele alabileceği ve 
hususi sermayenin yetebildiği işlere ve yerlere 
girmemesi ve devletçilikte kuruculuk ile işletme
ciliğin birbirinden ayrılması lâzımdır. 

Devletin asıl vazifesi işletmecilik değil ku
ruculuktur. Karışık mekanizması, ağır işliyen 
çarkları, yorucu ve uzun formaliteleri, nihayet 
yaptığı işin netieesiyle şahsî menfaati arasında 
alâka, tesisine imkân olmıyan memur sınıfı ile 
devlet, hususi teşebbüs gibi fabrika veya diğer 
bir işletmeyi ekonomik prensiplere, ticari icap
lara göre işletemez. Bu düşüncenin aksi tatbi
katta. ısrar etmek beyhudedir. Süratle kalkınma
ya ihtiyacımız bulunduğu devrelerde Devletin 
girişmiş olduğu iktisadi faaliyetlerin neticesi 
olan ve bugün hususi teşebbüslere devri icabe-
den işletme ve müesseseleri şöyle tadadedebi-
liriz. 

1. Devlet için ekonomik vasfını ve fonksiyo
nunu kaybetmiş olan işletmeler; ezcümle Kasta
monu Kendir Fabrikası ile modern olmaktan çık
mış ve eskimiş mensucat fabrikaları Beykoz Deri 
ve Kundura Fabrikası gibi. 

2. Devletçilik prensibi ve Devletin prestiji 
ile kabili telif olmıyan işletmeler ezcümle Kü-

312 



C. Senatosu B : 121 
tahya Tuğla ve Kiremit Fabrikası, Filyos Ateş 
Tuğlası Fabrikası ve buna mümasil işletmeler. 

3. Âmme hizmeti vasfını taşımıyan ve aynı 
sahada hususi teşebbüsün muvaffak olduğu iş
ler. Kanaatimiz o dur ki, yukarda saydığımız 
işletmeleri Devlet elinde verimli ve faydalı bir 
hale getirmek ve Devletin bünyesi ve işletme sis
temi itibariyle mümkün değildir. Bunların sür
atle hususi teşebbüse devredilme yolları aranma
lıdır. 3460 sayılı Kanunun 39 ncu maddesi Dev
letin hizmet, örnek, teşvik gayeleriyle, başka bir 
tâbirle, millî ekonomiye yararlı olma maksadiy-
le kurduğu iktisadi teşekküllerin zamanla husu
si teşebbüslerin kuvvetlendiği sahaları terk .ede
ceğine dair ışık tutmak suretiyle; müesseselerin 
do Hükümetin teklifi ve Umumi Heyetin kara-
riyle hissedarlarının Türk olması ve hisselerinin 
nama muharrer bulunması şartiyle limitet veya 
anonim şirket haline getirilebileceğinden bahset
mektedir. Nitekim Batı memleketlerinde ve bil
hassa Almanya'da harbten sonra Devlet elinde 
bulunan işletmelerin hususi teşebbüse devredil
diklerini burada misal olarak zikredebiliriz. 

Evvelemirde huzurunuzdaki reorganizasyon 
tasarısı hususi teşebbüsün geliştiği saltalarda bile 
Devlet teşebbüslerini rekabet sahasına sevk et
mektedir. Âmme hizmeti görmek için vatandaştan 
aldığı vergilerle Devletin, onun karşısına rakip 
olarak kâr müesseseleri kurmasını Dev]ot mefhu
mu ile bağdaştıramadığımızı belirtmek isteriz. 

Bununla beraber Devletin de kurduğu işlet
meleri bizzat idare edeceği yani işletmecilik yapa
cağı ve muhakkak yapması lâzımgeldiği faaliyet
lerde mevcuttur. Bunlar umumiyetle, karakterle
ri itibariyle kâr gayesinden uzak, âmme hizmeti 
mahiyetinde olan işlerdir. Bunları da şöyle ta-
dadedebiliriz. 

1. Fertlerin sermaye terakümünün zayıf ol
ması dolayısiyle hususi teşebbüs tarafından kuru-
lamıyan veya çabucak inhisara girebilme karak
terini haiz bulunan ağır endüstri, bilhassa ağır 
demir ve çelik endüstrisi Devletçe kurulup, işle
tilmelidir. Ancak bunda da müteferri istihsal şu
belerine inilmcmeli, ana maddenin imali ile ikti
fa olunmalıdır. 

2. Âmme hizmeti vasfını taşıyan ve her türlü 
ekonomik faaliyetin icra vasıl ahırından olan yol, 
demiryolu, liman, muhabere şebekeleri Devlet ta
rafından kurulun işletilmelidir, 
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3. Ormanların işletilmesi Devlete aidolma-

hdır. 
4. Enerji istihsali ve satışı Devlet tarafından 

yapılmalı ve mümkün olduğu kadar ucuza mal-
cdilmelidir. 

4. Enerji istihsali ve satışı Devlet tarafın
dan yapılmalı ve mümlmn olduğu kadar ucuza 
maledilmelidir. 

5. Para ve kredi mekanizmasının memleket 
ekonomisine yapabileceği kuvvetli tesir dolayısiy
le Devlet para ve sermaye piyasasını tanzim ve 
kontrol etmelidir. Hülâsa olarak diyebiliriz ki; 
hususi mülkiyetin ve ferdin iktisadi hüviyetleri
nin korunması, hususi teşebbüsün esas olarak mu
hafazası, Devletin de millî ekonomiye rehberlik 
ve içtimai düzeni temin etmesi ve hususi teşebbü
sü geliştirmesi iktisadi görüşümüzün esasını teş
kil etmektedir. 

Muhtereın arkadaşlar; 
Bir millî kurtuluş mücadelesi sonu vasatı üze

rine kurulmuş memleketimizde, hususi teşebbüs 
ve işletmecilik fikrinin ve iktsadi kaynak ve im
kânların bulunmadığı zamanlarda, bizzarur tat
bikine çalışılan iktisadi devletçilik sistemi, 1938 
yılında derin tetkik ve ilmî çalışmalar sonunda 
bir kanunla disiplin altına alınmıştır. 

Bu kanun, sermayesinin tamamı Devlet tara
fından verilmek suretiyle kurulan iktisadi teşek
küllerin teşkilâtı ile İdare ve murakabeleri hak
kındaki 3460 sayılı Kanundur. Bu İzanım, dünya
ca isimleri bilinen ve ilim ve tatbikat hüviyetleri
ne itimat edilen >Sommer Portent ve Profesör 
Hine tarafından hazırlanmış, birçok memleketle
re örnek olmuş ve ısdarından bugüne kadar geçen 
25 sene zarfında esas bünyesinde ve taşıdığı ana 
prensiplerde tadilâta mâruz kalmamış, umumi 
mevzuatımız içinde gösterilen tek kanundur. Bu 
kanunun taşıdığı esas ve prensipleri gerekçesiyle 
ret ve inkâr eden Hükümet görüşünün karşısında, 
Adalet Partisinin müdafaa hattı kurmasının ne 
hazin bir tecelli olduğuna işaret etmekle yetini
riz. 

Muhterem arkadaşlar, 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin muvaffaki

yet şartı ve sırrı her an değişen iktisadi şartlara 
sürat ve kolaylıkla intibak edebilmelerindedir. 
Sadece hizmet esasına bağlı ve kanunların dar 
kalıpları ile sınırlı Devlet teşkilâtının faaliyet, 
sekil ve formalitelerini İktisadi Devlet Teşckkül-
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leri faaliyetlerine tatbik imkânı olmadığı içindir 
ki, bu teşekküllere manevra, kabiliyeti kazandır
mak' noktasından hareket edilmiş ve İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin hususi teşebbüsler nıisil-
lû çalışabilmelerini teminen hususi teşebbüsle
rin tâbi olduğu hukuk manzumesi içerisinde mü
talâa edilmeye ve kuruluş esasları şirketlere ben
zetilmeye çalışılmıştır. 

Binaenaleyh, bu kanunun getirdiği ve yıllar
ca alışılmış olan bir sistemi bundan sonraki ça
lışmalara menfi surette müessir olabilecek esas
lı değişikliklerle bir tecrübe sahası yapmak isti
dadında olan tasarıyı külliyen hatalı bulmakta
yız. Kanaatimiz o dur ki, geçmiş tatbikatında 
hakkında çok şeyler söylenmiş olan iktisadi Dev
let Teşekküllerini alışılmış ölçü ve prensipler içe
risinde islâh etmek' lâzımdır. Zaten 154 sayılı 
Kanun da, bunu âmirdir. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinde rcorg'anizas-
yon fikrini doğuran sebepler aşağı - yukarı bu 
islerle uğraşan herkes tarafından bilinmektedir. 
Dunlar % 90 ı itibariyle tatbikatın ortaya çıkar
dığı sebeplerdir. Mevzuat hükümlerinden neşet 
edenleri gayet mahdudolup tashihi de kolayca 
mümkün olanlardır. 

Binaenaleyh yapılacak reorganizasyonun bi
linen sebeplerle uzun 'bir tecrübe devresinde 
tatbikatçıların mevzuatta 'tesbit ettikleri boş
lukların izalesi suretiyle yapılması en salim 
yol iken bu teşekküllerin temel prensiplerinin 
imhası cihetine [gidilmiş olduğuna bilhassa işa
ret etmek isteriz. 

154 isayı'lı 'Kanunun 17 nei maddeJsi 'gereğin
ce İktisadi Devlet 'Teşebbüsleriyle, benzeri mü
esseselerin 'bünyelerinde yapılmadı gereken ıs
lahatın tetkikini yapan müsteşarlar seviyesin
deki komisyon ile ecnebi ımütehassıslarm hazır
lamış oldukları raporlar ana prensiplerde tea
ruz halinde 'bulunmaktadır. Ekser teinde ilmî 
'hüviyet ve yüksek t alisi 1 bulun ııvıy an ve sade
ce kendi mevzuat ve bünyeleri içinde tatbikat 
yapan ecnebi mütehassısların İktisadi Devlet 
Teselsüllerimizde yaptıkları kısa. tetkik neti
cesinde memleketimizin ve Ibu teşekküllerin 
•bünyelerine nüfuz edemediklerini, önce yap
tıkları 'bâzı tavsiye ve tekliflerden bilâhara cay
dıklarından ve bilhassa raporlarının bir kısmı
nı 1-960 'tarihini taşıyan ve New Yarıkta Birleş
miş Milletler İktisadi ve İçtimai Meseleler 

Departmanı tarafından neşredilen raporun bâzı 
pasajlarını yanlış a »ılıyarak daha doğrusu an-
kmıyarak veya tahrif ede^elk aldıklarından an
lam ah t ayız. Huzurunuzda bulunan tasarıyı ka
leme alan Maliye Yeıkâletiıön memleket reali
telerini daha, İyi bilmesi lâzımge-len murakabe 
'heyeti ve müsteşarlar 'seviyesindeki komisyo
nun raporlarını bir kenara iterde ecnebi müte
hassısların raporlarının kendi ıgürüş ve arzula
rına, uygun düşen kı'sıımlarıridan faydalandığını 
•görmek, tamamen hususi hukuk hükümlerine 
tabi ve muhtar olması .gereken İktisadi Devlet, 
Teşekküllerinin muhtariyeti adrna (birçok hal
lerde müdahaleci ve bilhassa iher türlü yatırım 
programlarına, bilanço tiplerine kadar Maliye 
Vekâleti müdahalesini tesis etmek ve miktarı 
hayli olacak idare meclisi âzalığını bu Vekâ
lete vererek âdeta 'bütün iktisadi 'Devlet reji
mini Maliye (Bakanlığı vesayetine 'sokmak ar
zusunu müşahede etmek, İktisadi Devlet Te
şekküllerinin istikbali hakkında bizleri haklı 
alarak endişeye düşürmektedir. İktisadi Dev
let Teşekküllerinin idare ve murakabesini dü
zeni iyen 3460 'sayılı Kanun, bu teşekküllerin 
finansman kaynaklarını temin eden Maliye Ve
kâleti ile katiyen alâkalarını kesmiş, muraka
belerini ayrı bir teşekküle bırakmış, idari yün
den ise sadece faaliyetleri ile ilgili politikayı 
tâyin edecek Vekâlete aslında pamuk ipliği ile 
bağlamıştır. Tatbikattaki müdahaleleri azalt-
•ımılogeTekçisine dayanan reorganizasyon fikri, 
bu tasam ile müdahaleyi azaltmannış, bilâkis 
•çoğaltmıştır. Ve hu suretle sağlandığından çok
ça bahsedilen muhtariyeti de lortadan kaldır
mıştır. Kanaatimiz bu merkezdedir. 

Tasarı İktisadi Devlet Teşekkülü anlayışını 
tadil etmekte, ıserma'yösmin taımaım Devlete ait 
'tcşeık'küller yerine sermayesinin yarıdan fazlası 
Devlete aidolan •kuruluşları, İktisadi Devlet Te
şekkülü saymakta, ve sermaye'sinin yarıdan azı 
Devlete aidolan muhtelif tip iştirakleri de kıs
men bu hanun hükümlerine tabi tutmaktadır. 

İktisadi Devlet Teşekkülleri iktisadi saha
da. çalıştıklarından, aynı sahada çalışan hususi 
teşebbüslere bunların bünyelerini yaklaştırma
ya gayret sarf edilimiş ve bunlar 3460 sayılı 
Kanunla mümkün olduğu kadar hususi hukuk 
sahasına itilmiştir. İştirak fikri ise daha ileri 
bir hususi hukuk bahasına, girmeyi hedef tutar. 
Halbuki, tasarı; iştirakleri de tamamen Devlet 
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müdaihale sahasının içine almaktadır ki bu ha- I 
reket tarzı kanaatimizce karma ekonomiye g'i-
diş yerine, oridan 'biraz daha uzaklaşımıya se-
bebolur. Sermayecinin tamamı Devlete ait İk
tisadi Devlet Teşekkülleri ile serma.yeis.inin ya
rısından fazlası Devlete aid'olan kanunla veya 
kanunun verdiği yetkiye dayaımlara'k veyahut 
Türk Ticaret Kanunu 'hükümlerine göre kurulu 
ortaklukları aynı rejime talbi tutmak, müktesep 
bafk hükümlerini ihlâl •ettiğd gibi Devleti de 
ilerde tazminat ödemeye mecbur kılar. Hususi 
sermayeyi veya teşebbüsü Devlet teşebbüsü ile 
öıusuisi 'hukuk hükümleri dışında hususi ka
nunla bir araya getirmek mümkün değildir. I 
Tabancı sermaye ile ilgili hükümleri 'bu 'kamı- I 
ıııın şümulü dışına attan tasarının yerli serma
yeyi kayıt ve kontrol altına al/ma gayreti bu 
iki sermaye arasında bir tefrik ve müsavatsız
lık yaratmaktadır. Diğer taraftan, hususi teşeb
büsle Devleti bir araya getirecek «olan bu nevi 
kanunların ömrünün ne olacağı, hususi serma- I 
yenin malûmu olamıyaeağı cihetle, emniyet ve I 
serbesti ariyan hususi sermaye ile her hangi ye
ni bir Devlet iştirakini tasavvur edememekte
yiz. Kanaatimizce tktisadi Devlet Teşekkülle
rimde bir ıslahatı hedef tutan 23 sayılı Kanunun I 
bu mevzrudaki hükmü ile 3460 sayılı Kanun hü
kümlerinin aşağıdaki şekilde mezcedilmesi bu 
manzumeyi daha mükemmel bir zaptı rapta alır
dı. ŞöyleM : 

1. Sermayesinin tamamı Devlet tarafından I 
verilen tktisadi Devlet Teşekküllerinin teşkilât 
idare ve murakabeleri, 

2. Hususi bir kanuna veya hususi bir kanu
nun verdiği yetkiye dayanılarak, sermayesinin 
yarısından fazlası Devlet veya tktisadi Devlet 
Teşekküllerine aidolarak kurulan tktisadi Te
şebbüslerin yalnız murakabeleri, 

3. Yarıdan fazla sermaye koymak suretiy-
de Devletin veya tktisadi Devlet Teşekkülleri
nin kurdukları iştirakli teşebbüslerin muraka
beleri bu kanunla tanzim ve icra olunur, demek- I 
le Devlet sermayesi nerede yandan fazla ise 
takibe alınmak mümkün olurdu. Yarıdan az 
Devlet veya teşekkül sermayesi bulunan iştirak
lerin sureti katiyede tamamen hususi hukuk hü
kümlerine tabi olması şarttır. Aksi halde bu gi
bi iştiraklere Devletin girmemesi fikrini taşı
maktayız. Tasan «Fonksiyonel tdare Meclisi» 1 
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denilen bir tip idare organı kurmaktadır. 3460 
sayılı Kanunun 14 ve 15 nei maddelerinde reis 
ve azasının evsafı sıkı hükümlere bağlanmış ol
masına rağmen, tatbikatta bazan evsaf dışı tâ
yinlerin yapılmış olması gerekçesine dayanıla
rak, Bakanlık ile teşekkül arasında tampon ve 
umum müdüre icabında firen veya baskı hizme
ti gören ve icradan ayrı ve icra üzerinde karar 
alma ve nezaret vazifesini ifa eden idare mec
lisi sistemi yerine, idarenin ekseriyette oldu
ğu ve umum müdürün reisi bulunduğu bir ida
re meclisi sistemi kabul edilmiştir. Bu sis
temde umum müdür bir taraftan hazırlıyacak 
ve bir taraftan karar verecek, diğer taraftan 
tatbik edecektir. Bunun dayandığı gerekçe; 
yetki ve sorumluluğu dağıtmadan işleri yürüt
mektir. Esas fikir bu ise ve buna hakikaten 
marnlıyorsa, teşekkülün sevk ve idaresi sorum
luluğunu yalnız Umum Müdüre bırakmak, neza
ret ve murakabeyi ona göre ayarlamak daha sa
de ve sağlam bir yoldur. Aksi halde idare mec
lisinden bir fayda umuluyorsa, sermayesinin 
tamamı Devlet tarafından verilen tşeekküller-
de, idare bünyesinden bir umum müdür ve bir 
muavin idare meclisine iştirak ettirilerek, 
reis ve iki azanın Hükümet tarafından tâyin ve 
tefriki lâzımgeldiği fikrimizde İsrar edeceğiz. 

Diğer taraftan hususi sermaye ile yapılan 
her türlü iştiraklerde, sermayenin larzı terek
kübü nisbetinde idare meclislerinde sermaye sa
hiplerine temsil hakkı verilmesi lâzımgeldiği ka
naatindeyiz. 

tdare meclislerinin başarısızlıklarına ait şi
kâyetler son günlerin bir meselesi olmayıp bu 
iddialar kuruluşlarından beri süregelmektedir. 

Yukarda da işaret ettiğimiz gibi mahzur, sis
temin kendisinde değildir. Teşekküller kanuna 
uygun şekilde yürütülmüş, tâyinler usulü daire
sinde yapılmış, iş başına getirilenler de lüzumlu 
vasıflar aranmış olsaydı, bugün bu sisteme böy
le bir taaruz vâki olmazdı. Memleketimizde fonk
siyonel idare meclisine benzer organı bulunan 
teşekküller de vardır. Devlet Üretme Çiftlik
leri Kuruluş Kanunu (Umum Müdürlük Yöne
tim Komisyonu) adiyle bir yenilik getirmiştir. 
Umum Müdürlük merkez teşkilâtında görevli 
elemanlardan müteşekkil olan bu komisyon 10 
yıllık tatbikatta beklenen hizmeti ifa edememiş
tir. Zira: 
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i. Bu elemanların kendi günlük işlerinden 

zaman ayırarak, komisyona »'elen işler üzerinde 
derin bir tetkik yapmaları mümkün olmamıştır. 

2. Komisyonun ekseriyetini teşkil eden üye
ler Umum Müdür tarafından teklif, Bakan tara
fından tâyin edildikleri için reylerini gereği gi
bi kulanınalan mümkün olmamıştır, ittihaz 
olunan kararlar işletmenin ieabettirdiği istika
metten ziyade, keyif ve heveslere tabi olmuştur. 
Kararların hemen tamamı ittifakla verilmiş, ha
zan ise tâyini Maliye Vekâletine aidolan yalnız 
Saymanlık Müdürünün muhalefeti görülebilmiş-
tir. Tasarının getirdiği Fonksiyonel İdare Mec
lisinde de ekseriyet teşekkülün bünyesinden ge
lenlerde olduğuna göre bu reylerin de aynı ka
nalda toplanacağım önceden söylemek bir keha
net sayılmamalıdır. Kanatinıizce 8460 sayılı 
Kanunun kabul ettiği İdare Meclisleri, İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin başarı ile çalışabilmele
ri için muhtaeoldukları idari ve malî muhtari
yetin komnabibnesin.de ehemmiyetli bir organ
dır. 

Tasarının getirdiği ana prensiplerden en nıü-
himminin kârlılık ve verimlilik prensibi olduğu 
ifade edilmiştir. Kanatimiz o dur ki. Devlet, ik
tisadi sallaya yalnız ve yalnız kâr etmek için 
girmez. Görüşümüze göre Devletin iktisadi fa
aliyeti daha ziyade hususi teşebbüsün takatinin 
yetmediği veya girmeye cesaret edemediği veya 
bir hizmet karakteri taşıyan sahalara inhisar et
mektedir. Binaenaleyh, girdiği işlerde de rasyo
nel ve verimli çalışmaya mecburdur. Zaten 
3460 sayılı Kanunun 10 ucu maddesi bu kanun 
hükümlerine tabi teşekküllerle 26 ncı madde 
mucibince kurulacak müesseselerin idare şekil 
ve tarzlarını ve gayelerine ve iktisadi, ticari ve 
sanayi esas ve icaplara uygun ve verimli ve ras
yonel bir şekilde işleyip işlemediklerini ve hu
susiyle mevcut şartlara göre emsali müesseseler
le mukayeseli maliyet hesaplarını her hesap yı
lı içinde, en az bir defa tetkik, tahlil ve mura
kabe etmek gibi bir vazifeyi murakabe heyeti
ne vermekle ve yine İktisadi Devlet Teşekkülü 
personelini müdebbir ve basiretli bir tacir gibi 
hareket etmek sorumluluğu altında tutmakla 
yeni getirildiği ifade edilen kârlılık ve verimli
lik prensiplerini zaten ihtiva etmektedir. 

Âmme ortaklığının mümeyyiz vasıflarından 
biri ortaklığın temettü mânasında menfaat kastı 
gütmemesidir. Emvalin sahibi millettir. Âmme 
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ortaklığından kâr etmesinin hiçbir zaman ta-
Jebolunmayışı veya ortalığa kâr etmek için 
direktif verilmeyişi, menfaat kasdı gütmeme 
prensibinin iktizasıdır. Goğu âmme ortaklıkla
rından kanunun istediği; şu kadar yıllık bir 
devre içinde masrafını, geliri ile karşılıyacak 
tarzda teşebbüsü yürütmesidir. (»öylece muayyen 
bir senede ortaklığın gelir fazlası veya açığı 
olabilirse de asıl gaye teşebbüsün zarar ederek 
çalıştırılmam ası dır. 

Bunu söyliyen biz değiliz. İngiliz İşçi Parti
sinin fikriyatını yapanlardan meşhur ITerbert 
Morison'dur. Bu bakımdan da tasarının birin
ci maddesindeki amacı üzülerek söylemek ica-
betmektedir ki, karanlık görmekteyiz. Tasarı
nın 10 ucu maddesi, Genel Müdür ve yardımcı
larının ilgili Hakanın inhası ile Bakanlar Kurulu 
tarafından tâyin edileceklerini ve bunların ta
yinlerindeki usule göre değiştirilebileceklerini 
ifade etmektedir, 

Kanaatimizce bu madde müdahaleyi kolayca 
tesis edecek bir maddedir. Aynı usulle değişti
rilme korkusu bu makamları devamlı surette 
rahatsız ve huzursuz kılacaktır. Hakan isteme
diği veya, emirlerine mutavaat etmiyetı Umum 
Müdürü çok kıymetli olduğu, kendisine çok 
ihtiyacı bulunduğu esbabı ımıcibesiyle müşavir
liğe alma arzusunu Hakanlar Kuruluna kolayca 
kabul ettirebilecektir, Hinaetıaleyh, değiştirme 
'keyfiyetinin hangi hallere - inhisar edeceğini 
ve mutlaka mâkul ve muteber bir esbabı nıııei-
beye dayanmasını maddede Nara hat la görmek 
bizimde huzursuzluk duymamızı önliyceektir. 
Tasarının 2Î) ucu maddesi «Teşekküllerin alt 
üst kademesinde bulunanlarla müessese müdür
leri için mukavele ile çalıştırma ve tazminat ver
me» bakımından yeni bir hüküm getirmekle
dir. Üst kademelerdeki hizmetin ehemmiyeti 
ve buralarda çalışanları teşebbüse bağlamak 
ve daha verimli çalışmalarını sağlamak ve bun
ların mâruz bulundukları mesuliyelin karşılığı
nı ödemiş olmak gibi mucip sebepler taşıyan 
bu hükmün tatbikatta umulan faydayı sağlamı 
yacağmı hatırlatmak isteriz. 

Evvelâ Umum Müdürlükten sonra mesuliyet 
taşıyan Merkez Şube Müdürlükleri vardır. Hun-
lar bu hükmün dışındadır. 

Saniyen müesseseler dışında veya müessese-. 
lere bağlı şube veya işletme müdürleri vardır. 
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Bunlar da istihsal ünitelerinin başı oldukları 
halde bu hükmün dışındadır. 

Diğer taraftan kömür işletmelerinde olduğu 
gibi her biri ayrı istihsal ünitesi olmakla beraber 
bölge, ocak. kartiye gibi muhtelif isim altındaki 
iş yerlerinde çalışan mesul elemanlar bu hükmün 
dışındadır. 

Kanaatimizce bu madde teşekküllerin başın
daki pasif hizmet erbabını ikmal, teşekkül kade
melerindeki aktif hizmet erbabını ihmal gibi ters 
bir prensip taşımaktadır. Maddenin bu şekilde 
kanunlaşması ile; 

1. Muhtelif teşekküllerde aynı seviyedeki 
mevkileri işgal edenler arasında farklı tatbi
kata ; 

2. Aynı teşekkülde vazife ve mesuliyet ve 
yetki bakımından üstün durumda olanın daha 
az ücret alması gibi anormal tatbikata yol açı
lacağından, esasen Barem kanunlarının işletin 
ifasını ve eleman yetişmesini önliyen hükümleri 
yanında tamamen muvazenesizlik yaratacak 
bir tatbikata cevaz verilmiş olacaktır. Bâzı mal 
ve hizmetlerde Hükümet emir ve tavsiyesiyle fi
yat indirmeleri vâki olduğundan bu yüzden te
şekkülün mâruz kalacağı zararın umumi bütçe
den karşılanacağına dair yeni bir tatbikat geti
rilmektedir. Zahiren i)ir yen'il'i'kmiş .gibi görünen 
l)iı hüküm tatbikatta her hangi bir fayda sağlıya -
cağma ihtimal vermekteyiz, imkânsızlık üzerine 
bina edilen kanun maddelerinin hareketsiz kaldığı 
her zaman görülen hususattandır. Maliye Ve
kâleti, bâzı kanunlarla böyle vazifeleri yüklen
miş olmasına rağmen bu gibi kanun hükümleri
ni çok zaman yerine getirememiştir ve getire
memektedir. Bunun en tipik misali .3202 sayılı 
Ziraat Bankası ve 4604 sayılı Zirai Donatım 
Kurumu kanunlarıdır. Sermayelerinin teşek
külü için bu kanunlarla her sene umumi büt
çeye tahsisat konması hüküm altına alınmış ol
masına rağmen, bu lâzime bugün yerine ge
tirilememektedir. Şayet tasarıdaki bu hükmün 
behamehal yerine getirileceği kati karar ise bu 
sektörün o zaman enflâsyonun kaynağı olaca
ğını fikrimizi ortaya koymak isteriz. Teşekkül
lerin idare meclislerinin, Umum Müdür ve mua
vinlerinin görev ve yetkilerinin, Murakebe Heye
tinin murakabe tarz ve şekillerinin ayrı kanun
lara bırakılmış olmasında teknik hata aramak
tan zivade maksat aramava zorlandığımızı 

hissediyoruz; meselâ bir Ticaret Kanununda 
ve ona muvazi 3460 sayılı Kanunda şirketlerin, 
ve teşekküllerin bütün organlarının ve muraka
be uzuvlarının kuruluşu, vazife ve salâhiyet
leri gösterildiği halde bu tasarıda İdare Mecli
sini ibra edecek organın gösterilmemesi, İdare 
Meclisinin ve Umum Müdürlüğün vazife ve sa
lâhiyet hudutlarının çizilmcmesi, murakabe 
uzuvlarının ayrı bir kanuna bırakılması, böyle 
ana bir kanun üzerinde ciddi mesai sarf edilme
miş olduğu kanaatini vermektedir. Geçici bi
rinci madde ile kurulan komisyonun o kadar 
ağır bir vazifeyi o kadar kısa zamanda nasıl 
vukufla yerine getirebileceği eayi şüphedir. 

Geçici 4 ncü madde gereğince teşekküllerin 
Kuruluş kanunlarının kanun olabilmesi için 
asgari bir senelik bir müddete ihtiyaç vardır. 
Sanki İktisadi Devlet Teşekküllerinin aksayan 
tarafı yalnız İdare Meclisi, Umum Müdürlük ve 
müessese müdürlerinin maaşının az olması imiş 
de bu düzelirse her şey düzelecekmiş gibi geçici 
5 nci madde ile bu cihetin derhal yürülüğe kon
masını isabetli mütalâa edememekteyiz. Aynı 
zamanda birinci koalisyon zamanında hazırlan
makta olan personel rejimini zedelememek mak-
sadiyle daimî mukaveleyi ret onun yerine mu
vakkat mukaveleyi kabul eden prensip kararma 
da aykırı hareket edilmiş olduğuna işaret etmek 
isteriz. 

Muhterem arkadaşlarım, son olarak bir nok
taya daha temas etmek istiyorum. Biliyorsu
nuz ki 23 sayılı Kanun İdare Meclislerine, 
memurlardan ve işçilerden birer üyenin seçim 
yolu ile getirilmesini âmirdir. Bu hüküm her 
ne kadar tatbikatta tamamen tatbik edilmemiş 
ve geçici madde gereğince İdare Meclisleri ge
çici olarak çalışmakta ise de bâzı teşekküllerin 
idare meclislerine seçim yolu ile gelen birtakım 
elemanlar- vardır. Meselâ, memurların içerisin
den seçim yolu ile gelen elemanlar vardır. Bu 
gibi elemanların, bu kanun yürürlüğe girdiği 
tarihte durumlarının ne olacağı açık bulunmak
tadır. Biz bundan evvel kabul etmiş olduğumuz 
Sendikalar Kanununda, sendika idare Heyetine 
seçilmiş olan üyelerin bu vazifeleri bittiği tak
tirde, müesseseye döndüklerinde eski hizmet
lerine muvazi bir hizmet verileceği hükmünü 
koymuş olmamıza rağmen bu tasarıda böyle bir 
hüküm de yoktur. Bu tasarı kanunlaştığı tak-
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dirde, seçim yolu ile gelmiş elemanların imikte- I 
sep hakları ihlâl edilecektir. Bu hususun açık 
bulunduğunu arz eder, görüş ve mütalâaları
mızı maddelerin müzakeresi sırasında daha geniş 
izah etmek ve bu kanunun daha mükemmel bir 
hale gelmesi için tadil takrirlerimizle tekrar hu
zurunuzu işgal etmek üzere sözlerime son verir
ken Yüksek Heyetinizi en derin hürmetlerimle 
selâmlarım. (Alkışlar) 

15.10.1963 0 : 1 
Hakikatte de bundan başka çare yoktu. Va

tandaşların ümidi, gözü, güveni büyük kurta^ 
rıeı Mustafa Kemal'de idi. Onu esaretten, se
faletten ve ölümden kurtardığı gibi, iktisadi 
güçlüklerden de kurtaracağına inanıyordu. 

O sıralarda yine büyük kurtarıcının işare
tiyle bir parti kurulmuştu. Bu parti kurtuluş 
ihtilâlini ve inkılâbını yapan partinin ad de
ğiştirerek barış şartlarına göre düzenlenmiş bir 
şekli vo devamı idi. 

Bu partinin iktisadi doktrini elbette ki Tür
kiye'nin arz ettiği o günkü şartlar ve imkânsız
lıkların etkisi altında Devletçi olacaktı. İkti
sadi çöküntü, imkânsızlıklar, vatandaşların peri
şan hali ve fakirliği, bu doktrini yani devletçi
liği kurtuluşun zaruri bir icabı haline getir
mişti. 

Yalnız o zamanki Devletçilik telâkkisinde, 
vatandaşın iş sahasını daraltmak, ona cemiyet
te yüklendiği iktisadi fonksiyonunu yok etmek 
değil, sadece onu işe alıştırmak, ona emniyet ver
mek, onun teşebbüs kabiliyetini körüklemek, onun 
da kendi çapında teşebbüslere girişmesini vo 
faaliyet göstermesini sağlamak hususları hâ
kim idi. Bu gayeye ulaşmak işin Devlet bir
takım iktisadi örnek teşebbüslere girişmişti. 
Ve bu suretle Devlet tarafından birtakıım te
şekküller kurulmuştu. 

Bu teşekküller irili ufaklı bir kısım sınai 
ve iktisadi müesseseler kuralken, kapitülas
yonlardan kalan ecnebi şirketlerin millîleştiril-
mesi faaliyetine girilmişti ve bu hareket de 
muvaffakiyetle neticelendirildi. 

Bu suretle Türk vatandaşı kendi toprağın
da kendi işini görme imkânına kavuşturulmuş 
oldu. Millî mücadele ruhu ile başlıyan bu çalış
manın hızı, 1939 da patlıyan İkinci Dünya Sa
vaşma tekaddüm eden büyük Atanın ölümüne 
kadar 10 - 15 yıl devam etti. 

İkinci Dünya harbinin patlak vermesi ve 
harbin yarattığı birçok imkânsızlıklar yüzün
den, başlıyan ve devam eden 'kalkınma hareket 
ve faaliyeti, zaruri olarak bir duraklama dev-
resine girmişti. 

Memleketler arasındaki ticari ve sınai müna
sebetlerin kesilmiş olması yüzünden, memleket 
ihtiyaçları ancak kendi sınai varlığı! ile yetinmek 
mecburiyetinde kalmıştı. 

BAŞKAN — Sayın Gener. 

.MİLLET PARTİSİ GRUPU ADINA İZ-
7A<)T (iENER (Niğde) — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlar: 

Müzakere edilmesine başlanan «İktisadi Dev
let Teşekkülleriyle, müesseseleri ve iştirakle
ri hakkındaki kanun tasarısı» üzerinde Millet 
Partisi adına görüşlerimizi Yüce Heyetinize arz 
(itmek üzere söz almış bulunuyorum. 

Kurtuluş Savaşından sonra memleket bir 
ölüm kalım mücadelesinden zaferle çıkmış, uzun 
yıllar süren savaşların getirdiği yokluk ve bit
kinlik içinde yurdun-bir parça mamur kalan 
kısmı da, Afyon'dan Eğe kıyılarına kadar yan
mış ve kül yığını haline gelmişti. 

Halk fakir, Hükümet uzun yıllar süren sa
vaşların bilhassa Kurtuluş Savaşırım ağır yü
kü altında ezilmiş ve bitkin bir hale gekniş, 
fakat bütün güçleri yenmiş ve zinde bir kuvvet 
halinde, millî mücadele ruhu ile yuğrulmuştu. 
İstikbale ümitle bakıyordu. 

İlk Cumhuriyet Hükümetinin bütçesi 50 - 60 
milyon lirayı geçiniyordu. Vatandaşlar arasın
da on bin liralık serveti olanlar parmakla gös
teriliyordu. 

Yanan, yıkılan vo yakılan vatanı onarmak, 
ona yeni bir hayat ve canlılık vermek vatan
daşların gücü dışında kalıyordu. 

Çöken Osmanlı Devleti borçtan ve harap 
bir vatandan başka miras bırakmamıştı. 
Kapitülâsyonlar kaldırılmış, Garp âlemi te
tikte ve seyirci, yardım elini uzatmak şöyle dur
sun iktisadi çöküntüden her hangi bir pay çı
karma çabasında ve peşinde. 

Cumhuriyet ilânı sırasında memleketin 
acıklı durumu bu idi. 

Bu şartlar ve imkânsızlıklar içinde her şey 
Devletten bekleniyordu. O yapacak, o kanayan 
yaralara merhem sürecek, o göz yaşlarını dindi
recek, o yepyeni, zinde bir vatan kuracaktı. 
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Bâzı sıkıntı ve kısıntılara rağmen, bu varlığın 

istihsal gücü günden güne gelişmiş ve ferah
latıcı bir hal almıştı. 

Ancak 1S89 dünya harbinin yarattığı sıkın
tılar, o günkü devlet adamlarını, memleket sa
nayiini düzenlemek hususunda mecburi birta
kım müdahalelere sevk etmişti. O günkü şart
lara ve imkânsızlıklara göre bu müdahaleler za
ruri ve tabiî telâkki edilmişti. Ancak harb için
de alışılan bu müdahalelere harblen sonra da 
devam edildi. Devletin iktisadi işlere müdaha
lesi azalacağı yerde, bu alışkanlık, bu müdaha
leler, sahasını gittikçe genişletti. 

Halbuki 1923 deki şartlar artık ortadan 
kalkmış ve geride bırakılmıştı. O günlerde bir 
hiç olan ferdi ve hususi sermaye bugün mev
cuttur. Yalnız bu sennaye emniyet beklemekte 
dir. 

11)23 deki Devletçilik telâkkisi bugün başka 
biı- ima takibetmeye başlamıştır. O zamanki 
(Devlet) küçük ve hususi sermayenin yapama
dığı sanayii kurmak, işletmek ve muayyen bir 
işletme devresinden sunra devretmek prensibi
ni noktai hareket olarak almıştı. 

Halbuki bugün bu prensibin yerini «Dev
let yapar, kurar ve istediği gibi işletir. Yani 
Devlet fabrikacılık, tüccarlık, işletmecilik ve 
çiftçilik dahi yapar.» doktrini almıştır. 

Bugün memlekette oldukça geniş bir ser
maye tekevvün etmiştir. Vaktiyle bir Ereğli 
Bez Fabrikasını kuramıyan hususi sermaye bu
gün bu fabrikadan daha büyüklerini ve mükem
mellerini kurmuş ve işletmeye başlamıştır. Yur
dun süratle kalkınmasını sağlıyacak, Devlet 
elindeki milyarları aşan donmuş ve ölü bir 
sermayeyi likide etmek zamanı çoktan gelmiş 
ve- geçmiştir. 

Hattâ bu sahada alınacak tedbirlerde de 
çok geç kalınmıştır. 1923 de düşünülüp muvaf
fakiyetle tatbik edilen Devletçilik, hiç olmazsa 
Devlet işletmeciliğinin 1963 ün şartları içinde 
bütün vazifesini tamamlamış olarak tarihe inti
kal etmesi lâzımdır. 

Böylece elde edilecek sermayenin başka ve
rimli sahalarda kullanılması, yurdun kalkınması
nı hızlandırmış olacaktır. 

Bu tatbikata ne kadar erken başlanırsa, ne
ticenin o nisbette kolay ve çabuk elde edilme
si mümkün olacaktır. İkinci Büyük Dünya 
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1 Harbinden bu yana bu büyük meseleye el kon

mamış ve vücuda getirilen Devlet İktisadi Te
şekkülleri kuruldukları halde başı boş bırakıl
mıştır. 

Muhterem arkadaşlar : 
Her şeyden önce Devletin fertlere ve özel 

teşebbüse ve özel sermayeye karşı güven ver
mesi, özel sektörün gelişmesinin ana şart 1 anlı
dandır. Türk Ticaret Kanununda yapılacak Ba
tı anlamındaki değişikliklerle daima alınıp sa
tılmayı mümkün kılacak bir şirketler hisse se
netleri borsasının kurulması suretiyle Devlet te
sislerinin elden çıkmasını kolaylaştırmak müm
kündür. 

İlk olarak Devlet elindeki tekstil fabrikala
rından başlayıp yavaş yavaş Tekelin bira ve 
alkollü içkiler fabrikaları ile çimento ve şeker 
fabrikalarına kadar hemen hepsinin özel teşeb
büse intikali kabil olabilir. 

İşçi, memur ve çiftçi gibi bütün vatandaşlara, 
kadar bu hisse senetleri emre amade bulundıırul-
malıdır. Bu suretle sağlanacak paşalarla Dev
letin, yurdun daha fazla ınuhtaçolan bölgelcrin-

I de başka ana. sanayii kurması mümkün olur. 
Devletin fabrikacılık, ticaret ve çiftçilik 

yapması bugünkü iktisadi anlayışa, bilhassa 
demokratik düzene uygun düşmemektedir. Fert-

I lerin çalışma sahalarım daraltan, onların te
şebbüs kabiliyetlerini frenliyen, onlara güven 
vermiyen bu hareket ve faaliyetler iktisadi ve 
sınai gelişmemize mâni olmaktadır. Demirper
de gerisi memleketler hariç, olmak üzere, de
mokratik bir idare kurmuş olan memleketlerde 
bu çeşit ve çok geniş bir ölçüde iktisadi ve 
sınai sahalara el atmış bir memleket gösteril e-

| mo/î. 

Devlet yalnız yutulun u'mumi ekonomisinde 
mühim rol oynıyan sınai, zirai ve ticari varlı-

: ğını 'tertip, tanzanı ve murakalbe vazifesini yap
malıdır. 

I Bugünkü durumda İktisadi Devlet Teşek, 
s küllerinin bağlı olduğu bakanlıkların maalesef 

başlıca meşgalelerini, kendilerine bağlı bulu
nanı teşekküllerin karışık ve çapraşık işelri te.j-

i kil etmektedir. 
I Uğraşılan konular ekseriyetle tek taraflı 
j mütalâa edilmekte, yurdun umumıi ekonomisini 

hedef tutan konulardan uzak kalınmakta ve 
ancak Devtet teşekkülleri bir mitlyar olarak alın 
m'akta'dır. 
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Bugün 'özel sektörün içinde 'bocaladığı 'bir- ı 

çolk zorluk ve «güçlüklerle Devlet ilgisi ancak 
ara sıra muayyen zümrelerle yapılan 'toplantı 
larda dert dinlemekten ileri gidememektedir. 

Nitekim son Kalkınma Plânında da, kalkın
manın ağırlık merkezini, 'hemen 'hemen Dev
let ve İktisadi Devlet Teşekkülleri eliyle yapı 
lacak yatırımlar teşkil 'etmektedir, özel sektör
den yalnız yatırım yapmak istenmekte, sanki 
onun hiç güçlükleri ydkmuş gibi hareket edil
mektedir. 

Birer kayırma müesseseleri halini alını? 
ıolan iktisadi Devlet Teşekkülleri, siyasi par
tilerin de iktidara gelmek için istinasını kam-
çılıyan organlar Ihaliride gözlükmektedir. 

Bu teşekküllere bağlı işlenmelerin halka in
tikali ayrıca siyasi .hayatımızda da daha mâkul 
ölçüleri. yaıraltaealk ve /bu suretle iktidara gele 
cek siyasi partilerimiz, üktidarım bir nimet de
ğil, bir külfet olduğunu daha iyi anlıyacaklar-
dır. 

Mulhterem arkadaşlar; Federal Almanya'
nın, ikinci Dünya Savaşından sonra takip ve 
tatbik ettiği malî, iktisadi ve mesken politi
kacı, demokratik rejimde plânlı bir kalkın-
ımanın mümkün olacağını göstermiş ve Alman 
mucizesi Ibu politikanın bir şaheseri olmuştur. 

Savaşların birer enkaz yığınları 'haline ge
tirdiği Alman ışeMrl eninde işsizlik (ve açlı'k teh
likesiyle karşı karşıya kalan milyonlarca insa
nı, düştükleri açlık ve 'sefaletten 'kurtarmak, 
lonlara, iş bulmak, onları yerleştirmek yalnız dış 
yardımlarla başarılacak Ibir dâva değildi. Mil
letin kendine güıvenımesi ve kendi gücüne da
yanması, halkın en kısa yoldan refaha kavuş
tu rulmasiıiıi'n şartı idi. 

Bu yol, totaliter Ibir yol olamazdı. Alman 
Milleti devletçiliğin en koyusunu, Nasyonal 
Sosyalistlerin iktisadi sistemleriyle denemiş ve 
tatbik etmişti. Bunun 'hedefe kısa yoldan ula
şılın asını sağlıylan Ibir ycfl «olmadığına inanmıştı. 

Bu seheple Ibu iktisadi sisteme sırtını çevir
miş ve özel sermayeye dayanan demokratik 
ve sosyal bir düzen içinde »kalkınmaya karar 
vermiştir. 

Başta bu şist amin yaratıcısı olan iktisat Ba
kanı ve Baışbakan Yardımcısı Profesör Erilıart 
olmak üzıere Mit ün Alman (Milleti hu sistemi 
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benimsemiş, tatbik etmiş ve çok kısa Mr za
manda kalkınma (mucizesi tahakkuk •etmiştir. 

Federal Almanya Çalışma ve Sosyal İşler 
Bakanlığının yayınladığı bültenlere göre, bu
gün Alman Hükümeti, 'halkın 've özellikle dar 
-gelirlilerin tasarruflarının yatırım sermayeleri
ne aktarılması ve özel sermaye rejiminin (bütün 
kurumlariyle sarsılmadan ıgelişmesi için be»' 
türlü tedbirleri almaktadır. Bu tedbirler 'bü
tün siyasi partiler tarafından da desteklen
mektedir. 

Alman Milleti özel teşebMise in anım akta, ve 
güvenmektedir. Hitler rejimi altında Devletçe 
kurulan veya devletleştirilen müesseseler bile 
vatandaşların tasarruflariyle meydana gelen or
taklıklara devredilmektedir. 

özel teşebbüs ve özel sermaye rejimini koru
mak için her türlü ted'birler alınmaktadır. 

Bunun için bir taraftan özel şahısların, mil
lî gelirin artışına katılmalarını teşjvik etmek, 
Ibir taraftan da sermayenin malhdut ellere ve 
kimselere geçmesine mâni olmak için çeşitli 
tedibirler almmaktadır. 

Vatandaşların mal ve mıülk sahübi olmala
rı, adaletli bir hürriyet rejiminin en önemli 
şartıdır. 

Toplumu, müteşebbis, kabiliyetli ve çalışkan 
insanlardan yoksun etmek, topluma zarar ver
mek demektir. 

Bug'ünkii Almanya'da, vaktiyle bir çeşit 
sermaye derebeyliği kurmuş olanlara karşı bir 
reaksiyon vardır. Yüzyıllar boyunca 'birikmiş 
olan sermayelerin dtemiokratik düzene akması 
ve ona intibak ettirilmesi <ve yeni müteşclbbis-
lere imkân sağlanması, ıroktai (hareket olmuş
tur. 

Muhterem arkadaşlar : 
Mülkiyetin bir temel ilke (olarak yaşaması 

için demlokratik rejimde, vatandaşlar çoğunlu
ğunun Mı hakka sa'hibolması şarttır. 

Evi, tarlası, 'bağı, fbahçesi, tasarrufu veya 
lıer hangi 'bir ortaklıkta /birkaç hissfesi olan her 
ferdin, mülkiyet düşmanı olmasına imkân yok
tur. 

işte Almanya, 'bu tedbirler sayesinde emek
çi sınıfını ve dar gelirli zümreyi, aşırı sol ce
reyanlardan masun tutmaya muivaffak olmuş
tur. 

Alman mucizesinin sırrı bilhassa Mı nokta
dadır. Federal Almanya'da 1959 yılında ka-
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bul edilen bit* kanuna göre, ortalama (beş yıl 
tasarruflarım .bir müessesede bloke edenler, ı 
alacakları fak vleya icar hisseleri dışında, 'bi
riktirdikleri paranın yüzde yirmisi oranında 
prim almak hakkım kazanırlar. Bu primi 
Devlet öder. 

Bu kanun .büyük 'bir ilgi ile karşılandı. Fe
deral Bankanın 1962 taı'hili raporuna göre, 
primden faydalanılmak üzere 'bankalara yatı
rılan tasarruflar üç 'milyar markı aşmıştır. 

Alman mucibesinin mühim. Ibir cephesi de, 
yıkılan ve harap bir ihale gelen milyonlarca 
'binanın yeniden yapılması, mcskensiz kalan 
vatandaşların 'birer yuvaya kavuşturulması ol
muştur. 

Mesken yapımını kolaylaştırmak için kanılan ı 
kredi fonu, tereiban dar ıgelirlilere tabsis edil
miştir. Bu krediler faizsiz veya çok düşük fa
izlidir. Ancak 'bu kredilerle yapılacak inşaa
tın çapları önceden tesibit edilmiştir. 

1949 dan beri Federal Almanya'da altı 'mil
yondan fazla mesken yapılmıştır. Bunun üç 
milyonu işçilere aittir. Her yıl ortalama, beş-
yüz bin mesken inşa edilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Federal Alman Hükümeti 1959 dan itiba

ren, önemli bir kısım Dleivlet işletmelerini ö'zel 
sektöre aktarmaya başlamıştır. Devlet işlet-
ımeciliğinin, engeç Devlet kapitalizmi haline 
geldiği bir gerçektir. Ve Alman milleti bunun 

acılarını çok 'çekmiştir. 
Bu rejimden 'millî gelirin çok zarar gördü- I 

günü, işçi haklarının kaybolduğunu ve 'bu sis
temin demokrasi ile asla Ibağda'şamıyacağım 
görmüş ve inanmıştır. 

1901 de Devletin biılbuçuk milyar marklık 
'hisse .senetleri, iki milyon Alman tarafından I 
satmalmmıştır. Bu sayede 'halka mal fol an mü
esseselerin başında Volswa'gen gelmekledir. I 
Bu müessese, Alman otbmioibil sanayiinin c/c 47 
sini temsil etmektedir. B>u müessese 1901 de I 
'beş milyar marklık imalât yapmış ve 46 bin 
işçi çalıştırmıştır. Bu müessese "1960 da bir 
kanunla (600) .milyon mark sermayeli 'bir ano
nim ortaklık 'haline getirilmiştir. Hisse senet
lerinin % 60 ı özel kişilere satılmıştır Dar 
gelirlilere âzami tenzilât yapılarak satış kolay- I 
laştırılmıştır. I 

Şu anda (Volsvvagen) fabrikalarının (30) I 
milyon marklık hisse senetlerine bu fabrika- | 
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larda çalışan personel saihiptir. Buna bçnzer 
birçok ortaklıklar da Ihalka intikal ettirilmek
tedir. En son olarak (Preussage) 'madenleri 
de üalka mal edilmiştir. 

İkinci Dünya Savaşından sonra, Japonya'da 
bu iktisadi sisteme ayak uydurmuş ve birçok 
Devlet işletmelerini özel sektöre devretmiştir. 

Demokratik düzen içinde plânlı kalkınma
da sosyal adaletin gerçekleştirilmesi ancak ik
tisadi sistemin millî <bir karakter ihüvij^etine 
getiril m esiyle sağlanabilir. 

İngiltere, dünyada geniş çapta sanayileşen 
ilk memlekettir. Bugün zirai sektörde çalı'şan 
tek kişiye karşılık sanayi işlerinde (11) kişi 
çalışmaktadır. Bugün İngiltere, nüfus başına 
en çok mamul madde ihraceden memleketlerin 
başında gelmektedir. Bu maddelerin çeşitlili
ği itibariyle de İngiltere dünyanın en büyük 
atelyelerinden biri olmuştur. İngiltere'de özel 
teşebbüs sanayi sektörüne hâkimdir. Devlet 
sektörü de halkın murakabesine tabidir. 

Muhterem arkadaşlar: 
İşçileri, memurları ve toplumu yatırımlara 

katılmak suretiyle ortak haline getirmek, kal
kınma hamlelerine millî Ibir karakter vermek 
demektir. Bu bakımdan demokratik düzen 
içinde kalkınmaya çalışan memleketlerin Fede
ral Almanya iktisadi politikasına ayak uy
durmaları ve ondan ders almaları lâzımdır. 

Vaktimiz dolmak üzerdir. Yüce Heyetinizi 
•hürmetle selâmlıyarak sözlerime son veriyo
rum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Açık oylarını kullan m ıyan sa
yın üyeler var mı? 

Açık oylama işlemi bitmiştir. 
Sayın Selâhattin Özgür. 

SELÂHATTtN ÖZOÜR (Tabiî Üye) — 
Sayın Başkan, Sayın Cumhuriyet Senatosu üye
leri. 

Devlet sermayesinden meydana ıgelen, fonk
siyonları itibariyle gelecekte Devlet eliyle ya
pılacak yatırımların kanalları ve vasıtaları 
olan İktisadi Devlet Teşekküllerinin yeniden 
düzenlenmesi, bu teşekküllerin havi oldukları 
iktisadi gücün, azameti kapsadığı . sahaların 
genişliği ve alanlarının değişikliliği dolayısiy-
le millî varlığımı iz, iktisadi 'hayatımrz ve kal
kınma plânı bakımından hayati bir öneme haiz
dir. 
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Bu önemi dolayısiyle, Devlet iktisadi kuru

luşlarının personel, organizasyon, (hukukî dü
zen, kontrol ve siyasi kulv/vet ve çevrelerle mü
nasebetlerinin tanzim tarzı yasama, meclisle
rinden biri olarak Ibizi sorumlu tutmaktadır. 

Devletin iktisadi sahadaki işleri üzerine al
ması mecburiyeti; 

«'halkın yapamadığı işler» prensibi ile ilk 
defa 19<25 senesinde Türkiye'de Sanayi ve Maa-
din Bankasının kurulması ile başlamış ve muh
telif safhalardan geçtikten sonra Ibugünkiü 'ha
le gelmiştir. Hükümetlerin devamlı olarak atee-
rine eğildikleri bu saiha, memlekete oldukça 
iyi hizmetler görmekle beraber, iktisadi kon
jonktürlerden ve Hükümetlerin işletmeler üze
rindeki polikitalarından büyük zararlar gör-
'müştür. 

Bu zararları doğuran sethepleri şöyle açabi-
Hriz. Teşebbüslerin finansman usulleri rasyo
nel malî politikalara göre değil, günün icapla
rına göre idare edilmıiışjtir. 

Merkez Bankası, Amortisman ,ve Kredi 
Sandığı ve tşıçi Sigortaları Kurumundan alı
nan avanslar yatırımlarda ve devre açıkları
nın kapatılmasında kullanılımiıştır. 

Bu şekilde finansman on yılda enflâsyonun 
Ibaslıca muharriki olmuştur. 

Mevcut istatistiklere göre 19f>0 sonu ile 
1960 Eylül sonu arasında para hacmi aşağı -
yukarı 5 misli artmış »olmasına rağmen salbit 
fiyatlarla mal ve hizmet hacmi sadece % 78 (bir 
artış göstermiştir. 

Mal rve hizmetlere nazaran 3,4 defa fazla 
genişliyen para 'hacminin, para 'yükselişinin 
başlıea sebebi olduğu aşikârdır. 

Bu devrede Merkez Bankasının avansları
nın % 44 ü İktisadi Devlet 'Teşebbüslerinin 
(hissesine düşmüştür. 

Bu da teyidediyor ki, Merkez Bankası avans
larına İbaşvurulmak suretiyle iktisadi Devlet 
iTeşebtbüsleri enflâsyon kaynakları haline geti-
rilımikşlerdir. 

ıSermaye kifayetsizliği dolayısiyle likiditele
rini kayibetımişler Devlete ve birbirlerine 'karşı 
iolan borçlarını ödeyemez duruma gelmişlerdir. 

İktisadi Devlet Teşebbüsleri siyasi mülâha
zalarla ödk defa 'kendi konuları ile ilgili olmı-
yan 'çeşitli iştiraklere zorlanmış ve bu iştirak
leri kısır imkânları ile finanse etmek ztorunda 
kalmışlardır. 
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Bu suretle, teşebbüslerin bilânçolarmdaki 

iştirakler hesabının bütün öz kaynaklar topla
mına nisbeti, Sümerbankta % 23,3, Etibankta 
% 23,4, Ziraat Bankasında >% 46 ya kadar çık
mıştır. 

Böylece zaten ma'bdudolan sermaye imkân
ları kendi 'konuları dışına aktarılarak yatırım 
ve işlötme finansmanının temini için aşın de
recede borçlandırılmışlardı r. 

Bu iştirakler meselesinde madalyonun öte-
•ki yüzü de şöyledir : %'51 özel teşeblb'üs hissesi, 
\% 49 kamu hissesi olarak şirketler ve ortak
lıklar kurulmuş, ıburada özel teşebbüs Ihissesi 
daha çök olduğundan teşetobais tamamen özel 
hukuk hükümlerine göre faaliyette bulunmuş
tur. 

Yani «Devlet iktisadi teşelbbüsçülüğü bir 
ıgaye değil, vasıtadır.» prensibinden hareket 
edilmiş, bu şekilde ortaklıklar, şirketler ku
rulmuştur. Ancak kurulan bu şirketler de % 4.9 
senmaye sahihi Devlet hissesine düşeni ödemiş, 
% 51 e sahilbolan özel teşebbüs bu ödeımeyi yap
mamıştır. Sonunda ne olmuştur? 

Devlet «parası hukuka, nizama uygun olarak 
•kontrolden azade, şunun bunun elinde çarçur 
olmuştur. 

Yatırım ve sto'k politikasının yoksunluğu; 
âtıl kapasitelerin ve aşırı 'Stokların meydana 
ıgelmesine sebebolmuştur. 

Para değerinin devamlı düşmesinden doğan 
fiyat artışları, bilançoların sıhhat ve ısaımimiye-
tini bozmuş, 'bu da n'oksan amortismanlar yolu 
ile sermayenin itfa ve yenilenme imkânlarını 
yok etmiştir. 

Bundan'başka .maliyetlerin gerçeği ifade et
memesi, düşük fiyatlar ve vergiler yolu ile ser
mayelerin kısmen elden çıkmasına ısebebolmuş-
tur. 

Şimdiye kadar, Devlet İktisadi Teşebbüscü-
lüğünü bu günkü çıkmaza getiren tutum ve dav
ranışları kısaca belirtmiş oluyorum. 

30 yıllık mazisi olan Devlet işletmeciliğini 
bu çıkmazdan kurtarmak, eksik ve aksıyan ta
raflarını düzeltmek içki zaman zaman tedbirler 
düşünülmüştür. Ama bu işi ciddiyetle ve bilfiil 
devrin idaresi ele almıştır. 15 . 7 . 1960 tarihli 
23 sayılı Kanun onun 'eseridir. 

Bu kanun: 
1. Garip bir zihniyete dayanan ve seneler

den beri gelenek haline gelen idare şekli ile fonk-
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«iyonlarını tamamen kaybetmiş, ikbal müesse
seleri durumunu almış, idare meclislerinin yeri
ne müdürler kurulunu ^getirmiştir. 

2. — Murakaibe dışında 'kalan kamu payları
nı murakabe altına almıştır. iBu şekilde Yüksek 
Murakabe Heyetinin murakabesine tabi ortak
lıkların sayısı 27 den 80 e yükselmiştir. 

3. Yüksek Murakabe Heyetini, icradan ayır
mış teşri organa .bağlamıştır; 

4. Teşekkülleri bağlı bulundukları bakanın, 
ortaklıkları, kurucu teşekkülün umum müdürü
nün nezaret ve murakabesine tabi tutmuştur. 

5. Teşebbüslerin müdürler kurulunca hazır
lanan yıllık yatırım bütçelerinin bağlı bulun
dukları bakan ile Maliye Bakanının tasdikin
den geçmesi şartını koşmuştur. 

Daha sonra 30 . 9 . 1960 tarihinde çıkarılan 
Devlet Plânlama Teşkilât Kanununun 8 nei mad
desiyle muhtelif bakanlara bağlı İktisadi Dev
let Teşebbüsleri arasındaki koordinasyonu sağ
lamak görevi Devlet Plânlama Teşkilâtının koor
dinasyon dairesine verilmiştir. 

Devrim idaresi 6 . 12 . 1960 tarihlî, Hazine
nin ve İktisadi Devlet Teşekküllerinin bir kısım 
borçlarının tahkimi hakkındaki 154 sayılı Ka
nunla, daha uzun çalışmalar iistiyen, reorgani-
zasyon meselesini de ele almıştır. Sözü geqen 
kanun bir taraftan idari, malî, hukukî reorgani-
zasyonu istiyor, diğer taraftan iborçlannm bü
yük bir kısmını konsolide ederek ağır borçlar 
altında ezilen teşebbüsleri nisbeten rahata ka
vuşturuyordu. Bu ağır .borcun altında yine fa
kir milletin ezildiği de unutulmamalıdır. 

Yapılan etütlere göre bâzı hallerde 'bilanço
nun gösterdiği borçlar teşebbüsün sermayesini 
aşmaktadır. 

Konsolide bilanço 31 . 12 . 1959 için öden
miş sermaye toplamını 6 487 000.000 T.L. sim 
göstermektedir. 

Buna karşılık 154 sayılı Kanuna göre konsa -
lidasyona tabi borçlar 6 130 000 000 T.L. ya 
yükselmektedir. 

Diğer borçlar da ilâve olunca toplam tborç 
9 699 000 000 liraya ulaşır. 

154 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine göre 
Merkez Bankası avansları Maliye Bakanlığınca 
çıkarılacak tahviller yolu ile konsolide edile
cektir. 

Bu bonolar 100 senede. 6 aylık muntazam 
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aralıkla amorti edilecek ve faiz nisbeti % 1/2 
den yüksek olmıyacaktır. 

154 sayılı Kanunun emrettiği ıslahatın yapıl
masında çok ıgeç kalındığı kanısındayım. Çok 
zaman kaybedilmiştir. 

Hemen, hemen 5 Yıllık Plânın birinci yılını 
bitirmek üzere bulunuyoruz. Hatırlanacağı gibi 
5 Yıllık Plân bu Senatoda görüşülürıken İktisa
di Devlet Teşebbüslerinin, plân tatbikatı bakı
mından reorganizasyonun yapılması lüzumunu 
belirtmiş, çürük tekne ile yola eıkılamıyacağını 
ifade etmiştik. 

Şimdi görüşülen tasan genel olarak bir çer
çeve teşkil ediyor. Bu çerreve teşebbüsün Dev
let sistemi içindeki yerini açıkça .belirtmekte, 
bağımsız olarak hareket edeceği sahanın sınırla
rını çizmekte ve kamu yararına uygulanması 
gereken kontrol ve nezaret usullerini açıkça 
düzenlemektedir. 

Bu çerçevenin çizdiği hudutlar içinde, te
şebbüslerin öz kuruluşlar, ile ilgili özel kanun
larında hazırlanması ve en kısa zamanda Mec
lise getirilmesi plân tatbikatı bakımından çok 
önemlidir. 

Ancak şunu da belirtmek isterim, kuruluş 
ve münasebetleri düîzenliyen ibu ana tasarı aynı 
zamanda Türk Devlet Teşebbüsleri sistemini ge
tirememiş, teşebbüslerin koordine şekilde geliş
mesini sağlıyamamış, fonksiyonları ile organi
zasyon şekilleri arasında sıkı ve mantıkî bağı 
kuramamış olan eski mevzuatın topyekûn tasfi
yesini istemektedir. 

Bilindiği gibi bir şeyi tasfiye etmek ve ye
niden kurmak çok emek ve ustalık istiyen bir 
iştir. 

Tasarıyı incelemeden önce şunu da belirt
mek lâzımı. «3460 sayılı Kanunun» teşebbüsle
rin basiretli bir tacdr gi:bi hareket etmelerini» 
istiyen hükmü, kanunun aslından, politikaya ve 
memur zihniyetine dayanan davranışlarından 
dolayı işliyememiştir. 

ıBu ikamın birçok hallerde teşebbüs idarecile
rinin davranışlarında beklenen etMyü sağlıya-
mamıştır. 

Hizmet sürelerinin belirsizliği, ücretlerin ki
fayetsizliği, zararlardan dolayı şahısların sorum
lu tutulmamaları, dış tesirler ve iç mesuliyet
lerden doğan huzursuzluklar teşebbüs idarecile
rinin hareket ve insiyatiflorini geniş ölçüde kı
sıtlayan unsurlar olmuştur. 
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Bu tasarıda temel felsefe, teşebbüslerin «Oto 

finansman» prensibine uygun olmamalarıdır. 
İşletmelerin ticari esaslar 'çerçevesinde yönetil
mesi prensibinide, 'ticari esneklik ve kamu kont
rolü gereklerinin bağdaştırılması şeklinde anla
mak lâzımdır. 

Şimdi bu prensiplerin tasarıda ne ölçüde 
dikkate alındığını iııccliyelim.: 

Yönetim Kurulu. 
Kuruluş sistemi, üyelerinin seçimi nitelikle

ri, hizmet süreleri, ücret sistemleri bakımından 
tasarıdaki kurallara tatbikatta riayet edildiği 
takdirde uygundur. 

Ancan mukaveleli istihdam sisteminin yalnız 
Yönetim Kurulu ve Umum. Müdür ve yardımcı
larına tanınmış olması, verimi ve kârı artırmaya 
hmmet eden elemanlara böyle imkânlar tanınma
ması bence en mühim bir şevki idare hastasıdır. 
Çünkü bir idare mesuliyet ve ıgörev hiyerarşisi 
içinde herkesin kendi payına düşeni alması, hak
kaniyet ve adalet kaidelerine uygun düşer. 

Şu noktayı da üzüntü ile belirtmek isterim. 
Hükümet personel rejimi politikasında istikrarlı 
,bir tutumdan yoksundur. Bu hakikat bilhassa 
ücretler konusundaki tutumuyla iyice aydınlan
mıştır. 

Yönetim Kurullarına ve Yönetim Komitele
rine, işçi temsilcilerinin seçilmesi, 2.7 Mayısın 
'Türkiye'ye getirdiği bir yeniliktir. Bu, Batının 
yıllardan heri uyguladığı ve olumlu sonuçlar 
aldığı bir sistemdir. 

Böylece fedakâr, çalışkan Türk işçisinin iş
letmelerin gelişmesindeki olumlu hizmetleri bü
kere daha teyidedilıniş olacaktır. 

Yönetim komitesindeki işçi temsilcinin seçi
mini tüzük hükmüne bağlamamak, partizanca 
hareketlere yol acar diye düşünmek bence yan
lıştır. Türk işçisinin en önemli millî müessese
lerimizde de bundan evvel olduğu gibi vazife
sini yapacağına inanıyorum. 

Yönetim kurulunun kuruluşu sistemi telif 
edici, oldukça iyi bir şekildir. Kuruluşu ve üye
lerinin, vasıfları, ve görevleri itibariyle bağım
sızlıkları oldukça iyi sağlanmıştır. 

Teşekkül ve müesseselerin işletme bütçeleri
nin yönetim kurulunun karariyle kesinleşmesi, 
teşekkül ve müesseselerinin muhtariyetini sağlı-
yan hususlardan biridir. 
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Sözümüzü bitirmeden evvel şu hususları be

lirtmekte fayda vardır. 
1. Teşekküllerin personel politikası henüz 

kesin olarak belirtilmemiştir. 
2. Malî bünyelerindeki sermaye yetersizli

ği aşırı borçluluk likidite noksanlığı meseleleri 
büyük bir ağırlık olarak Devlet teşebbüsçülüğü-
nü ezmektedir. 

Bunların telâfisi için atılan müspet adımlar 
meselelerin ancak bir kısmını halletmiştir. Fa
kat büyük bir kısmı büyük gayretler beklemek
tedir. 

Benim, nâçiz kanaatime göre, memleket sa
nayi istihsalinin % 40 ını veren bu teşebbüslerin 
memleket ekonomisine faydalı olabilmesi için 
süratle kat edilecek bir yolda henüz birkaç adım 
atıyoruz. Esas meseleler bütün cesametiyle önü
müzde durmaktadır. 

Tasarının memleketimiz için hayırlı olması
nı dilerim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Tunçkanat? (Yok ses
leri.) 

Sayın Ağırnaslı. 
NİYAZİ AĞIKNASld (Ankara) — Cumhu

riyet Senatosunun muhterem üyeleri: 
Müzakeresine başladığımız konunun, ulusu

muz ve yurdumuz için hayati önem taşıdığı he
pimizce bilinmektedir. Altmış milyara yaklaşan 
bir millî değer, işletme ilminin gereklerine, ve
rimlilik esaslarına uygun birer işletme haline 
bir türlü getirilemiyen Devlet İktisadi Teşeb
büslerinde yatmaktadır. İktisadi Devlet Te
şekküllerinin yeniden teşkilâtlandırılması konu
su üzerinde iki yıldan beri yeniden büyük bir 
ciddiyet ve ehemmiyetle durulmuş ve nihayet 
huzurunuzdaki kanun sevk olunmuştur. 

Büyük Atatürk devrinde onun diliyle «Dev
letçi - Türkiye» deyimini alan ekonomik sistem 
yeni Anayasamızda bir temci kuruluş ve yöne
tim ilkesi olarak yer almıştır. Hayatiyetini teo
rilerin fantezilerinden çok bu yurdun sorun
larından alan Türk Devlet işletmeciliği, çıkarcı 
fırsat düşkünlerinin veya onların ücretli sözcü
lerinin karalamalarına, Anayasamızın temel il
kelerinin kuvvet aldığı prensiplerin bilinçli inan
cına varamamış bâzı tatbikatçıların ve politika
cıların bilerek veya bilmiyerek baltalamalarına 
rağmen bugün de Türk istihsal faaliyetlerinin 
temelini teşkil eylemektedir. Bu temel üretim 
sektöründe 1960 yılı rakamlarına göre 294 bin 



O. Senatosu B : 121 15 .10 .1963 O : 1 
kişi çalışmakta, yani bir milyon vatandaşın 
geçimi İktisadi Devlet Teşekküllerine bağlı bu
lunmaktadır. Ekserisi düşük randımanla çalı
şan Devlet işletmelerinin tanı randımana yük
seltilmesi halinde işsizliğin geniş ölçüde azala
cağım verimliliğin de artacağını belirtmemiz ye
rinde olur. (iölcük tersanelerinde, Kırıkkale 
fabrikalarına en modern makinalar asgari ran
dımanla çalışmakta ve bu iki misal görüşlerimi
zin isabetini kuvvetle teyidedici mahiyette bu
lunmaktadır. 

İktisadi Devlet Teşebbüslerinin önemi sade
ce yarattıkları fizik üretim veya istihdam ala
nından ibaret de değildir. Bu teşebbüsler 
ekseriya özel sektörün giremediği, girmesine im
kân bulunmıyan yabalarda çalışırlar, Halen mem
leket nüfusunun % 70 niıl üretimi ile ilgili faali
yetler bu kuruluşlara sıkı sıkıya bağlıdır. Tarım 
kredileriyle kömür, elektrik, petrol gibi tarım sa
nayiinin ihtiyacı olan ve millî ekonomimizin can 
damarlarını teşkil eden enerji kaynaklarını özel 
sektöre faaliyet imkânları yaratan Devlet teşeb
büsleridir. Temel ağır endüstri mamullerinden 
mesken kredilerine kadar türlü önemde mal ve 
hizmetler münhasıran İktisadi .Devlet Teşebbüs-
1 erince .temin olunmaktadır. Nihayet bu teşekkül
ler gıda, dokuma ve maden sanayiinde de nâmını 
rol oymyaeak bir ehemmiyeti haizdirler. Ve top
luca Türk ekonomisinin temel direklerini teşkil 
ederler. Bu maruzatımızla konunun büyük öne
mini belirtmeye çalıştık. 

İT - İktisadi Devlet Teşekküllerinin tarihçe
mi : 

Bilindiği gibi, 1Î)Ü3 tarihinde toplanan j;:r.ı;r 
İktisat Kongresinde Türkiye'nin sanayilcsebilmesi 
çıkar yolunun sistemleştirilcmemesi Türkiye Cum
huriyeti Hükümetini özel teşebbüs politikasiyle 
kalkmabilme ümidine düşürmüştü. Çeşitli hima
ye tedbirlerine, müsamahalı uygulamalara rağ
men yıllarca öze! sektörün ekonomimize fazla, bir 
şey katmadığı görüldü. «Daissez - fa ir, laissez -
passer» düsturiyle hareket eden zamanın uleması 
yanılmışlar ve politikayı da yanıltmışlardı. 1930 
yılından itibaren, bir yandan Cumhurhel Mer
kez Bankası daha sonra da Sanayi ve Maadiu 
Bankası kurularak kredi ve para sahası Devletin 
mutlak kontrolü allına alınırken bir taraftan da 
Sümcrbankla başbyan Devlet İşletmeciliğine doğ
ru adımlar aî'lmava başlandı, 1934 te Sünıcr-

bank 1935 te Btibank kuruldu. Bu iki teşekkül 
Türkiye'nin maden, enerji, elektrik üretimi ve sa
nayi alanlarında, en önemli rolleri oynamakta. 
ıbugün de bütün noksanlarına rağmen devam et
mektedir. Bu iki ana teşekküle bağlı işletmelerin 
yönetim ve denetiminin ayrı ayrı usullere tabi olu
şu mahzurlu görülerek, 3460 sayılı Kanun çıka
rıldı ve sermayesinin tamamı veya yarıdan faz
lası devlete aidolan iktisadi işletmeler ve müesse
seler bir tek statüye tabi kılındı. 

Burada iki noktaya temas etmeyi, meselelerin 
üzerine eğilmek bakımından lüzumlu sayıyoruz : 

Az gelişmiş ekonomilerde kalkınmanın büyük 
yükü daima, devlet üzerinde olduğu ve Sümcr
bankla, Btibankta bu zaruretten doğduğu halde 
kuruluşun gayesi lâyikıyle anlaşılamadığı için da
ima bir iğretilik psikolojisi içinde hizmetler fren
lenmiştir. Bu psikoloji ile Sümerbank bidayeten 
sanayiin kredi müessesesi olarak kurulmuş ve 
fakat memleketin içinde bulunduğu şartlar onu 
işletmecilik alanına doğru çekip götürmüştür. 
Ancak bütün bu zaruretlere rağmen devletçilik 
inanılmıyan ve bilinmiyen bir zihniyetle ve he
men ilk fırsatta sermayedarlara, devredileceği 
düşüncesiyle uygulanmıştır. Sümerbankın ilk 
Umum Müdürü Sayın Nuru ilah Esat Sümer'i ko
nuyu ve hedefleri lâyikıyle bilen bir kurucu ola
rak burada minnetle ve hayranlıkla anmayı ve 
kendilerini bu zihniyetin üstündeki istisnalar 
arasında, zikretmeyi de bir- borç sayarız. Şunu 
da belirtmeliyiz ki, mütereddit, bilimsiz ve kıs
men de çıkarcı, bir kadro ekseriyetinin Türk İk
tisadi İşletmeciliğine yıllar yılı açtığı zarar son
suz oldu. 

İkinci nokta : Umumi Murakabe Heyeti ve 
İktisadi Devlet Teşekkülleri Umumi Heyeti ta
rafından 3460 sayılı Kanunun sevk maksadına 
uygun olarak başlıyan denetlemeler üzerinde du
rul m ama sı neticesinde murakabenin gittikçe 
gevşemiş ve tesirsiz hale gelmiş olması keyfiye
tidir. Umumi Murakabe Heyetlerinin ciddî tet
kik mahsulü olarak meydana getirdikleri rapor
lar ilk yıllarda umumi heyetlerin de derinliğine 
müzakere ve münakaşalarına konu olmuş ve fa
kat tatbikatın takipsizliği ve yukarda belirtilen 
inançsızlık haleti ruhiyesi yavaş yavaş muraka
beyi de yetersiz ve tesirsiz hale getirmiştir. 

İktisadi devlet işletmeleri mameleklerinin 
millet malı olduğunun biran hatırdan çıkarılma-
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ması lazımgelirken zamanla işletmelere hâkim 
olan uyuşukluk bilhassa bâzı teşekküllerde fil
dişi kulelere çekilen müdiran sınıfının saltanat 
şartlarını yitirmemek gayretiyle yukarı kade
melere yaranma çabalarına yol açmış ve bugün
kü insicamsız manzara meydana gelmiştir. 

Merkez yönetim ve denetim organının önemi
ni, işletmeler arasında bir koordinasyonun zaru
retini ve nihayet konu üzerinde bilime dayanan 
bir inancın lüzumunu belirtmek bakımından bu 
izahları zaruri saydık. 

İkinci Dünya Savaşı yıllarında harb şartları
nın icabı olarak Millî Korunma Kanunundan alı
nan yetkilerle Ticaret Ofisi, Petrol Ofisi gibi bâ
zı ekonomik teşebbüslerde Türk ekonomisi için
de yer almış oldu. Savaşın bitmesinden sonraki 
yıllarda ise yurt kalkınmasının zorlamasiyle bâ
zı Devlet işletmeleri Sümerbank ve Etibank gibi 
ve bu işletmelerden ayrılarak bağımsız hale geti
rildiler. îdare ve işletme zaruretlerinden doğan 
müstakil kuruluşların ekserisinin zamanla deje
nere olduğunu da burada işaretlemek zorunda
yız. 

Özel sermayeyle Devlet sermayesinin birlikte 
çalışmaya sevk edildiği teşekküllerde ve kuru
luşlarda Devlet mameleki yağma edilmiş, sadece 
adı meydana çıkan ve bir türlü istihsale katılmı-
yan birtakım tesislere (İdare Meclisi Reisi, üye
si, yöneticisi, müdürü, sekreterleri...) adları al
tında kayırdan birçok insana yıllarca Devlet ke
sesinden ücretler ödenmiştir. Mesele iki milyon 
itibari sermaye ile kurulmuş bir şirkete, yarı 
hisse ile iştirak eden bir banka, bir milyonu öde
diği, iltimaslarla şirkete milyonlarca liralık da 
kredi sağlandığı halde şirketin hissedarı olan 
özel şahıslar çok defa sermaye paylarının 1/4 
nü dahi ödemeksizin büyük kârlar sağlamışlar 
ve kuruluşun yönetimini de statü icabı ellerinde 
bulundurarak, asıl sermaye sahibi olan devletin 
kâr payını asgariye indirme gayretlerinden de 
geri durmamışlardır. 

Ekmeden biçen bu açıkg'öz zümremin devir
lerin iktidarlarına yafan olma 'hünerine sahip 
(bulunduklarını, ımu'hterem arkadaşlarımız el
bette ki 'bilirler. 'Çoğunluk sermayesi Devletin 
olan 'bazı tekstil teşebbüslerinin 8 - 10 yıldan 
!beri kurulmadığı 'halde umum mıüdür, idare 
meclisi reisi, azaları, bulkuk müşaviri ve sair5 
adı altında birçok insanın ücret, 'hakkı huzur 
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gibi adlar altında menfaatler paylaştıkları da 
hazin misaller arasında zikredilebilir. Serma
yesinin tamamını Devlet ödediği Ihalde anonim 
şirket statüsüne çevrilen ve hususi hukuk hü
kümlerine tabi olduğu için yolsuzlukları tah
kik edebilmek üzere makable şâmil hükümleri 
İhtiva eden .'hususi (bir kanun çıkardımasma ih
tiyaç duyulan teşekkülleri kıymetli arkadaşia-
riiinıız ihatırlarlar. 

İşte, iktisadi Devlet Teşekküllerinin yepye
ni bir zihniyetin ışığı altında relorganize edil
mesi zaruretini doğuran selbeplerden birkaçım 
ve 'bilhassa işletmelerin verimlilik esaslarına ve 
işletmecilik prensiplerine dayanır hale getiril
meleri zaruretini arz etmiş ol'duık. 

Muhterem arkadaşlarım, işte bu zaruretle
rin ışığı altındadır ki, yabancı ve yerli uzman 
lardan kurulu heyetlerden raporlar alınmış, 
bu raporlar yayınlanmış, 19161 Aralığında çı
karılması' 164 sayılı Kanunun gerektirdiği za
ruretlerden olan Reorlganiz&sy'on Kanunu niha 
yet 23 ay stonra yüksek huzurunuza getiril
miştir. 

Konuyu bütün şümuliyle kapsıyan mütekâ
mil 'bir kanun getirilmiş olsaydı biz gecikmeyi 
yine de ımâzur görebilirdik. 

Plân ve İktisadi Devlet 'Teşekkülleri : 
iktisadi Devlet Teşekkülleri reorgamizasyo-

nuna (Beş Yılluk Plânda Ibüyük önem verilmiş
tir. .Ancak Kalkınma Plânı eksperler elinden 
çıkıp da politikacıların eline düşünce plânın 
tümü üzerinde müessir bir pasaj hiçbir mâna 
çıkmıya'cak şekilde değiştirilmiş ve bu sebeple 
de plânın ne söylemek istediği anlaşılaımanııştır. 
Ancak 'bu kadariyle 'bile plânın istedikleri hu
zurunuza getirilen kanunda yer almamıştır 
IBeş Yıllık Plânın 81 aıci sayfasından 'birkaç sa
tır okuyalım : «Devletin 'bu faaliyetleri yapabil
mesi nonmal Devlet mekanizmasından farklı 
bir organizasyonu 'gerektirir. Bu arada : 

a) İşletmenin bağımsız ünite sayılması, 
b) : [Bunlardan fayadalananlarm cari piyasa 

fiyatına göre karşılık ödemelerinin sağlanması, 
c) IBunlar Devlet Teşebbüsü olduğu için 

tamamımı ilgilendiren yüksek seviyedeki (karar
ların merkezî bir lorigan tarafından (kalkınma 
politikasına uygun ve kalkınma hedeflerini ger
çekleştirecek şekilde alınması; piyasa şartları 
içinde 'Çalışacakları için işletme faaliyeti bakı
mından gerekli seyyaliyet ve karar süratini 
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sağlıyalbilecek şekilde bağımısrzlığa salhi'bolma-
ları şarttır.» 82 nci sayfanın ilk paragrafın
dan : «Hükümetin 'kamu sektörü ve özel sektör
deki (bütün işletmelere eşit işlem yapabilmesi 
için, bu iki faaliyeti 'birbirinden ayırmak gerek
tir» deniliyor. Ancak bu ayırmanın nasıl yapı 
•lacağı plânda görünmüyor. Çünkü plândan şu 
ibarelerin çıkarıldığı 'anlaşılmaktadır : 

«... fşletmeoilik yetkilerinin kendi adına ha
reket edecek 'bir kurul veya 'kuruluşa 'devret
mesi gerekir. 13u kuruluş, Hükümete bağlı fa
kat işletmecilikle ilgili kararlarda tamamen 
serbest olmalıdır. Böylece Devlet işletmeciliği
nin, kamu düzenine hâkim •ellerde toplanması 
halinde, özel teşebbüs aleyhine doğabilecek 
haksız rekabet durumu önlenmişi •olur. 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri 'toplu olarak 
kalkınmanın gerçekleşmesi için kullanılacak 
başlıca araçlardan (biri olduğundan, Hüküme
tin fbunlarla ilgili yetkilerini devrettiği kurul, 
bunları Hükümetin genel politikası çerçevesi 
içinde bir bütün olarak , yönetmeli ve işlet
mekle görevli olmalı, kararlarda tutarlılığı ve te
şebbüsler arasında elbirliği ve iş birliğini sağ
lamalıdır.» 

Plân metninde yer almıyan, ancak plânın ka
mu teşebbüsleri için yaptığı tavsiyelerin yerine 
getirilme şeklini gösteren yukardaki satırlar ol
masa dahi, gerek teşebbüsler arasında iş birliği
ni ve el birliğini sağlamak ve gerekse özel sek
törle kamu sektörüne eşit işlem yapılmasını sağ 
li3racak bir merkezî bağımsız kurulun zarureti, 
plânın yayınlanan nihai metninde de yer almış
tır. Bu satırlar, bizim de katıldığımız plân ilke
lerini kapsamadığından, plânın savunucusu ola
rak kanunu bu haliyle kabul edebilmemize im
kân lmıyacaktır. Daha detaylı izahlara girmeden 
kân kalmıyacaktır. Daha detaylı izahlara giraıeden 
bunu burada belirtmek ifademize vuzuh vere
cektir. 

4: Kanunun tümüne ait tenkidlerimiz: 
«iktisadi Devlet Teşekkülleri ile müessese

leri ve iştirakleri hakkında kanun tasarısı» ile 
«Devlet Yatırım Bankası hakkında kanun tasa
lısı» birlikte mütalâa olunduğunda, yeni tasa
rıların dertlere birer tedavi çaresi getirmediği 
ortaya çıkmaktadır. Hattâ Devlet Teşekkülleri 
bugünkü halinden daha da müşkül duruma so
kulmaktadır. Bunun en önemli emaresi bu t.e-
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şekküllerin idare ve denetlemesinde hiçbir so
nunu olmaması gereken Maliye Bakanlığının bu 
teşebbüslerin yönetim ve denetimine hâkim ol
masıdır. Maliye Bakanlığı, Yönetim Kuruluna 
tâyin olunacak üyenin birinin inhasını yapmak
tadır. Bu yetki teşebbüsün denetim ve yönetimi
ne memur Bakanlığın yetkisine eşittir. Diğer ta
raftan teşekküllerin genel yatırım ve finansman 
programları da Maliye Bakanlığınca hazırlan
maktadır. 

Tasarının 13, 1-1 ve 15 nei maddelerinde Ma
liye Vekâletine tanınan bu yetki, teşebbüsler üze
rinde sorumluluk taşıyan Bakanlığın yetkisini 
bile aşmaktadır. Üstelik finansman organı olan 
Devlet Yatırım Bankasının Maliye Vekâletinin 
kontrol ve yönetimi altına verilmesi Maliye Ba
kanlığını kendi sorumları ile mütenasibolmıyan. 
yetkilerle donatmıştır. Bu şartlar altında Maliye 
Bakanlığının yetkisi asıl sorumlu bakanlıktan 
daha geniş olacak ve teşebbüslerle ilgili karar
larda hiç sorumlu olmaksızın daha tesirli müta
lâalar ileri sürecek ve teşebbüslerin bugünkü ka
rışık durumu devam edip gidecektir. 1961 den 
beri bu tarzda yönetilen işletmelerin hiçbir in
kişaf kaydetmemiş olması endişelerimizi teyidet-
mekte ve ilgili Bakanlar dahi Reorganizasyon 
Kanununun bozuklukları gidereceğini ifade ey
lemiş bulunmakta ve tasarı ise onların bu be
yanına mevcut durumu değiştirmediği cihetle 
'inübayin esaslar getirmektedir, işletmeler, hiç 
mesuliyeti bulunmıyan bir bakanlığın görüşü ile 
eli kolu bağlı duruma düşürülmektedir. Plânın 
da öngördüğü, «Yüksek seviyede kararlar ala
cak merkezî organ» kurulması şöyle dursun, ka
rar alma yetkisi Maliye Bakanlığı ile teşekkül
den sorumlu Bakanlık arasında dağılmış bulun
maktadır. Halbuki, bütçe, finansman ve idare 
prensipleri bir işletmeyi yönetenlerin kaynaklara 
da hâkim olması ilkesini zaruri kılar. Merkez or
gan fikri kanun kuvvetindeki plânın resmî met
nine de girmiştir. Biz yüksek seviyede kararlar 
alma yetkisini haiz merkezî organ fikrinde plâ
na sadık kalınmasında ısrarlı olacağız. 

Sayı n arkadaşlar; 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin düzeltilmesi 

her şeyden evvel henüz meveudolmıyan işletme 
felsefesinin benimsenmesine bağlıdır, işletmele
rin başında bulunan Bakanlar aynı zamanda se
çilmek mecburiyetinde olan kimseler olduğun-
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dan Hazine dışındaki ilgililerin dileklerine faz
la ehemmiyet vermeleri tabiîdir. Müstehliklerin 
ve isletmeyle ilgili is adamlarının faydasına iş
letme aleyhiiK1 Fedakarlıklar yapıldığı, Hüküme
t in bir alandaki politikasiyie o alandaki işlet
meciliğinin çok kere birbirinden ayrı lmamak su
retiyle bâzan özel sektör ve .ekseriyetle kamu sek
törü aleyhine zararlı neticeler doğurduğu ma
lûmdur . 

B A Ş K A N — Sayın Ağırnaslı, müddetiniz 
dolmak üzeredir. Yirmi dakikanız doldu. Ha t ı r 
latıvorum. 

NİYAZİ A f î I R N A R U (Devamla 
Yerimm iz bitirovi m e Fendim. 

Lzin 

B A Ş K A N ---' Müddetiniz dolmak üzeredir 
yalnız. Riyaset Divanı, sizin par t iye henüz grup 
adına, söz vermemiştir. Bu bakımdan, beni ma
zur görün. Bu kaide, İç tüzüğün temci hükmü
dür . (Reye koyalım, sesleri) 

NİYAZİ Afi İKNASIYI (Devamla) — Efen
dim, isterseniz kesin. Arkadaşlar istemiyorsa, 
kesin. 

BAŞKAN -— İçtüzük böyle efendim, 88 nei 
maddeye göre yazılı konuşmalar 20 dakikadır. 
Geleneği ve usul hükümlerini tatbik ediyoruz. 

NİYAZİ: AĞTRNASIJ (Devamla) 
başvurma olamaz mı? 

Reye 

B A Ş K A N - Sayın Niyazi Ağırna.slı'nın ko
nuşmaya devamına niusaa.de edenler lütfen işa
ret etsinler. Kabul edenler... Kaimi .etmiycnler... 
Kabul edilmiştir. 

Devam buyurun efendim. 

N İ Y A Z İ Af i lRN ASIYI (Devamla) - - Teşek
kür ederim efendim. 

Ayrıca Maliye Bakanlığı 1. iktisadi işlet
mecilikte kompetan olmadığından, 2. Yetki
ler ölçüsünde sorumluluk' yüklenmediğinden. 
• >. Merkezî bir organ rahat l ığında çalışauuya-
eağmdan, bu tasarı ile kendisine tanınan yetki
ler işletmecilik aleyhine olacaktır . Teşebbüs ve 
iş t i rakler arasında koordinasyonu sağlıyacak. 
ücre t satış, alım esaslarını «isteme bağlıyacak 
ve devlet işletmeciliğinin esaslarını vaz'edecek 
gerekli malî kaynak ve kontrolünü elinde tuta
cak bir merkezî organ kuru lmadan İkt isadi 
Devlet Teşekküllerinin, gerekli rasyonel yöneti

me kavuşamıyaeağını plân anlayışına muvazi 
olarak bu kürsüden ifade etmeyi borç bilirim. 
Bu kadar mühim bir meselenin niçin temel pren
siplerin dışında, iğreti tedbir ler le halle çalışıl
dığını anlamak gerçekten güçtür . 

Tasarıda, herkes tarafından ayrı anlam ve
rilebilecek yuvarlak bâzı deyimler var ki, bun
lara da temas etmemiz faydalı olacaktır. Bun
lardan birisi karına, ekonomidir. Bilimsel alanda 
böyle bir tâbir yoktur. Kygulama alanında ise 
AmorikaYlau Yugoslavya'ya kadar çeşitli rejim
lerin hemen hepsinde karına ekonomi sistemi ca
ridir. Cumhuriyet Senatosunda temsilcisi bulu
nan altı siyasi part inin, bağımsız arkadaşlarımı
zın, tabiî senatörlerin hepsi de karma ekonomi 
taraf tar ı oldukları halde karma ekonomi anlayış
ları ayrı ayrıdır. Şu halde bu derece geniş ve 
elâstikî kapsam taşıyan bir kavramın bu kanun 
metni içinde yer almasında isabet mütalâa edile
mez. 

Sermayesinin yarısından fazlası Devlete aid-
olduğu halde İktisadi Devlet Teşekkülü olarak 
yönetilmiyen. bâzı kuruluşlara da. temas etmek 
gerekiyor. Bu kanunun kabulünden sonra bu ku
ruluşların durumu ne olacaktır? 2 nei maddenle 
İktisadi Devlet Teşekkülü olarak idare edilecek
leri yazılı ise de devir, tasfiye, intikal... İşlem
leri hususunda ne düşünüldüğü belli değildir. 
Bunlar için de geçici 3 ncü ve 4 ncü maddelere 
hüküm konularak belli süreler sonunda bu kanun 
hükümlerine tabi olacaklarının belirtilmesi ye
rinde olacaktır. 

Maddelerde yapılmasını gerekli gördüğümüz 
değişiklikleri sırası geldikçe gerekçeleriyle arza 
çalışacağız. Şimdi, tasarıda yer almasını gerekli 
bulduğumuz hususlara da kısaca işaret ederek 
sözlerimize nihayet vereceğiz : 

İddialara rağmen bu kanun bir Reovganizas-
yon Kanunu değildir-. Kanun bu haliyle çıkarsa 
mevcut durum, .devam, edecek hatta belki daha da 
karışacaktır. 

Çok adama, idare nicel isi âzalığı dağıtmak 
için. lıiç. gerekin iyen alanlarda İktisadi Devlet 
Teşekkülü kurulmuş veya, mevcut teşekküller 
bölünerek sayısı çoğalt ilmisi ir. Plâna nazaran 
sermayesinin yarısından fazlası Devlete veya. 
Devlet teşekküllerine ait teşebbüsler sayısı 87 dir. 
Bunla rdan birkaçının adını verelim .; 
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Kuzu Yetiştirme ve Ticareti Anonim Şirketi 
Bursa Soğuk Hava Deposu Şirketi 
Bursa Kaplıcaları Türk Anonim Ortaklığı 
Emek Sinema Limitet Şirketi 
Ülfet Gıda ve Sabun T. A. Ş. 
Çanakkale Seramik T. A. Ş. 

(Plânın 36 ve 37 numaralı tablolarından bu 
neviden acayip şirketlerin tamamını öğrenmek 
kabildir.) 

Daha böyle birçokları iştigal alanlarına göre 
bir teşekküle alınması gerekirken ve uzman ra
porlarına uygun olarak plânda da bu husus ön
görülmüş iken tasarının geçici 2 nci maddesine 
göre bunların kuruluş kanunları hazırlanıncaya 
kadar bu kanunda belirtilen şekilde yöneltilecek
ler, yani idare meclisleri, umum müdürleri, mu
avin ve müşavirleri yüksek aylık ve ücretlerini 
almakta devam edeceklerdir. Aylık alıp boş dur-
salar neyse, gıda sanayii kolunda otuz küsur te
şekkül birbirine zıt kararlar alabileceklerdir. 
Yeni kanun Maliye Bakanlığının kontrolü dışın
da bir teknik kontrole de cevaz vermediğinden 
bugünkü karışıklık devam edip gidecek ve hattâ 
Bakanlıklararası bir koordinasyona da cevaz ol
madığından daha da artacaktır. 

Bu durumdan sonra kanunun geçici 5 nci 
maddesine göre kurulacak bir komisyon madde
de pek perakende ifade edilmiş hükümlere isti
naden yeni bir reorganizasyon şeması çizecek ve 
bu şemaya göre teşekkülleri, işletme veya mües
seselerin tasfiyesini veya başka teşekkül ve işti
raklere devrini Hükümete teklif eden bir rapor 
hazırlıyacaktır. Raporun hazırlanma süresi iki 
yıldır. Bu raporu alan Hükümet yeni kanunları 
getirecek ve işte reorganizasyon o zaman tamam
lanacaktır. Tasarının bu haliyle reorganizasyon, 
yıllarca sonra çıkacak kanunlara talik edilmiştir. 
Tasarı mevcut statüyü tescil eden, bâzı ücret ve 
maaş güçlüklerini izale eden, gelecekte yapılacak 
bir reorganizasyona sadece izin veren bir belge
dir. Halbuki böyle bir izin 154 sayılı Kanunla 
esasen verilmişti. Daha cesaretle ifade edelim ki, 
bu reorganizasyon, bu kanunla yapılamıyacak-
tır. Çünkü, 87 teşekküle ikişer üye tâyin edilip 
nimetler paylaştırılmıştır. Böyle bir reorganizas
yona ilk mühim engel işte budur. Şimdi tahak
kuk edemiyen reorganizasyon ve tasfiye 2 yıl 
sonra yapılabilecek midir? Hayır, iki yıl sonun
da komisyon raporunu verdi farz edelim. Geçici 
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1 nci maddeye göre birçok teşebbüsler ve işlet
meler, ya 23 sayılı Kanuna veya bu kanuna gö
re yönetilecekler, sonra teşebbüslerin, özel 
kanunları çıkacak ve bu kanunlara uygun 
organlara devredilecekler, yani daha yıl
larca statü ve yönetim değişikliği keşmekeşi 
devam edip gidecek ve bu çeşitli muvakkat yöne
tim şartları içinde teşebbüsler daha da perişan 
hale gelecektir. Hele Devlet işletmeciliğinin fel
sefe ve stratejisini yapmakla görevli bir merkezî 
organ yokken. 

Muhterem arkadaşlar, 
154 sayılı Kanun çıkalı ve reorganizasyon 

çalışmalarına başlanalı 3 yıl, yerli ve yabancı 
uzmanlardan kurulu heyet raporunu vereli 27 
ay geçmiştir. Bu raporda Hükümete bir reorga
nizasyon şeması tavsiye edildiği ifade olunmak
tadır. Tasanda bu şemaya ait bir iz bulunma
yışı şu üç ihtimalden birisine delâlet eder. 

1. Hükümet, çalışmaları hedefine doğru gö
türecek verimli yolu bulamamış veya bilememiş
tir. 

2. Hükümet içinde reorganizasyon hakkın
da bir fikir birliği olmadığından asıl reorgani
zasyon ihtilâflarının halli zamana bırakılmış ve 
zevahir kurtarılmak üzere bu tasarı sevk edil
miştir. 

3. Hükümet, kısa zamanda sonuç verecek bir 
reorganizasyonu bâzı telkinlerle istememekte, te
şebbüslerin ve iştiraklerin daha uzun bir süre 
bu karışıklık içinde devam etmesini zaruri gör
memektedir. 

Yoksa 1960 tan beri reorganizasyonun nasıl 
olacağını bilmediğinden, ileriye ait kararlarında 
mütereddit davranan Devlet işletmelerini, daha 
birkaç sene bu karanlık" ve sisli hava içinde ça
lışmalarına devama zorlamanın başkaca izahı 
olamaz. 

Tasarı, mevcut Devlet ve teşekkül iştirakle
rinin tasfiyesinde de yeni bir reorganizasyon 
prensibini getirmekten uzaktır : Geçici üçüncü 
madde, «Teşekkül iştiraklerinden faaliyet konu
ları dışında olanların tasfiyesi bu kanunun ya
yımı tarihinden başlıyarak üç yıl içinde belirti
lir.» denmektedir. «Faaliyet konuları» ibaresi 
maddedeki sarahat eksikliğine rağmen teşekküle 
aittir. Ancak, teşekküllerin hangilerinin, hangi 
faaliyet sahalarında çalışacakları, geçici 5 nci 
maddede gösterilen komisyonun hazırlıyacağı ra-
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pora göre, 2 - 2,5 yıl sonra belli olacaktır, teşek
küllerin faaliyet konuları bu devre sonunda ya 
belli olacak, yahut yine de olmıyaeaktır. Başka 
bir ifadeyle Devlet iştiraklerinin durumu geçici 
'A ncü maddede geçici 5 nci maddeye göre mu
vakkat olan bir kıstasa göre tâyin olunacaktır. 

Saniyen, iştiraklerin tasfiyesinde kıstasın o 
iştirakin hisselerine sahibolduğu faaliyet konu
ları olması da hatalıdır. Aslında bir özel teşeb
büs gibi bir kamu teşebbüsü de faaliyet konusu 
dışında iştirak kurabilir. Aslında şikâyet konusu 
olan hususi bir kısmı iştirakler kanaliyle Devlet 
parasının soyulmasıdır. 

Bir teşebbüsün iştirakinin iştirak ettiği bir 
şirkete, sermayesinin 20 - 30 misli kredi açıl
makta kullanılan para ana teşebbüsün olduğu 
halde yöneticilerin çoğunluğu özel sektörden ge
lip yüksek ücretler almakta veya kârnı yarıdan 
çoğunu alıp gihmekte sermaye çoğunluğu Dev
letin o olduğu halde parsayı birtakım kayırılmış 
hususi şahıslar toplamaktadır. 

Bir misal verelim : 
O ima şirketi denilince akla bir tek şirket gelir. 
Halbuki iki Gima şirketi vardır. Asıl Gima 

bir anonim şirkettir ve büyük sermaye çoğun
luğu devlette olmak üzere kurulmuştur. Böyle 
olunca İktisadi Devlet Teşekkülü durumunda ola
cak ve aynı yönetim ve denetim şartlarına tâbi 
tutulacaktır. îşte bundan kurtulmak için bu 
anonim şirket bir limitet şirket kurmuş ve böy
lece hususi hukuk hükümlerine tâbi olarak ser
maye ekseriyeti devletin olduğu halde, özel te
şebbüs statüsünden faydalanmıştır. Sağlanan 
menfaatler işte bu kombinezonun altında gizli
dir, yani anonim şirketi husrusi şahıslara ait li
mitet şirket yutmuştur. Ve bugün de aynı hal 
devanı edegelmektedir. 

Getirilen tasarı bu nevi hileli ve muvazaalı 
yolları kapatmamış ve soygun yuvalarının de
vamına engel olmamıştır. Yani, «yağma Ha-
san'ın böreği» hep devam edecek ve fakat onu 
kapışanlar kısmen değişecek ve her halde 
«Hacıyatmazlar» her devre ayak uydurarak 
iktidarlara sokulup yaranma hüneri göstererek 
«kaşar peynirinin kurtları» gibi Hazineyi ye
mekte devanı edecektir. 

Yabancı ve yerli uzmanların rafa kaldırıl
mak istenen raporlarında iktisadi teşekküllerin 
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acilen hal çaresi istiyen dertleri şöyle teabit 
olunmuştu : 

Âtıl kapasite problemleri, 
Döner sermaye eksiklikleri, 
Âtıl iş gücü ve yüksek istihdam meseleleri. 
Önümüzdeki kanun bu dertlerden hiç birisi

ne çare getirmemektedir. Kanaatimizce, yük
sek yetkili bir merkezi organ, Devletçilik gerek
lerine uygun bir yürütme ve işletme sistemini 
uygulamaya başlarsa ve böyle bir organın ku
ruluşunu da partizan gayretler peşinen dejene
re etmezse bu dertlenil çaresi bulunabilecektir. 
Fakat muhterem arkadaşlar, Devlet İktisadi 
İşletmeciliğinin felsefesini inançla benimseme
miş statükocu ve idarei maslahatçı bir zihniye
tin eseri olan bu tasarı gösteriyor ki, verimlilik 
esaslarına göre tam randımanla çalıştırıldıkları 
takdirde yeni yatırımların finansman imkânları
nı mevcudiyetlerinde taşıyan Devlet İktisadi 
Teşekkülleri daha uzun zaman bocalamalarına 
terk edilecek ve hususi şahısların servet yap
malarını sağlıyan birer himaye çadırı olmakta 
devam edecektir. 

Biz, tasarının Uzmanlar Raporuna ve Beş 
Yıllık Plân hedeflerine uygun şekle getirilmek 
üzere komisyona iadesini teklif eden bir takrir 
takdim edeceğiz. Yüce Senato bu teklife itibar 
buyurmazsa, hiç olmazsa madelerde gerekli ıs
lahatın yapılması hususuna gayret ve himmet 
beraberliği yapılmasının ve bu hususa teksifini 
rica ediyoruz. 

Görüşlerini ana hatlariyle ve özetliyerek tes-
bite çalıştığım Türkiye İşçi Partisi adına beni 
sükûnet ve dikkatle dinlemek lûtfunda bulunan 
ve söz hakkımı uzatmak lûtfunda bulunan Yü
ce Senatoyu saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ertuğ, yok. Sayın Ze-
ren, yok. Sayın Dağlı, yok. Sayın Akif Eyi-
doğan. 

AKİF EYİDOĞAN (Zonguldak) — Sayın 
Başkanım, aziz ve muhterem arkadaşlarım; ben
den evvel söz alan arkadaşlarım konuya çeşit
li istikametlerde tarihî kaynaklardan başlaya
rak bugüne kadar İktisadi Devlet Teşekkülleri
nin arz ettiği safhaları özetliyerek elde edilen 
neticeler üzerinde ve nihayet kanun metni üze
rinde tenkidlerini yapmışlar ve bu tenkMlerden 
de istifadeler istihdaf olunmuştur. Bendeniz 
başlıca, kanunun esasına, haddizatında tarafta-
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rım. Yani İktisadi Devlet Teşekküllerinin yeni 
bir ana kanuna ihtiyacı vardır. Ve bu ana ka
nunun derpiş ettiği, yeniden düzenleme keyfi
yeti zaruridir. Bu arada şimdiye kadar temas 
edilmiyen noktalardan başlıca üç nokta üzerin- j 
de mâruzâtta bulunacağını, iktisadi Devlet Te
şekküllerinin düzenlenmesine bir kere sermaye 
cihetinden başlamak lâzımdır. Biz Devletçiliği, 
millî müdafaa ihtiyacından doğma olarak, ilk ; 
evvel Millî Mücadele devrinde Devlet Demiryol- | 
] arına Devletin el koyması ile başladık. 

İkincisi de yine Devletin istiklâli fikrine ve 
duygusuna sadık kalarak ve Kapitülâsyonlara 
milletin yıllanmış nefretinin ve reaksiyonunun 
bir tecellisi olarak, Reji İdaresini millileştirmek 
ve Devlet eline almakla işe başladık. Bu zaru
retlerden başlıyan Devletçiliğimiz, ferdin muk
tedir olamadığı hususlarda, vergi yolu ile ser
maye terakümü az - çok sağlanarak Sümerbank 
ve Etibank gibi müesseselerde ferdî teşebbüsün 
başlangıçta cesaret edemediği hususlarda Dev
let parasiyle girişmeyi iltizam ediyor. 

Şimdi, bizde bu cereyan, Devlet sermaye
siyle /başlanmış işlere ferdin cesareti hâsıl ol
duktan isonra, bu işlere ferdi iştirak: ettirmek
ten başlıyarak bu işleri safha safha hususi te-
şeibbüse doğru götürmek esasını gütmelidir. 

Tasarının birinci maddesinde babsolunan; 
«Karma ekonomi esaslarına riayet terimi» var
dır. Burada «Karma ekonomi esaslarına riayet > 
ten maksat, Devlet teşebbüslerinin 'hususi te
şebbüslerle rekalbete girişmemesîdir. Bu reka
bet yoluyla hususi teşebbüsün de kökünü kurut-
anaya gitmemesi 've buna müntehi yollara baş- • 
vurmaktan sakınılması esaslarını ihtiva eder. 
Karma ekonomiden, bâzı arkadaşlarımızın Dev
let teşebbüsü ile •ferdî teşeibbüsün, hususi teşeb
büsün yanyana koekzistans halinde yaşaması
nı kasdederler. Bendenizin anlayışım bundan 
biraz farklıdır. Bendeniz Devletin bu suretle 
ele almış olduğu teşebbüslere zaten bunları hu
susi hukuk hükümlerine göre yürüteceklerine 
göre {bunun hususi (hukuku da Ibildiğiniz Tica
ret Kanunu olduğuna göre, Ticaret Kanunun
daki anonim ortaklıklar fikrine irca ederek ser
mayesinin % 51 i Devlete ait, % 49 sermayeyi 
de A. B. C. serilerine ayırıp >o teşekkülde fikir ve 
beden işçisi 'olarak 'çalışanları o teşekküle de
vamlı olarak, hammadde veren furnisörleri o 
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teşekküllerden devamlı olarak 'mamul madde 
satınalan yahut o teşekkül hizmetlerinden fay
dalanan halkı, bayileri, acentaları sürveyanları 
sene be sene, derece derece ortak ederek ser
maye birikimi yoluna 'gitmektir. 

Bizimi memleketimizde, başlıca ekonomik 
hayatımızda noksanlığını hissetğiımiz sermaye 
terakümü keyfiyetini Devletin yamacında mil
lete ve ferda cesaret vermek suretiyle ve Devle
tin işlettiği müesseselerde doğrudan doğruya 
kendi hayatiyle çalışması ile iligili olanları % 49 
nisbetinde ortaık 'etmek suretiyle 'bir karma eko 
Hamiye ^gitmektir. Bunun misali bizde yok de
ğildir. Meselâ bu'kanuna talbi olmaz dediğimiz 
Cumhuriyet. Meı'kez Bankası (C) serileriyle 
Devlet aksiyon! a rınvn yanında, Devlet mües
seseleri aksiyonunun yanında fertlere de aksi
yon vermiştir. Meselâ Denizcilik Bankası yine 
Devlet aksiyonlarının yanında (B) ıserisi ola
rak hususi teşebbüse, fakat diğer bankalara ak
siyon vemniştir. 500 milyon nominal «ermaye-
'iıin 495 milyonunu Devlet (A) serisi ve 2 - •> 
bankanınki de (B) serisini doldurmuştur. Öden
memiş sermaye olarak 5 milyona yakın bir 
miktar kalmıştır. 

Şimdi, bu tasarıya göre, bu tasarının şümu
lüne giren bütün kuruluşlarda eşya ve eşhas teş
kil edilecek komisyonlarca gözden geçirilecek
tir. Bilhassa eşya, yani sabit kıymetler, yeni bir 
envanter tanzimi suretiyle bugünkü değerleri ile 
değerlendirilerek yeni bir sermaye hesabına gi
dilecektir. Tahmin olunabilir ki, misal olarak al
dığım Denizcilik Bankasında 500 milyonluk bir 
sermaye farz edelim bir milyara yükselsin. Bu
nun (B) ve (C) serisini teşkil eden hisselere se
neden seneye kaptanları, çarkçıları, limancıları, 
işletmecileri; tahlisiyecileri bütün camiada çalı
şan bu 16 000 kişiyi ortak etmek mümkündür. 
Bugün Denizcilik Bankasının senelik ödediği 
maaş miktarı 160 000 000 T. L. sidir. Bunun 
içerisinde 12 aylık maaş vardır. Ve 2 aylık da 
ikramiyeleri vardır zannederim. 2 aylığın yalnız 
1 aylığını aksiyon olarak verseydik çalışanlara, 
şimdiye kadar aradan geçen 12 - 13 sene zarfında 
burada çalışanların yalnız 160 milyon liralık bir 
ortaklığı, sermaye payı olurdu. Bunun devamlı 
furnisörlerine, devamlı aeentalarına, bütün Bo
ğaziçi ahalisine, Adalar ahalisine bunlar verile
bilir. Borç ödenir, kira ödenmez misali. Her gün 
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Kadıköy'üne, Kadıköylü bir Mra -verir gelir bir 
lira veril-, gider. Ne olur, bunun kaderine de or
tak oka. Denizcilik Bankasına da ortak olsa? 

1960 Martında Denizcilik Bankasının verdiği 
blânçoda 57 milyon kâr gözükmektedir. Kâr eden 
müesseselerde, bu arz ettiğim tariflere uygun ola
rak, c/c 49, sene be sene bütün ilgilileri ve alâ
kalıları ortak etmek mümkündür. Bunun fay
dası böyle bir anonim ortaklık şekli verildi mi 
bugünkü tasarıya nazaran da buna mâni yoktur. 
Böyle bir anonim ortaklık şekli verildi mi bir-
kere Devlet kendi sermayesinin % 51 itibariyle 
vaziyete hâkimdir, Devletin kontrolü altındadır
lar. Diğer taraftan kaderleri o müesseseye bağlı 
olanların seçecekleri yarının Meclisi İdare üye
leri işten anlıyan adamlar mıdır?. Kaderleri ile, 
maişetleri ile, hayatları ile elbette oraya bağlı
dırlar. O müessesenin kâr etmesini, verimli ça
lışmasını prosper olmasını ilâ yevmil kıyame be
ka bulmasını ve kendi nesillerinin de o müesse
se içerisinde çalışmalarını istiyeceklerdir. 

Murakıbleri keza aynı şekilde 51 ve 49 nis-
betinde seçilebilir. Bu aksiyonlar borsada kote 
edildi mi; bu aksiyonların göreceği rağbet veya 
rağbetsizlik de otomatik olarak o müessesenin iyi 
halde veya kötü halde olduğunu pekâlâ göste
rir. Kontrol otomatik olarak da işliyebilir. Diğer 
taraftan Devletin % 51 alâkası bakımından da 
bir hukuku âmme kanunu olarak bu .elimizdeki 
tasarının getireceği hükümler arz edeceğimiz bâ
zı tadillerle pekâlâ mal sahibini temsil eden Ma
liye Bakanının ve hizmet politikasını takibeden 
ilgili bakanlığın da kontroluna ve dolayısiyle Bü
yük Millet Meclisinin kontroluna tabi tutulabi
lir. 

Şimdi, derler ki, bu şekilde karma ekonomi 
anlayışı, bir ayağı suda, bir ayağı sandalda, de
nizde, biraz mütezelzil bir vaziyet ihdas eder 
iddiasında bulunulmuş ve Meclisin zabıtlarına 
geçmiştir. Müsaadenizle bu, bir. ayağı suda, bir 
ayağı karada vaziyetini izah edeyim: Meselâ Bo
ğaz üzerinde kurulan veyahut bir nehir üzerin
de kurulan bir köprüye benzetmek mümkündür. 
Karada bulunan ayaklar da su içinde bulunan 
ayaklar da aynı mukvenıet mihanikiyetine aynı 
zemin mihanikiyetine, aynı sondaj esaslarına ta
bi olarak kurulur. Ayakların iki tanesi karada 
gözükür, iki tanesi de suda gözükür. Ama üze
rindeki köprüden bütün dünya ve bütün trafik 
işler. 
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Bir ikinci misal olarak telefon misalini arz 

edeceğim. Şimdi bana diyecekler ki, efendim, 
PTT İdaresi Iktsadi Devlet Teşekkülüdür. Ben
deniz münhasıran telefonu alıyorum. Son defa 
gazetelerde bir havadis gördüm. Bugün telefon 
abonelerinin miktarı diyelim ki, 400 bindir. 
Türkiye'de muhtelif şehir ve kasabalarımızda bu
lunan ve şehirlerarası muhabereyi temin eden 
otomatik, yarı otomatik, yahutta bildiğiniz âdi 
santrallerde çalışan telefon şebekelerine bağlı 
400 000 abonesi vardır. Hali hazırda 200 000 abo
ne namzedi hat istemektedir. Bunlara desek ki, 
senin istediğin hattı bu sene içersinde bağlıya
cağını, bana 1 000 lira ver bağlıyacağım dese; 
'verecektir. Bu suretle nazari olarak 200 000 '000 
T. L. temin edilebilir. Gene erbabı ihtisas der k i ; 
bu (200 000) adedi bugün talip olanların sayı
sıdır. Sıraya girip kuyruk beklemek ve netice
de de hiç telefona başvurmamak düşüncesiyle 
istinası kesilip 200 bin de talibolnııyanlar var
dır. Yani siz böyle bir şey teklif ederseniz daha 
200 bin kişi talip çıkar. 400 bin kişi talibolursa, 
nazari olarak biner lira alacağıımım :göre, 400 
milyon lira üzerine 5 senelik program yapar, 
senede 80 bin aboneyi bağlıyacak bir tertibe bel
ki gitmek düşünülebilir. Biz bunu böyle düşü
nürken baktık ki, PTT İdaresi 50 bin kadar abo
neden bin lira avans istiyor.. Yani 50 milyon lira 
avans toplama gayretindedirler. Avans niçin ol
sun %. Hisse olsun. Bu milletin 30 milyonuncu ço
cuğu dünyaya gelmiş, berhayat <Î0 milyon oldu
ğumuza göre 80 kişi de bir telefon olmasın m i l 
Eski aboneler de dâhil olmak üzere hepsinden 
biner lira toplasanız, Telefon İdaresini 49 - 51 
bir anonim ortaklık haline getirirseniz, Devlet 
yine %51 ne sahip olsun. 49 na da doğrudan doğ
ruya lilgiler ortak, olsun. Meclisi idarenin yarı
sına da doğrudan doğruya ilgililer girsin. İlgili
ler dediklerim içerisinde çalışan mühendisler, 
teknisyenler, ve işçileri ve aboneleri, Kanaatim
ce verimlilik ve kârlılığın yanında bu İktisadi 
Devlet Teşekküllerini sermaye terakümünün ön
cüsü ve fakir - fukaranın şu belli başlı teşebbüs
lerle uzaktan - yakından ilgisi hayati ilgileri 
olanların beşer, onar kuruşu ile onlara da cesaret 
vermek suretiyle Karma ekonomiyi her müesse
senin kendi bünyesinde tahakkuk ettirmesine 
gitmeliyiz. Bu bakımdan birinci madde ile ilgili 
olarak bir tadil teklifi arz edeceğim. Çünkü 1 nci 
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maddede amaç diyor, 1 nci madde «amaç ve ko
nudan» bahsediyor. Amaç diye kanunun amacı
nı gösteriyor. Bu kanuna amaç göstermek, kanu
nun gerekçesini metni kanun içine almak demek
tir. Bu kanunlama tekniğine aykırı bir şeydir. 

Kezalik konu, şu şu müesseseler işbu kanu
na tâbidir, demek, zaten hangi müesseselerden 
bahsediyorsa, o müesseseler bu kanuna gayet 
tabiî olarak tabi olacaklardır. Bu şekilde bir 
ibare haşiv olur. Fakat bu ibareye şu şekilleri 
verirsek; kanun İktisadi Devlet Teşekküllerini 
amaç gösteriyor, bir emri kanuni olarak, âmir 
hüküm olarak «İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
amacı, budur» diyoruz. Fıkrayı o üslûba koyar
sak, diyeceksiniz ki ; «Madde 1, amaç İktisadi 
Devlet Teşekkülleriyle müessese ve iştirakleri
nin amacı, kendi kuruluş maksatlarına ve ulu
sal ekonomimize faydalı olabilmesi için, muh
tar bir tarzda karma ekonominin kurallarına ve 
ekonomi geleneklerine uygun olarak yöneltilme
lerini kârlılık ve verimlilik anlayışı içinde çalış
mak ve - müsaade ederseniz burada izahatıma 
bir şey daha ekliyeceğim - sermaye birikimine 
yardım etmek suretiyle daha fazla yatırım kay
nağı yaratmalarını sağlamaktır. Müesseselerin 
amacı bunları sağlamaktır. 

Konuya gelince; konu içinde bir âmir hüküm 
arz ediyorum. İktisadi Devlet Teşebbüsleriyle, 
müesseselerinin kuruluş ve yönetim, denetim ve 
iştiraklerinin yapılması ve yönetimi bu kanuna, 
yerine, bu amacına göre düzenlenir ve yürütülür. 

İkinci noktaya ait arzım : Arkadaşlar, ida
rede icra bir kişinin, müzakere çok kişinin kârı
dır» derler ve bu kabil idarelerde bilhassa muh
tar denilen idareler muhtar denildiği halde çok 
ağır merkeziyet silindirinin altında bulunan bu 
idarelerle icra organiyle müzakere ve karar or
ganını denkleştirmek lâzım. Bir umum müdür, 
hem umum müdürdür, hem de meclisi idare 
reisidir. Efendim, bâzı Fransız konsosyonel 
kumpanyalarında bu var, yok değil. Hem 
umum müdürdür, hem meclisi idare reisidir. 
Ama, en büyük sermaye aksiyonuıuı rahiptir, 
yahut onların vekili bir adamdır. İki de mua
vin... Olmadı. Bunlar, ımüessesenin egzotik 
işlerinden mesul olan adamlardır. Bunlar ka
rar organına o şekilde katılamazlar ve o şekilde 
denge sarkar ve o şekilde Mussolini zamanında
ki, İtalyan belediyeleri gibi «Podesta sistemi» 

işler. Bir anonim şdrket anlayışı içinde munta
zam heyetiyle meclis idaresinin, arz ettiğim 
gibi 49, 51 kişi olur. Bunlardan 49 u halka, 51 i 
ise Devlete ait, aynı ölçüde ve Devletin hakkını 
koruyarak pekâlâ tesis etmek kabildir. V>z 
umum müdür, bildiğimiz Ticaret Kanununa 
tevfikan gelir, tekliflerini yapar, müzakere
lere iştirak eder kararı alır ve gider, işi hal
leder. Bunu mademki, bu sistem hususi hukuk 
hükümlerine tabidir denir, diyoruz. Bildiğimiz 
hususi hukuk hükümlerine giren. Yönetim ku
rullarına işçinin, fikir ve beden işçisinin alın
masına haddizatında taraftarım, ama aksiyoner 
olarak girmeleri daha tatlı olur. 

Arz edeceğim üçüncü nokta; 29 ncu madde 
ile ilgilidir. 29 ncu maddenin istihalevist bir 
sistemden çıkarılıp, anladığımız daha şümullü 
bütün iş başlarında çalışanların, Reyon şefleri
nin, şube şeflerinin dahd ifadelerinin temin 
edecek, onları da teşvik edecek, asıl onların 
da istihsal kudretlerini daha çok artıracak hale 
•getirilmeleriıi'3 ihtiyaç vardır. 29 ncu maddeye 
ait takririmizde sunacağız, arz edeceğiz, efen
dim. 

Plânlı çalışma hayatımız içerisinde İktisadi 
Devlet Teşekküllerine verilecek yeni şekil : Bu 
kanun, İktisadi Devlet Teşekküllerinin reorga-
niza'syonu kanunu değildir. Bu kanun, İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin ana kanunudur. Bunu 
böyle alalım. 8460 sayılı Kanunu kaldırıyoruz-. 
onun yerine bu kanunu koyuyoruz. Burada yal
nız hususi bir hüküm, elbette yeni bir kanun 
olacaktır, o ana kanuna uyularak bütün bu te
şekküllerin ki ; eskiden 20 tane kadar ancak 
vardı, bugün ise şümulüne 170 giriyor. Benim 
kanaatimc'3 daha bâzı İktisadi Devlet Teşekkülü 
durumunda olan meselâ hiç İnhisarla alâkası 
olmadığı halde Tekel İdaresine bağlı birçok 
şarap marap istihsalleri filânları, falanları var. 
Malûm ya, Tekelin inhisarında tütün ve birde 
içki ama her içki değil yalnız rakı vardır. Yoksa 
bira Tekele bugün bağlı değildir, şarap bağlı 
değildir; bağlı olmadığı halde başka birtakım 
teşebbüsleri var ellerinde. Bunlar da âdeta bir 
nevi İktisadi Devlet Teşekkülüdür. Bunları 
dahi yüzde 49 - 51 bunun şümulüne almak pek
âlâ münasip ve muvafık olur. 

Şimdi diğer taraftan başka bir şey daha 
arz edeyim. Bu öyle güzej bir örnek olur ki, 
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meselâ; bugün. Koç; üeyüz milyonluk müessese
leri var. Adam, «Ben göçüp gittiğini zaman 
bunları kim yürütecek, vakıf mı yapayım, bir 
tesis mi yapayını diye •düşünüp duruyor. 
Eğer bugünden 49 - 51 bu sisteme dahi gidile
cek olursa, kendi sistemi hayatiyeti için, mem
leket için bunda dahi büyük fayda vardır. Bu
nu arz ederim ki, arkadaşlar, bu ana kanun, 
ekonomik mevzuda bir kanundan ibaret görül
memelidir. Bu âdeta, Türk iteimai heyetinin 40 
yıldan beri oluşmakta olan, sosyal uıorfolojisiyle il
gili bir kanundur. Onun için bunun üzerinde ne 
kadar tevakkuf etsek, ne kadar ışlesek yeridir. 

Diğer taraftan da, benim mâruzâtımın tat
biki, bugünkü tasarıya, hattızatmda engel teş
kil etmez. Benim, arzını varsın zabıtlara geç
sin. Hükümet bugünden müsait karşıladığı tak
dirde hakikaten minnettar kalırını. İleride o 
kurulacak komisyonun beher teşekküle vereceği 
statüde, mâruzâtım eğer yev bulursa, bilhassa 
zarar etnıiyen müesseseler de yer bulursa, göre
ceksiniz hem yatırım kaynaklarımız artacak, 
gelişecek ve hem de milette tasarruf fikri arta
cak. Bugün, bankalarda 6 - 7 milyar mevduat 
var. Bunun ne olur yüzde beşi kadarını şu şu 
şu müesseselerin, yüzde 49 aksiyonuna bir su
retle çevirsek? Ziraat Bankasına çiftçi niçin or
tak olmasın efendim. Zaten bunun baştan ku
ruluşunda, menafi sandıklarında, bir nevi aşar, 
munzam hissesi yoliyle çiftçiyi ortak etmek esa
sı güdülmemiş miydi1? Esas ananevi gayesi bu 
değil miydi? Bu suretle bankanın öz kaynakları
nı kuvvetlendirmek faydalı olmaz mı? Çiftçi, 
yahut da diğer- tasarruf erbabı, çiftçinin dona
tım kredileri karşılığı ittihaz edilen ve çiftçi
yi mal edindirme, çift, çubuk sahibi edindirme 
ve donatma hedefini güden tahvilâtını alıyor da 
Ziraat Bankası hisse senedini niçin almasın? Hâ
sılı bu tasarının şümulü içindeki müesseselerin 
her birine verilecek statü de, bilhassa arz etti
ğim malûm olan anonim ortaklık esasları dahi
lindeki statüde, bu mâruzâtım dikkate alınırsa 
cemiyetimizin istikbaline ben de benim torunla
rımın istikbaline şu kürsüden nâçiz fikirlerimle 
hizmet etmiş olmanın vicdanî huzurunu duya
cağım. Bendenizi dinlemek lutfunda bulundu
ğunuz için çok çok teşekkür ederim. Bu ana 
kanunun şümulüne giren müesseselere işlerinde 
başarılar, hayırlı muvaffakiyetler temenni ede
rim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Çetin. 

ALÂEDDİN (JETİN (Çorum) — Sayın Baş
kan, Sayın Senatörler; 

Bugün müzakeresine başladığımız kanunun, 
iktisadi bünyemiz bakımından, hattâ yalnız 
plânlamanın muvaffakiyeti, memleketimizin ik-
tisaden kalkınması değil, memleketin kaderi ba
kımından da çok mühim bir kanun olduğuna 
kaaniim. 

40 seneden fazla bir zamandır, birçok mevzu
larda geniş imkânlarımıza rağmen vuzuha ere-
meyişimiz, istenilen noktalara varamayışımızm 
en büyük sebeplerinden birisi de bendenrzee 
Devlet idaresinde demokrasiye girdikten sonra 
da çok partili devreye girdikten sonra da parti
lerin plân, program ve davranışlarında vazıh 
olamayışımızın payı pek çoktur. Önümüze bir 
tasarı geliyor. Milyarlarca liralık İktisadi Dev
let Teşekkülleri ile alâkadar, ıbir plânlama dev
resindeyiz. Kn büyük yükü Devlet sektörü üze
rine almış. Öbür taraftan karma ekonomi ida
resiyle halkın gücünü da, serbest teşebbüsün 
gücünü de bu kalkınmaya iştirak ettirmek is
teriz. Şu halde bunun Devlet sektörü ile, kalkın
ma ile alâkalı olan şu kanunda buraya gelirken 
de bunun bir dünya görüşü, bir felsefesi, vazıh 
bir tutumu olması lâzım. İnsan okuduğu zaman 
bütün tasarıyı, düşünüyor: Bu nedir? Her hangi 
bir doktrin açısından ad koymak istediğimiz 
zaman nihayet buna devletçi de diyemeyiz. Da
ha ileri bir görüş, sosyalist bir görüş desek bu 
bakımdan da hataları var. Çünkü bir tarafta 
kârlılığı öne sürmüş, Ibelirsiz olmakla beraber 
hususi teşebbüsle iştirak edeceği hususi teşeb
büse bâzı teşekkülleri lüzumunda, devredeceği 
hakkında bâzı maddeler var, fakat bunlarda, 
da vuzuh yok. Bugünkü, iktidar, her hangi bir 
iktisadi görüşe sahipse, gönül isterdiki bu ka
nunun getirilişinde, sahibolduğu görüşünü, açık
ça ortaya koysun, Aksi takdirde, bu vuzuhsuz 
tasarı tahakkuk ettiği takdirde; şu veya bu 
görüşe göre, hattâ ayın iktidardaki şahısların 
görüşüne göre. mütemadiyen değişecektir. Çünkü 
sağlam bir zemini yok ve sağlam hududu yok
tur. 

Maddeler üzerinde, çoğu hayatı mânada ol
duğu için, görüşlerimizi ayrıca arz etmek isti
yorum. Yalnız, umumi mânada arz tetiğim gibi 
bu tasarı ne serbest teşebbüse tam bir imkân ve-
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riyor, ile de Üeviet teşebbüslerine hayatiyet ı 
verecek 'kudrettedir. Tek mühim olan tarafı 
iktisadi Devlet Teşebbüslerinin bizde memur 
zihniyetiyle idare edildiğini belirtiyor ve hiç
bir zaman rantabl ve verimli bir çalışmanın 
göz önüne alınmadığını ve arkasını Hazineye 
dayıyarak daima israf yolunu tuttuğunu vazıh 
bir şekilde olmasa dahi zımnen olsun kabul et
miş olmasıdır. Bu tasarının bu ihtiyaçla gelme
sini bir terakki olarak kabul etmek lâzım. Esas 
olarak gönül isterdi ki, önümüzde bütün ciha
nın bütün milletlerin geniş iktisadi tecrübeleri 
vardır. Bundan bir, iki asır evvel nazariye ta
rihinde olan 'birçok iktisadi doktrinler bugün 
dünyanın her yerinde derece derece, tatbik edil
mektedir. Kapitalizm muhtelif veçheler geçire
rek halen tattbik sahası bulduğu gibi, sos
yalizm de birçok değişikliklere uğrayarak tat
bik sahası bulmaktadır. Bu ikisi arasında mil
letlerin bünyesine göre keza tatbikatları gö
rüyoruz. Türkiye'nin bahtiyar bir tarafı, nasıl 
her hangi bir emek çekmeden, asırların emeği 
neticesi olan bâzı makinaları derhal ev kısa za
manda öğrenip kullanıyor ve halk hizmetine vere
biliyorsak, dünya iktisat ilmi de dünya iktisat 
tecrübeleri de gözümüzün önündedir. Hiçbir sa- I 
lıada müfrit olmadan millî bünyemizi iyi etüde-
derek daha esaslı projeler getirmek mümkün 
idi. Meselâ bir kalkınma j^apacağız. Bunun 
için, evvelâ bizim paraya ihtiyacımız var. Her 
şeyden evvel, sermayenin terakümü ile teşekkülü i 
çok mühimdir. O kadar mühim ki; yalnız Devlet 
sektörü, hususi sektör değil, dünya devletlerin
de dahi dış sermayeyi dahi ceUbetmek gayreti 
gösterilmektedir. Peki neden, kendi kaynakla- I 
rımızı, millî kaynaklarımızı faaliyete geçirilmek I 
için bu projede, bir gayret gösterilmemiştir. Bu 
taraf, biraz bana manidar geldi. Ve naçizane I 
kanaatim o dıırki: Birçok işlerimizde olduğu gibi, 
zahiren gayet, hüsnüniyetle ele alındığını gör
düğümüz birçok işlerde, bu hususlarda iktisadi 
Devlet Teşekküllerinin tanziminden ziyade san
ki, bâzı siyasi kanaatler güder gibi bundan bâzı I 
siyasi grupların nef'ine neticeler almak ister I 
gibi insanı şüpheye davet eden bir vuzuhsuz
luk yardır. 

Meselâ; mademki sermayeye ihtiyacımız I 
vardır, yalnız Devlet gücü buna kâfi gelemi-
yecektir. Niçin halkı buna iştirak ettirecek, 
kalkınmaya iştirak ettirecek imkânları bu tasa- I 
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rı ile getirmiyoruz? Bendeniz her türlü istis
marın şahsan aleyhindeyim. Bugün dünyanın 
vardığı iktisadi neticeler ise ne fertlerin klâsik 
kapitalizmi ile cemiyetleri ezmeye müsaittir 
ne de sosyalizm sloganı altında muayyen bir 
zümrenin muayyen bir idareci zümresinin hâ
kimiyetini temin eden Devlet kapitalizmi 
de artık makbul değildir, ikisi de iflâs etmiştir. 
Bugün normal ve tekâmül etmiş cemiyetlerde 
ingiltere gibi, Norveç gibi v.s. cidden âmme ka
rakterlikteki müesseselerin Devlet eliyle işletil-
ımesine artık hiçbir siyasi görüş sahibinin itiraz 
etmediğini görmektej^iz. Nitekim işçi Partisinin 
İngiltere'de devletleştirdaği «birçok âmmenin men
faatine hadim sayılabilecek iktisadi teşebbüsler 
Muhafazakâr Parti iktidara geldiği gün değiş
tirilememiş, meselâ demir-çelik endüstrisi devlet-
leştirildiği gibi kalmıştır. Tıbbın da orada bir 
nevi sosyalizasyona tâıbi tutulduğu malûmdur. 
Şu halde, bizim Türkiye'ımizıin paraya çok ihti
yacı olan Türkiye'mizin şu fırsattan da bilisti
fade, bu tecrübeleri de göz önüne alarak, hal
kı, hem kalkınmasına, hem de iktisadi teşebbüs
lerimizin, hususi sektör olsun, Devlet sektörü ol
sun, ıgelişmesine yardımcı yapabiliriz, önümüz
de bir de geniş Alman tecrübesi vardır. Bütün 
mesele Türkiye'de yeni uyanmaya ıbaşlayan küt
leler, yeni uyanmaya başlıyan ticaret ruhu ön
derlik istiyor. Devlet pekala ,bu önderliği kâr 
haline geçmiş müesseseleri demin, Akif Eyiido-
ğan beyefendinin belirttiği, gibi kalkınmaya 
halkın iştirakini sağlıyacak kolaylıklar göstere
biliriz. Sosyal adaletten bahsetmekteyiz. Hem 
bunu temin ederiz hem sermayenin geniş kütle
lere yayılmasını temin ederiz. Istiyen, işçileri 
tasarruf yapabilen işçileri fabrikalara hisse se
netleri vererek ortak edebiliriz. Buradan arta
cak sermayelerle de Devlet yeni yeni yatırım 
sahaları açar. Bu sahalara da halkın iştirakini 
sağladığımız zaman o sahadan elde ettiği te-
mettülerle tekrar Devlet sabit yatırımlar yapar. 
'Bugün Almanya'nın -göz kamaştıran bâzı sana
yileri bu şekilde kurulmuştur. Ve aklımda kal
dığına göre, dünyanın bugün en yüyük ilâç fab
rikaları olan Bayer Fabrikaları da bu şekilde 
kurulmuş ve buralarda Devletin daima içerde 
az da olsa bir hissesi kalmış ve beynelmilel re
kabet karşısında şirket ziyana uğradığı zaman 
'Devlet, sırf bu milli sanayiin yaşıyabilmesi için, 
dünya rekabeti karşısında ayakta kalabilmesi 
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için icabında Hazineden yardımı da esirgeme
miştir. 

Son olarak şunu arz etmek isterim iki ,bu ta
sarı, halkı Devletle birlikte iktisadi sahalarda 
faaliyete sevk edecek şekilde revizyona tâbi tu
tulduğu takdirde idaresine bizzat, çalışanlarla 
birlikte hissedar olan halk da iştirak edebildiği 
müddetçe ıhakikaten hem kârlılık mevzuu hem 
verimlilik mevzuu tahakkuk edecektir ve Dev
lete daha ziyade hiçbir zaman fertlerin yapa-
mıyacağı hayati mahiyette bâzı ana sanayi mev
zuları kalacaktır, Âmmenin menfaatine olarak, 
zaten bütün milletçe bu ana mevzulardaki âm
me işlerinde fedakârlık yapmamız da gayet ta
biîdir. Aksi takdirde kâr ve verimlilik düşünü
lerek hakikaten kâr getirecek sahaları sadece 
Devletin, tahakkümüne tâbi tutar isek korka
rım ki; yakında gireceğimiz Ortak Pazara, yâni 
tam müsavi şartlarla ıbir gün dahil olmamız 
muhtemel bulunan Ortak Pazara girdiğimiz za
man, cidden hazırlıksız olacağız. Çünkü şahsan 
memur zihniyeti ile Avrupa Devletleri ile reka
bet edecek kaliteli bir sanayiin, maliyet fiyatları 
düşmüş >bir sanayinin doğacağı kanaatinde de
ğilim. Maddelerde ıgörüşlerii/mi arz etmek üzere 
huzurunuzdan ayrılırken hepinizi hürmetlerim-
k selâmlarım. 

BAŞKAN — Saym Brgün. 

ÖıMER ERGÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Muhterem Başkan, (Senato'nun muhterem üye
leri; tasarı hakkında genel (görüşlerimizi daha 
sonraya bırakarak önce kanunun getirdiği, içine 
aldığı müesseselerin işleyişten hakkında söz is
temekte fayda gördüm. 

Memleketimizde sanayi alanında en ileri ham-
ielier, en ciddî teşelblbüsfer Devletten »gelmiş, Dev-
Oelt eliyle ve tsenmaye&ıi ile (bugün iftilbar eddbide-
eeğiımiz sayısız işlötımc ve fabrikalar kuraltmııştıu*. 

Kurullıatti (hor bir fabrika ve tes-iıs, IkıırulLdu-
ğıı ıbölıgenin içtimai, kültürel ve iktisadi gelişme
sinle, inkılâpların yerleşmesine en iyi vasıta ol
muştur. Ber tüffcen baca, kurulan 'tesis (o (bölge
nin kısa zaımanda kafaranasana, tabiatın değiş-
ımesine, aınsanl'aırıın dünya nimetllerindeın dafha iyi 
nasibini almasına vesile teşkil etmiştir. Bu
nun yanısıra çalışma hayatı az - çok nizama 
girmiş, insan ıgücü değerlendirilmiş ve insan
ların dünya görüşü değişmiştir. 
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ıSanayiin uğrak yapmadığı bölgelere, bir 

göz atarsak ne kadar gerilerde kaldığını, ha
yatın ne kadar ıhareketsiz ve özel sektörün ne 
kadar çekingen ve cesaretsiz olduğunu görürüz. 

Sanayiin kurulduğu bu bölgelerde yalnız 
iktisadi 'hayat gelişmemiş, bunun yanında Ba
yındırlık (hizmetlerinde, millî eğitim dâvasın
da da. önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. 

îktisaden ıgelişmeımiş ferdî ve ortaklık te
şebbüslerinin zayıf ve kudretsiz bulunduğu 
ülkelerde Devletin öncülüğüne ihtiyaç ve za
ruret duyulmaktadır. 

'Sanayide bir ilerleme ve özel sektörün sa
nayie doğru bir kayışı mevcutsa, bunda Dev
letin 'hissesi büyük olmuştur. Devlet fafbrika ve 
işletmeleri özel sektörün, muhtacolduğu eleman 
ve teknisyenlerin de yetişmesine yardımcı ol
muştur. Bugün özel sektörün "hizmetinde tat
bikatçı olarak bulunaıniların pek çoğu Devlet 
müesseselerinde tecrübe ve ehliyet kazanmış 
kimselerdir. 

Ne kadar ımümbit ve bereketli topraklar 
üzerinde bulunursak Ibulunalıım, bu topraklar 
üzerinde sanayie lâyık olan önemi vermediği-
ımiz ve yerleştirmediğimiz takdimde dünya mil
letlerinin çok «gerisinde kalır ve iktisadi te
sirlerinden kurtulamayız. Zirai istihsalimizin 
tek başına, dış açığı kapaması iktisadi bir mu
vazene unsuru olması mümkün görülememek
tedir. 

Dünyada motor sanayii işi o derece süratle 
ilerliyor ve mesafe katediyor ki, 'biz ,bu ilerle
yişin çjok mu çok gerisinde kaldık. Atom sa
nayiine hızla geçildiği bu devirde biz buhar 
mıakinaları ile uğraşıyoruz. 

Bir türlü motor sanayiine geçmek hususun
da kararlı ve ısrarlı teşebbüsler görülür 'hal
de değildir. Montaj fabrikalarını, mötlör sa
nayiinin kuruluşu, bir başlangıcı olarak da ka
bul etmeye imkân yoktur. 

Devlet ve son yıllarda özel seıraıayenin de 
iştirak ve teşebbüsleriyle, tekstil başta pek çok 
sanayi ve iş kollarında başarı ilde edilmiş, 
millî işletmelerimiz memleket ihtiyaçlarını kar
şılar hale 'gelmiş ve dünya piyasasına az da olsa 
mal ihracedebilecak ,bir ilerleme kaydedilmiştir. 

Fakat, çiftçinin eline, Türk işçi ve mühen
dislerinin bir traktörünü, şoförün eline henüz 
bir Türk otomobili verilememiştir. Köylünün 
'bugün.en çok ihtiyaç duyduğu ve muhta^ol-
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duğu su motorları dalhi hâlâ bir ithal malı ol
makta devanı etfmektedir. 

Bu memlekette her şey yapılır mütalâasın
da bulunmuyor, yapılması müm'kün olanlar 
üzerinde duruyorum. 

iSözüniü ettiğim motor sanayii pek çok mil
letlerin, normal ve günlük işleri arasına girmiş 
olanlarıdır. 

dlerde de fırsat buldukça bu ımevzıı üze
rinde sözüm olacaktır. Bahise-ttiğim işlerin 
% 80 inin mevcut şartlar içinde memleketimiz
de de yapılabileceğine, ihtisas erbabının- mev
cudiyetine inanıyorum. 

özel sektör, sermayesinin emniyeti bakımın
dan hemen kâra gecen, işletmeciliği tercih et
mektedir. Daha uzun yıllar tecrübe deneme ve 
araştırma istiyen işler i cin özel sermayenin 
fedakârlık yapabileceğini düşünmek güçtür. 

Özel sektörün çekingen olduğu sanayie Dev
letin bir an önce el atması ve teşebbüse geçme
si zaruridir. Makina Kimya Kurumu, Devlet 
Demiryolları gibi modern fa'brika ve işletmele
rin yapabileceği bu nevi işler ortada sahip
siz dururken, Almanya'dan, ciheti askeriyeden ve
rilecek siparişe bağlı kalmak, vakit vakit bu 
fabrikaları işsizlikle karşı karşıya getirmek olur. 

Milyarlık tesis ve tezgâhlardan bir başka 
şekilde istifade cihetine gidilmemektedir. Bu 
imalâthaneler kurulduğu zamanın işletmeciliği 
içinde, alışılmış işleri yapmakta devam ettiği 
müddetçe zaman zaman işsiz kalacaklar kârlı 
ve verimli bir müessese hüviyetine giremiyecek-
lerdir. 

Bir işten yeni bir işe geçiş hususunda etüt
ler yapılmalı projeler hazırlanmalı, işler birbi
rine bağlanarak fabrikaların tam kapasite ile 
çalışmaları planlanmalıdır. 

Almanya'da KRUP müassesesi çelik istihsali 
VÖ harb sanayii mamulleri imal ettiği gibi aynı 
zamanda motor, kamyon, buharlı lokomotif imâl 
eder, Henfchel fabrikaları da kamyon, lokoma-
tif 've bunun dışında tayyare imâl eden mües
seselerdir. 

Memleketimizde kurulu makina ve ağır sa
nayinin daha verimli ve istifadeli hale gelme
si, mühendisliğin icaplarının yerine getirilmesi
ne bağlıdır. 

iMjakina ve motor sanayii memleketimizde 
fazlasiyle ihmal edilmiş, bunun nedenleri ve 
sebepleri de araştırılmış değildir. 
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Meri mevzuatlardan ziyade, idari mekaniz

manın hesaba «kitaba dayanan yorucu teknik 
çalışmalara iltifat etmemiş olmasına bağlamak
ta isabet vardır. 

7244 sayılı Kanun gereğince çıkarılan 
16 . 4 . 1958 tarih ve 4/10195 sayılı kararname 
işçinin değil teknik personelin ücret meselesini 
halletmiş hattâ bu kararnamenin hudutları dahi 
aşılmıştır. Diğer taraftan Devlet fabrika ve iş
letmelerinde yeterli sayıda mühendis ve tek
nik personelin bulunmaması buna sebep gös
terilse bile, bu iş yerlerinde işinin ehli olanla
rın pek azı meslekinin icaplarını yerine geti
ren insanlardır. Büyük çoğunluk idari işlerle 
iştigal etmektedir. Bir taraftan teknik personel 
yetersizliği ileri sürülürken, diğer taraftan daha 
kolay büro hizmetleri itibardadır. Memleketi
mizde motor sanayii üzerinde vaikit vakit bâzı te
şebbüsler, denemeler yapılmışsa da sonu getirile
memiştir. 

Millî Birlik Hükümeti zamanında teşebbüs
ler en ileri safhaya götürülmüş, halen seferde 
ve işler durumda olan 4 aded devrim otomobi
li tamamen Türk mühendis ve işçileri tarafın
dan meydana getirilmiştir. 

Ve yine şunu da ifade etmek isterim ki, iki 
gün öncesi Eskişehir'e gitmiştim. Eskişehir'de 
bu otomobillerin hâlen çalışır durumda olduk
larını bizzat müşahade ettim. Bu otomobillerin 
durması orada çalışan insanlara iftihar kayna
ğı olmaktadır. 

Bu hayırlı ve yerinde teşebbüs memlekete 
mal edilmemiş bittiği yerde bırakılmıştır. 

Bu arada basın organlarının bâzıları lâyik 
olan önemi göstermiş bir kısmı göstermemiş bir 
kısmı ise pasif kalmış, eser hakkiyle korunama
mıştır. Daha işin başlangıcında maliyet hesap
larından pahalılıktan dem vuranlar, kalem dö
kenler, söz edenler olmuştur. 

Bu hayırlı teşebbüse ara vermemiş olsaydık, 
politikacısı, muhalifi ve muvafıkı aklı ereni ermi-
yeni sahip çıksaydı oldukça mesafe kat'etmiş mil
letçe yeni bir eser, büyük bir tesis kurmuş veya 
kurulu olanları takviye etmiş olurduk. Yapıla
nın daha iyisinin ve güzelinin yapıldığını da 
görürdük. 

Makina ve motor sanayiinin, on binlere, yüz 
binlere iş sahası açan, yeni buluş ve doğuşlara 
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zemin hazırlıyan ve sanayinin aile ocağına ka
dar sokulmasını temin eden bir karakteri mcv-
cuttur. 

Bugün Avrupa, motor sanayii sayesinde 
is piyasası yaratırken, işçi sıkıntısı çekerken; 
memleketimiz işletme ve fabrikalarda dondurul
muş kadrolariyle yetinmemelidir. 

Şu bu sel>eplerle lüzumundan fazla işçi ve 
personel iş yerlerine yerleştirilmiş ise geçmiş
te yapılmış bulunan bu hatalı tatbikatı tasfi
ye yolu ile değil, iş yerlerinde iş hacmini geniş
letmekle daha rasyonel bir çalışma ile telâfi
si mümkündür. İşletmelerde fabrikalarda sa
yısız ve çok kıymetli tezgâhların boş durdu
ğu ve lâyikiyle istifade edilmediği bir gerçek
ti iv 

Memleketin bel kemiğini teşkil eden ağır sa
nayi üzerinde düşüncelerimi özetledikten sonra 
diğer işletme ve fabrikalar üzerinde de temen
nilerimi müsaade ve müsamahanıza sığınarak 
arz edeceğim. 

Makinaya tezgâha dayanan işletmeciliğimiz, 
dünyadaki emsali iş yerlerinde olup biten iler
lemeleri ve maliyet fiyatlarını çok yakından iz
lemelidir. 

Aynı zamanda Devlet sektörü memleket içi 
unsurları üzerinde nazım rol oynıyabilmeli ve 
memlekette anormla fiyat artışlarına da mey
dan vermemeli, özel sektörün de gelişmesini ve 
haklarını korumalıdır. İşletmelerdeki miadını 
doldurmuş yarını asırlık tezgâhlar yenilenme
li veya ıslah edilmeli maliyete tesir eden bütün 
unsurlar dikkate alınmalı ücretler arası bir ada
let ve denge kurulmalıdır. Millî istihsalin baş
lıca dayanağı ve kaynağı olan işçi ile münase
betler işçi - iş veren münasebetleri daha iyi dü
zenlenmelidir. 

Bilinen bu aksaklıkların sebeplerinin Ibaşm-
da sevkı idarenin başında bulunan yöneticile
rin salâhiyetlerinin çok dar ölçüde sınırlan
dırılmış olmasından, yetkilerin merkezde top
lanmış ve kırtasiyeciliğin işlere hâkim bulun
masından ileri gelmiştir. 

İşbu kanun tasarısı yöneticilere önemli şe
kilde hareket serbestiydi tanımakta, ayrıca 
muayyen nisbette yatırım yapma yetkisi tanı
makta, iktisadi meseleleri, kolaylaştırıcı imkân
lar vermektedir. 

Kanunun maddesinin müzakeresi sırasın

da da ayrıca maddeler üzerinde mâruzâtta bu
lunacağım. Muhterem Heyetin daha fazla sab
rını suiistimal etmemek için burada sözlerime 
nihayet verir, hürmetle selâmlarım. 

(Alkışlar) 

BAŞKAN —• Sayın Artus, (buyurun. Şallısı
nız adına. 

ÂMİL ARTUS (CumJhurbaşkanmca S Ü.) 
—Muıhterem arkadaşlar, Ibiziım meunleketimiz

de devletçilik bir zaruret olarak, memleket rea
litelerinden doğan bir zaruret olarak ortaya 
çıkmıştır. Birinci Cumhuriyetin 'başlangıcın
da tamamen Iha rap, Jhımal edilmiş Ibir vatan 
miiras alınmış, 'bu vatanı 'her sahada -başta 
endüstri salhası olmak üzere <her saihada - onar
mak zarureti ile karşı karşıya kalan Hükümet, 
eok zayıf, çok kudretsiz olan özel sermaye 
karşısında Devlete düşen çok önemli ive ancak 
Devlet sermayesi ile (başarılabilecek olan işleri 
başarabilmek için ister istemez devletçiliğe 
sapmak ve devletçiliği kendi prensipleri ve 
doktrini içine almak zaruretinde kalmıştır. Bi
naenaleyh, bizde devletçilik sadece bir özen-
Iti veya bir iktisadi doktrini sevmek veya 'ona 
karşı bir zaıf duymaktan ileri gelen bir pren-
sibolarak 'benimsenmiş değildir. Doğrudan 
doğruya memleketin o 'zamanki durumu ve 
memlekette özel sermayenin ibu asırların ihma
li neticesinde hâsıl olan Ibotşluğu dolduracak 
ve bu işleri başaracak durumda olmaîmasjnm 
sronııcu olarak gerçekleşmiş -bir vakıadır Bu
nun neticesi olarak, Devletin kendisine teret-
tübeden büyük sınai, iktisadi, ticari işleri ıbaşa-
ralbilmesi için pek tabiî hususi hukuk 'hüküm
lerine tâbi ve özel teşebbüsün karşısında tama
men özel 'hukuka, Ticarett Kanununa, Borçlar 
Kanununa taibi birtakım Ihükmi şahsiyetler kur
mak ve onlara verilen sermaye ile sorumluluk
larını ta'hdit etmek zarureti Ihâsıl olmuş, işte 
İbu fikir de memlekette İktisadi Devlet Teşek
küllerinin doğmasına sebelbiyet vermiştir. Cum
huriyetin (başlangıcında Sanayi ve Maadin Ban
kası diye bir teşekkül kurularak bu teşekkülle, 
İktisadi Devle*! Teşekkülü şeklinde kurumların 
'beslenmesi ve sermaye 'bakımından takviyesü 
düşünülmüş, fakat bu umulan neticeyi verme
diği için onun yerine Devlet (Sanayi Ofisi adiy
le başka bir teşekkül viÜeuda getirilmiş, İbu da 
yine tatminkâr bir sonuç vermediği için 1933 te 
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Sümerbankı vücuda getiren kanun Büyük Mil
let Meclisince kabul edilerek Sümerbank kurul
muş ve bu suretle memleketimizde ilk olarak en 
tipik İktisadi Devlet Teşekkülü vücut bulmuş
tur. Bunu takiben birkaç sene sonra, EtJbank, 
maden işlerini üstüne almak üzere, Etitbank 
kurulmuş r e İktisadi Defvlet Teşekkül!eri fikri 
Türk hukulc ve ekonomi hayatına ıbu suretle 
girmiş ve yerleşmiştir. Bu bizim realitcleri-
ımizden, memleket realitelerinden ve zaruretle
rinden doğma «bir müessese olmasına rağmen 
sadece bize mahsus sürüneemeli bir müessese 
değildir. Başka memleketlerde hattâ iktisaden 
çok ileri olan memleketlerde ,'bunlara benziyen 
Devlet teşekkülleri mevcuttur. Almanya'da, 
Avusturya'da hattâ Fransa'da bunlara benzi-
yen müesseseler mevcuttur.Bu suretle iki bü
yük,- kendıi sinesinde birçok .müesseseleri ve 
fabrikaları kendisinin kurduğu fabrikaları tfop-
hyan iki büyük İktisadi Devlet Teşekkülü Sii
merbank ve Etifbank, bu iktisadi Devlet Teşek
küllerini bir umumi kanuna İbağlaımak 've bun
ların hepsi ıhakkmda, âdeta onlara ımaJhsus -ol
mak üzere 'bir genel yasa vücuda getirmek ih
tiyacı duyulmuş ve 1938 yılında çıkarılan 3460 
sayılı Kanunla ftm ihtiyaç karşılanmış bulun-
ımaktadır, 

İsmi uzun olan, fakat kısaca İktisadi Dev
let Teşekküllerini tedvir eden bu kanun luıın 
müddet, yani 1938 yılından bugüne kadar 
- demek oluyor ki 2o sene - yürürlükte kalmış 
ve cidden memleket ekonomisine (büyük hiz
metler ifa eden bit- kanun olarak ve tarihimiz
de çok nadir raslanan, 25 sene yürürlükte kal
dığı 'halde hiç/bir maddesi Ihemen hemen tadil 
görmiyen ve kendisine bir ek yapılmıyan bir 
kanun olarak yürürlükte kalmıştır-. Bu kanun 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin umûmi hatla
rını tesbi't etmiş, onların .hükmi şalhsiyeti haiz 
olduklarını, sermayeden de sorumlu oldukları
nı ve organlarını •belirtmiş; yine bu kanun İk
tisadi Devlet Teşekküllerinin bâzı diğer Dev
let teşekküllerinin taibi oldukları bâzı kayıt
lardan azade kılarak bunları faaliyette 'bulun-' 
dııkları İktisadi ve ticari safhanın icaplarına 
uygum şekilde faaliyet göstermelerini mümkün 
kılmak maksadiyle meselâ Artırma ve 'Eksilt
me Kanunundan, Devlet inşaatının tabi bulun
duğu kanunlardan ve Sayıştay murakabesin
den, ;bu müesseseleri vareste kılmak suretiyle 
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da/ha serbest faaliyette (bulunmalarını, ticari, 
iktisadi ve sınai sahalara datha iyi intibak et
melerini sağlanmak istenmiştir. 

Bu kanundan sonra bilhassa 1939 ve 1940 
senelerinde başlıyan Büyük Dünya Harbi dola-
yısiyle arka arkaya çıkarılan kanun ve kararna
melerde yeni İktisadi Devlet Teşekkülleri kur
mak zarureti hâsıl olmuştur. İşte bu zaruretin 
tesiri ile bir kısmı Millî Korunma Kanununun 
verdiği yetkiye dayanılarak kararnamelerle teş
kil edilmişlerdir. Bu zaruretin tesiri ile Top
rak Ofis, Petrol Ofis, Et ve Balık Kurumu ve 
daha diğer hususi kanunlarla Denizcilik Banka
sı, Devlet Hava Meydanları, Devlet Havayolla
rı ve daha birçok İktisadi Devlet Teşekkülleri 
vücut bulmuştur. Bunların her biri,, çoğu özel 
kanunlarla kurulmuş ve arz ettiğim gibi bâzı
ları da Millî Korunma Kanununun verdiği yet
kilere dayanılarak, Hükümet kararnameleri ile 
teşekkül etmiş bulunmaktadır. Bu teşekküller; 
ticaret ve iktisadi hayatımızda, faaliyette bu
lunan bir kısmı ticari hüviyeti bulunan meselâ 
Toprak Ofisi gibi, bâzıları da tamamen smai 
mahiyette bâzıları nakliyat işleri ile meşgul olan 
teşekküler mahiyetinde bunlar seneler boyunca 
memleketin ekonomisine cidden büyük hizmet
ler ifa etmişlerdir, ve bunlar olmadığı takdirde 
2 nci Dünya Harbi cidden bu memleketin hal
kı için felâket olabilir. 1 nci Dünya Harbinde 
çekilen çok korkunç sıkıntıların, çekilmemiş ol
ması, bu müesseselerin 2 nci Dünya Harbinde 
büyük kısmının hazır bir halde mevcudolmadı-
ğmdan doğmuştur. Fakat zamanla rasyonel ol-
mıyan bir yol üzerinde yavaş yavaş kayılması 
ve kısmen fazla personel bakımından rasyonel 
olmıyan bir politikanın takibedilmesi, işletme 
bakımından keza mâkul olmıyan bir istikamet
te bâzı hatalı adımlar atılmış bulunması ve ha
talı yatırım politikaları neticesinde bu teşekkül
ler kendi sahalarının dışında, kendi esas mevzu-
lariyle alâkası olmıyan birtakım konularda ya
tırımlar yapma ya, özel sermaye ile birtakım 
tehlikeli olabilecek iştirakler kurmaya zorlan
mışlar veya sevk edilmişlerdir. Ye bunun ne
ticesi olarak bunların iktisadi ve malî hüviyet
leri tamamen bidayetteki simasını kaybederek 
zararlı bir işletme içine sürüklenmiştir. Memle
ket ekonomisi için cidden bâzıları tehlikeli bir 

1 hal almıştır. Bu mesele bilhassa Türkiye'nin 
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kalkınması için dış yardım aranmaya başlandı- | 
ğı zaman birinci derecede önem kazanmıştır. Dış I 
yardım için baş vurduğumuz yabancı dostları- I 
mız bize daha evvel memleketin bütçesinin üze- I 
rine bir yük teşkil eden bu teşekkülleri ıslah I 
etmekliğimiz lâzım geldiğini ve bunları ıslah et- I 
medikçe Türkiye'ye yapılacak olan yardımların I 
boşa gitmeye mahkûm olduğunu ve bir an evvel I 
bunları yeniden düzenlemek; yabancı tâbiri ile I 
reorganize etmek zaruretinde bulunduğumuzu I 
bize telkin etmişlerdir. îşte bu telkinlerin te- I 
siri ile İnkılâptan sonra bunların borçlu olarak I 
çok ağır bir borç yükü altında kaldıkları göz I 
önünde tutularak borçlarının tahkim edilmesi I 
maksadiyle, bunların uzun bir vâde ile temin I 
etmek maksadiyle 154 sayılı Kanun çıkarılmış- I 
tır. Bu suretle 5,5 milyar kadar olan İktisadi I 
Devlet Teşekkülleri borçları tahkim edilmiş bu- I 
Ummaktadır, söz konusu kanun ile. Yine bir I 
başka kanunla bundan evvelki 23 sayılı Kanun I 
bunların idare şeklini biraz değiştirmek sure- I 
tiyle, bir Müdürler Komitesi kurmak suretiyle, I 
ve bu teşekkülleri murakabe etmek üzere kurul- I 
muş olan Yüksek Murakabe Heyetinin denetimi- I 
ne tabi olmıyan birçok teşekkülleri de Yüksek I 
Murakabe Heyetinin denetimine tabi tutmak I 
suretiyle bir değişiklik yapmıştır. Biraz evvel I 
bahsettiğim 3460 sayılı Kanuna üç ek 1960 se- I 
nesi Temmuzunda bu suretle 23 sayılı Kanunla 
yapılmış bulunmaktadır. I 

Efendim, seçimlerden sonra kurulan Hükü- I 
met programında, ekonomimizin karma ekono- I 
mi olduğu yani Devlet ve özel teşebbüs sektör- I 
lerinin yanyana ve bir arada ahenk içinde ça- I 
lışmaları esası kabul edilmiş ve geçen sene ka- I 
bul buyurduğunuz plânda da bu prensip kanun- I 
laşmış bulunmaktadır. Karma Ekonominin ta- I 
hakkukunda Devlete düşen vazifelerin gerçek
leşmesi için yine bu İktisadi Devlet Teşekkül
leri başlıca vasıta ve başlıca organdır. Bu iti
barla, bu bakımdan da İktisadi Devlet Teşekkül- I 
lerinin tatminkâr bir şekilde işlemlerini te- I 
min etmek zarureti mevcuttur. Demek oluyor I 
ki, bir bakıma memlekete yapılacak yardımla- I 
rm ziyan olmaması ve İktisadi Devlet Teşekül- I 
lerinin bütçeye bir yük olmaması, diğer ba
kımdan da karma ekonomide Devletin kendisine 
tereddübeden vazifeleri bu teşekküller bu kurum
lar vasıtasiyle yerine getirebilmesi için gereği gibi 
yerino getirilebilmesi için İktisadi Devlet Teşek- ' 
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j küllerni bir an evvel düzene koymak zarureti 
I mevcut idi. İşte bu zaruretin tesiri ile bugün 
I huzurunuza sevk edilmiş olan kanun Hükü-
I met tarafından hazırlanarak hazırlatılarak bu-
I raya getirilmiş bulunmaktadır. Kanunun ha-
I zırlanmasında da çok uzun bir süre çalışılmış 
I bulunmaktadır. Evvelâ yabancı mütehassıslar 
I celbedilmiş; bu teşekküller tetkik ettirilerek 
I bunlardan rapor alınmıştır. Bu raporlar bastı-
I Hımıştır. Bundan sonra ilgili bakanlıkların 
I müsteşarlarından kurulu, bir komisyon, bu te-
I şekkülleri inceliyerek bir rapor vermiştir. Ve 
I o raporda bastırılmıştır. Müsteşarlar Komitesi-
I nin raporu diye meşhur olan rapor işte bu 
I suretle ortaya çıkmıştır. 

I Bu mevzuda Yüksek Murakabe Heyeti kendi 
I görüşlerini ifade eden muhtelif raporlar neş-
I retmiıştir. Bütün bu vesikalar tetkik edilmek 
I suretiyle Maliye Bakanlığı tarafından hazırla-
I nan tasarı Hükümetten de geçerek Meclise ge-
I tirilmiş bulunmaktadır. Binaenaleyh tasarı 
I uzun bir çalışmanın mahsûlüdür. Ve birçok 
I yerli ve yabancı uzmanların fikirlerinden il-
I ham alınarak hazırlanmıştır. Bu tasarı, hakika-
I ten, 3460 sayılı Kanunun yerini tutacaktır. 
I Yani bu umumi bir tasarıdır, umumi bir 
I kanun olacaktır. Her İktisadi Devlet Te-
I şekkülü hakkında bu tasanda belirtilen 
I süre içinde ayrı bir kanun yapılarak Yüksek 
I Meclise getirilecektir. Bu suretle her İktisadi 
I Decvlet Teşekkülünün kendi kanunu olaeak-
I tır. Fakat o kanunlara bırakılmıyan, bu ka-
I nunda tesbit edilen esaslar tabiatiyle mahfili: 

kalacak ve bu esaslar bütün İktisadi Devlet Te
şekkülleri hakkında uygulanacaktır. Yani «îk-

I tisadi Devlet Teşekküllerinin reorganizasyonu 

veya yeniden düzenlenmesi böyle 30 maddelik 
bir kanunla olur mu?j» gibi bir düşünceye ar-

I zıcevap etmek için söylüyorum. Bu, umumi ka
nun olarak esas prensipleri koymuştur. Bunun 
dışında bütün İktisadi Devlet Teşekkülleri 

I ayrı ayrı incelenecek ve bunların kanunları 

I sevk edilecektir. 'Bu nasıl -olacak? (Bu da îbu ka
nunun çıkmasından itibaren tasarının birinci 
maddesinde belirtilen süre içinde bakanlıklarca 
hazırlanacak ki, zaten bakanlıkların kendile
rine bağlı olan İktisadi Devlet Teşekkülleri 

I hakkında şimdiden yani geçen iki sene içeri-
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sinde hazırlıkları mevcut. Bu hazırlıklar ta
sarı haline getirilerek «İktisadi Devlet Te
şekküllerini yeniden düzenliyen komisyon;» 
adiyle kurulacak olan, bu tasan bunu derpiş 
ediyor, kurulacak komisyona sevk edilecek ve 
bu komisyon bu tasarılara son şeklini verdikten 
sonra Hükümete sevk edecek ve Hüküm-ettc bu
nu Meclise gönderecektir; ve bütün bunlar için 
çok kısaltılmış süreler vardır; bu sürelerin 
kısaltılması Karma Komisyonda derpiş edil
miş bulunmaktadır. 

Efendim, ne getiriyor bu tasarı acaba? Ev
velâ bu tasarı İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
tarifini ve şümulünü genişletiyor; bundan ev
velki kanunda İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
sermayesinin tamamı Devlet tarafından veri
len teeşkküller olduğu halde bugün huzuru
nuza getirilmiş tasarıda sermayesinin yarısı ı 
den fazlası Devlet veya Katma Bütçeli Teşek
küller veya İktisadi Devlet Teşekkülleri tara
fından •sağlanan teşekküller, İktisadi Devlet Te
şekkülleri olarak kabul edilmiş bulunuyor. 

Sonra bu tasarı, İktisadi Devlet Teşekülle-
rinin idaresinde, yeni olarak, karma idare mec
lisi sistemini getiriyor. Bu1«Karma İdare Mec
lisi Sisteminin(» bir kısmini idare meclisi aza
ları, bir kısmını İktisadi Devlet Teşekkülleri
nin içinden bu teşeküllerin yönetimini deruhde 
eden, icra vazifesini demlide eden sorumlu 
kimselerden, teşekkül ediyor. Yani, genel mü
dür veya genel müdürle birlikte en çok iki 
yadımcısı idare meclisine girebiliyor. Bunun 
dışında da ilgili bakanlıkça, veya Maliye Ba
kanlığınca seçilecek ve Bakanlar Kurulunca 
tâyin edilecek iki üye teşekküle katılabiliyor. 
Bu , suretle idare meclisine hem dışardan üye 
almak, imkânı sağlanmış bulunuyor, hem de 
bizzat teşekkülün içinde; Bunun böyle olma
sına sebep, geçirdiğimiz, arkamızda kalan ve 
25 - 30 senelik tecrübe devresinde alman neti
celerdir. İktisadi Devlet Teşekküllerinin idare 
meclisleri mensupları tamamen dışardan oldu
ğu zaman ve içerde hiçbir yönetme mesuliyeti 
taşımıyan kimseler bulundukları takdirde bun
ların başlarına sadece genel müdür, yönetim 
kurulu üyesi olarak koymakla meselenin halle
dilmediği ve tâbiri caizse tamamen mesuliyet 
genel müdürde olduğu halde hiçbir mesuliyet 
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taşımıyan kimselerden, bu teşekküllerin ekseri 
ahvalde hakikî menfaatlerle ve içinde bulun
dukları hakikî ihtiyaçlarla bağdaşmıyaıı birta
kım kararlar aldıkları tesbit edildiği içindir ki, 
bu tarzda karma bir idare meclisi sistemine gi
dilmiştir. İçten gelenler nihayet üç oya sahibo-
lacaklar ve bunlar içinde bulundukları ihtiyaç
ları ve zaruretleri etraflı bir şekilde idare mec
lisinde dışarden gelen idare meclisi üyelerine 
anlatmak imkânlarını bulacaklardır. Bu suretle 
burada da âdeta ekonomimizdeki karına eko
nomiye muvazi bir karma sistem kabul edil
miştir ki, bugüne kadar denenmemiş olan bu 
sistemin iyi mi, fena mı olacağı pek tabiîdir ki, 
tatbikatta kendisini gösterecektir. Fakat bu-
Igüne kadar ki tecrübelerden edinilen 'intııbalarla 
bunların iyi olacağı ve iyi işliyeceği düşünülmüş 
ve bu suretle idare meclisleri bu esasa göre dü
zenlenmiş bulunmaktadır. 

İdare meclislerine, büyük ölçüde işçi çalıştı
ran teşekküllerde, idare meclislerine, bir işçi 
üyenin katılması derpiş edilmiştir. Bu biliyor
sunuz, Batı dünyasında, Kanada'da daima çalı
şanların temsilcileri, sermayesiyle birlikte teşeb
büsü antropizi sevk ve idare etmeleri artık hemen 
hemen mûtat bir hale gelmiştir. Yalnız, kapital, 
yalnız sermaye değil, sermayenin yanında çalı
şanları temsil eden kimselerin de bulunması ve 
bu suretle çalışanlarla sermaye sahiplerinin 
karşı karşıya, hasım vaziyetinde değil, elbirli
ğiyle ve tam bir ahenk içinde sınai ve ticari te
şebbüsü yönetmeleri revaç bulmaktadır. İşte bu 
tandansa bu temayüle uygun olarak ve memle
ketimizde de çalışanların son zamanlarda fev
kalâde gösterdikleri millî ve vatani duygularla 
hareket etme manzarası karşısında bu şekilde 
yönetim kuruluna söz konusu teşebbüslerde bir 
işçi heyetinin alınması kabul edilmiştir. Bunu 
işçiler kendileri seçeceklerdir ve bu da bu su
retle kurulda yer alacaktır. Bundan başka, ta
sarı tamamen kârlılık ve verimlilik esasını ka
bul etmiştir. Yani kârlılık ve verimlilik esasına 
göre bu teşekküller faaliyette bulunacaklar, 
buna göre çalışacaklardır ve bütün personel bu 
esasa göre hareket etmek zorundadır. Kârlılık 
ve verimlilik esasının bir neticesi olarak, bu te
şekküller imal ettikleri mal veya hizmetlerin 
fiyatlarını tesbit hususlarında tamamen serbest 
bırakılmışlardır. Ama, yine takdir buyuracağı
nız zaruretlerin neticesi olarak, hemen tasarı bu 
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esasa ehemmiyetli bir istisna sevk etmiştir. O 
da; temel mal ve hizmetlerin istihsali mevzuu-
bahis ise, o takdirde, Hükümet, Bakanlar Ku
rulu bunların fiyatlarını tesbit edebilir. Bu de
mektir ki, bunların fiyatları, iktisadi kaidelere 
göre değil, memleketin sosyal zaruretlerine gö
re Bakanlar Kurulu tarafından düşük olarak 
tesbit olunabilir. O halde kârlılık ve verimlilik 
ne olacak?.. Yine bu suale eevabola.rok aynı 
madde yüksek malûmunuz olduğu veçhile, mad
de bir hüküm sevk ediyor ve diyor ki, «bu tak
dirde vukua gelecek zarar en geç ertesi yıl m 
bütçesinden kapatılır.» Yani, dava evvel kapa
tılması mümkündür. Fakat bu, en geç ertesi yıl 
bütçesinden kapatılır' ve bu suretle İktisadi 
Devlet Teşekkülünün malî durumu, bilançosu 
büyük sarsıntılara düşmekten kurtarılır Bu da 
tasarısının kozu ve iyi mühim esaslarından biri
sidir. Demekki tasarı, kârlılık ve verimlilik esa
sına dayanmaktadır. Peki diyeceksiniz ki; kâr
lılık ve verimliliğin hiç mevzuubahso)madiği, 
hizmetin, bizatihi bir âmme hizmeti olduğu hal
lerde, ne olacak? Bunun da cevabı şu oluyor : 

Hizmetin bizzat bir âmme hizmeti bulundu
ğu hallerde, o takdirde o hizmet, bir İktisadi 
Devlet Teşekkülü tarafından görülemiyecektir. 
Yani İktisadi Devlet Teşekküllerine bir âmme 
hizmeti görmek vazifesi, bundan böyle veril e -
miyecektir. Bundan sonra çıkacak olan kanun
lar eğer hizmetin mahiyeti bir âmme hizmeti 
ise, o teşekkülü bir İktisadi Devlet Teşekkülü 
olarak organize edip yüksek huzurunuza getiri
lecektir. Gene kanun iktisadi Devlet Teşekkül
lerinde çalışanların teşviki için, maddi ve mâ
nevi olarak teşviki için birtakım mühim esas
lar koymuş bulunmaktadır. Bu da ikramiye, 
hizmet primi esası ve Karma Komisyonumuz 
tarafından ithal edilmiş bulunan prodüktivite 
primidir. Bu primden maksat kârlılığı ve ve
rimliliği artıranlara, bu kârlılığı ve verimi ar
tırmış olmalarından dolayı bir prim verilmesi
nin derpiş edilmesinden ibarettir. 

Bunun yanında çok münakaşalara sebep ver
miş olan bir madde de, tereddütlerle kabul edil
miş bulunan bir madde de genel müdürün, ida
re meclisi üyelerinin ve müessese müdürlerinin 
icabında mukavele ile istihdam edilebilmeleri 
veya mukavele ile istihdam edilmiyorlarsa, 
bunlara tazminat verilebilmesidir. Burada, ben
den evvel konuşan arkadaşların belirttikleri 
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gibi, biz de bu hükmü cidden yetersiz gördük 
ve dedik ki, yahnr, ehramın en başından olan
lara bu iktisadi menfaatleri sağlamak yetmez. 
Bunların daha altında, asıl kâr ve verimlilik 
konusunda daha müessir vaziyette olan, daha 
aşağı derecelerdeki müdür ve personele bunu 
sağlamak lâzımdır. Fakat, şu mesele ile karşı
laştık. Devlet Personel Dairesi Başkanını ko
misyona çağırdık ve uzun uzun celseler yapıl
dı. Karşılaştığımız husus şu : Devlet personel 
rejimi dışında, ki önümüzdeki aylarda Devlet 
Personel Kanununun Meclise geleceğini öğren
miş bulunuyoruz. Devlet personel rejimi dışında 
böyle bir İktisadi Devlet Teşekküllerine mahsus 
olmak üzere bu şekilde yeni bir ücret ve maaş 
sistemine gitmeye, bu tasarının hudutlarının 
müsaidolmadığı ve bu tasarı ile bu işin halle
dilmesinin mevsimsiz olacağı, bunu umumi per
sonel politikası içinde ele almak gerektiği, ama, 
âcil bir mesele olmak üzere şimdiden bu işin 
başında olan veya başına getirilecek olan ve 
hei' zaman özel teşebbüs tarafından çok cazip 
tekliflerle hususi sektöre kaydırılmaları mev-
zuııbahsolan kimseleri bu teşebbüslerin başında 
tutabilmek, için böyle bir hükmün kabulünde 
zaruret bulunduğu sonucuna vararak bu hüküm 
tasarıda muhafaza edilmiştir. 

Efendim, bu tasarı da kendinden evvelki 
kanun gibi esas itibariyle İktisadi Devlet Te
şekküllerini tamamen hususi hukuk sahasında 
faaliyette bulunan ve Ticaret Kanunu, Borçlar 
Kanunu gibi hususi hukuk hükümlerine tâbi 
teşekküller olarak ele alınmıştır. Gene bunların 
mesuliyetleri, sermayeleri mahduttur; gene 
bunlar biraz evvel bahsettiğim kanunlardan, 
yani Artırma - Eksiltme Kanunu, Devlet İhale 
Kanunu, Sayıştay Murakabe Kanunu, kayıtlar
dan azadedir, bunlara ait hükümler tasarıda 
mevcuttur. Tasarıda birtakım intikal hüküm
leri mevcuttur. Bu intikal hükümleri, yeni ka
nunlar sevk edilinceye kadar personelin muta
zarrır olmasını önlemek maksadımı matuf hü
kümlerdir, prim, ikramiye ve sair bakımından 

Yine tasarıda l nci geçici madde ile, bir 
İktisadi Devlet Teşekküllerini Yeniden Düzen
leme Komisyonu kurulmuştur. Bu komisyon, 
biraz evvel bahsettiğim, özel kanunların hazır
lanmasında ve bunlara tatbiki lâzımgelen mu
hasebe sisteminin tesbitiude büyük rol oynaya
caktır. 
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Maddeler üzerinde bâzı mülâhazalarımız mev

cuttur. Bunları, maddelere sıra geldiği zaman 
arz edeceğim. 

Netice itibariyle şunu arz etmek isterim ki, 
kanun büyük ölçüde memleket ihtiyaçlarına ce
vap verecek şekilde hazırlanmış, yerli ve yaban
cı uzmanların mütalâaları da, kanuna ışık tut
muştur. Şahsan kanunun rehindeyim ve beyaz 
oy vereceğim. Bâzı rezervenin mahdut kalmak 
şartiyle, ancak hiçbir zaman bir kanunun keli
meleriyle maddelerinden tanı mânasiyle bir me
det ummak ve her şeyin 30 maddelik bir ka
nunla yürüyebileceğini ummak hiç şüphe yokki 
saflık olur. Böyle bir şeyi zaten düşünen veya 
izah eden de yoktur. Bütün mesele zihniyetle
rin değişmesi ve memlekette kârlılık ve verim
lilik esasına göre bu teşekkülleri işletecek bir 
mekanizmanın bir idare personelinin vücut bul
ması ve bu istikamette her türlü müdahaleden 
bunların masum olarak çalışabilmelerini temin 
etmektir. Kanunda bunların muhtariyeti kabul 
edilmiştir. Hükümet bunlara müdahalesini ön
lemek için birtakım hükümler konmuştur. Yük
sek Murakabe Heyetinin bunları murakabesi 
mevcuttur. Ayrıca gene birkaç gün sonra yük
sek huzur-unııza gelecek olan, İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin denetimi hakkında Anayasanın 
emrettiği kanunlar, keza Türkiye Büyük Millet 
Meclisi tarafından İktisadi Devlet Teşekkülleri
nin denetlemesini derpiş etmektedir. Fakat bü
tün bunlara rağmen kanunların iyi işliyebilnıesi 
ve istenilen neticeye göre çalışılabilmesi için 
asıl, canlıların, insanların o zihniyet içinde hare
ket etmeleri şarttır. Bu teşekküllerin temsil 
ettikleri iktisadi kıymet, bugün mukayyet olan, 
varlıkları (36,6 milyar filân.) Bu çok eski bir 
kıymet takdiridir. Bugün bir kıymet takdiri 
yapıldığı takdirde bunun 50 ile 60 milyar ara
sında olduğu ifade edilmiştir. 

Arkadaşlar, memleket servetinin 50 milyar 
gibi çok yüksek bir kısmını temsil eden ve sayı
ları 20 - 25 i bunları fakat iştirakleriyle 150 yi 
geçen, 170 e yakın olan ve içinde 133 bin memur, 
170 bin kadar da işçi çalışan bu teşekküllerin 
memleket ekonomisi ve memleket hayatı için 
arz ettikleri ehemmiyet, izahtan varestedir. 
Arz ettikleri ehemmiyet izahtan varestedir. Bu 
itibarla biraz evvel arz ettiğim gibi bunların 
hakikaten- memlekete hayırlı v-2 
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de işlemeleri halinde, hattâ dış yardımlardan 
•kaîkıııonamız için dış yardımlardan bile müstağ
ni kalmamız veyahut yeni vergiler ihdasına 
gitmeye hiçbir vakit mecbur ol'nıamaklığımız 
mümkündür. Çünkü 50 milyarlık :bir yatırımın 
en fena hesaplarla, en kütü ihtimallerle, yüzde 
10 hesabiyle olduğu takdirde beş milyar lira
lık hizmet veya mal istihsal etmesi lâzımgelir. 
Bu takdirde memleket ekbnioonisinin ne kadar 
nefes alacağını kolaylıkla takdir edebilirsiniz. 
Bu 'bakımdan benden evvel konuşan arkada
şın mütalâalarına tamamen katılıyorum. Cid
den teşriî hayatımızda .gelen en önemli kanun
dur. Bııiıu takiben Devlet Yatırım Bankası Ka
nunu ki, İktisadi Devlet Teşekküllerinin ser
maye kifayetsizliğini telâfi etmek ve onların 
yatırımlarına kredi açmak için kurulaaı yeni bir 
bankadır, 'birkaç, güne kadar huzurunuza ge
lecektir, ondan sonra mura'kabe hakkındaki 
kanun; bu üç kanun bu teşriî devre içinde 
çıkardığımız en mühim kanunlar arasında yer 
alacaktır. Memlekete hayırlı olmasını temen-
riıi ederim. Sabırla Ibeni dinlediğiniz için hepi
nize hürmetlerimi sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ertuğ. 

CELÂL EETUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, 
değerli senatörler. Geç* vakit 'başınızı mümkün 
olduğu kadar kısa ağrıtacağımı peşinen arz 
edip mâruzâtıma (başlıyorum. Muhterem sena
törler, hakikaten yüce huzurunuza çak önemli 
bir kanun gelmiştir. Bu kanunun önemini şu 
noktada toplamafk istiyorum. Gerek siyasi te
şekküllerin, gerek siyasi teşekküllerin doktri
nini ortaya çıkaracak, gerekse modern Devle
te zemin teşkil eden ekonomi konseps-iyonuna 
istikamet verecek bu kanunun ortaya (getirdi
ği espri hakikaten çok mühimdir. İşletmecilikle 
hususi teşebbüsün bağdaştırılması ve millî eko
nomimizin verimli bir hale getirilmesi bahis 
mevzuudur. Benden evvel konuşan arkadaşımı
zın da buyurduğu veçhile, ortada 50 - 60 mil
yarlık bir millî servetin nemabmdınlması, ve
rimliliğinin temini ımevzuubathistir. Şimdi, bu 
mevzuu iki açıdan mütalâa etmek kalbildir. Bi
risi; Amerikan cemiyetini tiıaz-;rı itibara ala
rak bundan 150 «ene evvel Jefferson'un Reisi
cumhur seçildiği zaman söylediği bir sözle ifa
de ettiği zihniyeti ortaya koyarak mukayese 

•Tefferson diyor ki; me-ydah şekil- 1 etmek imkânı vardır. 
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zarında da bu söz yazılıdır. «İlık işim Devlet 
'otoritesini mümkün olduğu kadar daraltmaktır. 
Çünkü demokrasinin ilk .şartı budur.» İşte bu 
liberal ekonanıi görüşünün (bir ifdae'si... Öte 
taraftan memleketlerinin kalkınmalarının Dev
let eliyle kabil olduğuna, devletçilikle müm
kün olduğuna inanan bir görüş vardır. De
mek ki liberalizm, devletçilik ve sosyalizm ba
kımından, iktisadi nemalanmalar harekete ge
tirilebilir. Şimdi bu ıkanun, İktisadi Devlet 
Teşeklîül'lerinin reoıiganizasyonu kanunu, ki eok 
yeminde, adım itibariyle, hamle itibariyle çok 
yerinde 'bir kanundur. İktisadi Devlet Teşeb
büslerinin reongaınizasyonuna "bütün kalbimizle 
iştirak ederim. Ancak, burada istikametimize 
bir veçhe tâyin etmek mecburiyetindeyiz. Biz 
devletçiliğe doğru giden ekonomik politika mı 
t akib edeceğiz? Yoksa Neo - liberalizm denen 
ferdi, iktisadi nemalarında ortaık yapan ve ser-
'best sektörü tahrik eden bir iktisadi politika
ya mı gideceğiz? İşte burada İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin reorgaaıizasy onuna başlarken, 
bu safhada adım atarken bu kam Hardan birisi
ni vermiş olarak işe başlamak gerekmektedir. 
Eğer, serbest teşeibbüsün 'bir memleketin iktisa
di hayatını kalkındırmadaki değerini tasdik ve 
kabul edersek, o zaman yünümüz başka olacak
tır. Şayet devletçilikle iş 'bulmanın, ekonomik 
veriminin daha fazla olduğunu kabul edersek 
yönümüz ve gideceğiımiz bat başka olacaktır. 
İktisaden geri kalmış memleketlerde Devletin 
'kalkınmayı hızla temin etme zihniyetine kar-
şılıık iktisaden ileri memleketlerde ferdî teşeb
büsün, hususi teşebbüsün ta'hriki ile kalkındır
manın dana çok (mümkün olacağı ve daha ko
lay olacağı noktai nazarı vardır. Bendeniz şah
san ve mensutoolduğum partinin ekonomik kon-
sepsiyonıma da inanan bir insan olarak mümkün 
olduğu kadar İktisadi Devlet Teşekkülleri 
faaliyetlerinin daraltılın alsını arzu eden bir zih
niyete isalhitoi/m. Filhakika 'bugün İktisadi Dev
let Teşekkülleri sahasına 60 milyarlık 'bir millî 
servet yatmaktadır ve bu millî servetin tevli-
dettiği borç, «gerekçede bildirildiği üzere 5 
milyar küsurdur. O kaide Devlet işletmeciliği 
tbuigüne kadar elde edilen tecrübelere göre mu
vaffak olamamıştır. Devlet işletmeciliği -muvaf
fak olabilir mi acaba? Bunun örnekleri dünya 
üzerindeki mevcut ekonomi sistemlerinden tet
kik edilebilir. 150 sene önce Amerika'nın ik-
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tisadi durumu bulgüukü bizim durumumuzdan 
iyi değildi. Fakat Amerika kurulduğu gün
den beri serbest teşebbüsü tahrik etmek sure
tiyle liberal ökonomik politikasında muvaffak 
olmuştur. Ve dünyanın hayat seviyesi, hayat 
standardı en yüksek bir memleket haline gel
miştir. Şimdi İSaym Komisyon Sözcüsü Artus 
Bey buyurdular ki, İktisadi Devlet Teşekkül
lerine ait re'onganizasyon kanun tasarısı... 

iDAŞKıAN — Kendisi adına konuştu, komis
yon sözcüsü değil. 

CELÂL EfiTUĞ (Devamla) — Affedersiniz 
efendim. Sayın Artus buyurdular ki, bu ka
nun bize 8 şey getiriyor. Birincisi; İktisadi 
Devlet Teşekkürlerinin şümulünü genişletiyor. 
İşte benim inancmıa göre, bu mahzurludur. 
Devlet otoritesini mümkün olduğu kadar da
raltmanın tasarı için lüzumlu olduğuna feaani 
•bir insan sıfatiyle mahzurlu olacağını kabul edi
yorum. 

İkincisi; «Karma İdare Meclisi getiriyor» di
ye arkadaşımız buyurdular. Ve filhakika bu nü
ans da ortada görünmektedir. Bu kanunda Kar
ma İdare Meclisi sistemi olmadığı meydandadır. 
Karma İdare M'edisinden maksut, eğer iki tane 
yöneticinin dışarıdan ve Bakanlar Kurulu Ka
rarı ile seçileceği ve geri kalanlarının da mües
sese içinden seçileceği ise ben »bunun Kanma İda
re Meclisi sistemi olduğuna pek akıl erdiremi
yorum. Çünkü, buradaki Karma Meclisi eğer 
ekonomik sistem olarak bir karma sistemi ihti
va ediyorsa hususi teşebbüsle Devlet sektörünün 
karması gibi düşünülebilir. Bugün Hükümett
in izni tatbik etmek üzere plâna koyduğu karma 
ekonomimin prensibi budur. 

Sonra, çok mühim nokta: Tasarı, kârlılık ve 
verimlilik esasına göre teşekküllerin faaliyetini 
tanzim edecektir. Dünya yüzünde mevcut tecrü
belere göre ekonomik meselelerim neticelerine 
bakacak olursak göreceğiz ki Devlet işletmecili
ği, kârlılık ve verimlilik sahasında hususi te
şebbüsten hiçbir zaman ileri olamamıştır. Bina
enaleyh, bunun da bir avantaj olduğunu kabul 
etmek benini itikadıma uygun gelmemektedir. 

'Şimdi, 'Devlet işletmeciliği nelere inhisar et
melidir ve nerede durmalıdır? Bunun sınırı, hu
susi teşebbüsün başaramıyacağı yerlerde Devlet 
işletmeciliği başlamalıdır. Kanaatimce Devlet 
işletmeciliğine ait İktisadi Devlet Teşebbüsleri-
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nin faaliyet gösterdiği sahalardan birtakım mi
saller verebiliriz. Meselâ Denizcilik Bankası De
niz işletmeciliğine hâkim vaziyettedir. Ve De
niz işletmeciliği senede milyonlarca lira zarar 
etmektedir. Bugün Akdeniz'de biz de pekâlâ bir 
denizcilik endüstrisi kurabiliriz. Komşumuz Yu
nanistan'dan neyimiz eksik 'bizim. Asırlar bo
yunca bütün Akdenize 'hâkim olmuş bir mille
tiz. Buna mukabil size bir misal söyliyeyim; ge
çen Eylül'ün beşinde istanbul'dan kalkan ve 
Kuzey Akdenize giden Denizcilik Bankasına ait 
bir gemi tek yolcu almadan gitmiştir. Neden?.. 
Ama hususi teşebbüsün elindeki gemiler ;böyle 
değildir. Hususi teşebbüsün elindeki gemiler 
memlekete milyonlarca dolar getiriyorlar. Bu 
gemiler dışarı sularda dolaşan, hususi teşebbü
sün elindeki gemilerdir. Hususi teşebbüs çok 
güzel bir işleyiş halindedir. Başka sahalarda da 
Devlet 'meselâ, Filyos'ta /tuğlacılık yapmakta
dır, çanak-çömlekcilik yapmaktadır. Bunun gi
bi Devlet 150 ye yakın sahada faaliyet göster
mektedir. Bunların çoğunun kârı ya hiç yoktur 
veya kâr nisbetleri düşüktür. 5, 6 milyar bir 
zarar ortada (bahis mevzuudur. O halde ,bu ka
nunun tetkikinde ön görüş olarak ve bunun 
ruhunu, asıl mihverini tayin edenken üzerinde 
yapacağımız tadilâtın; benim inaneımca en mü-
himmi Devlet işletmeciliğinin hududunu daralt
mak olmalıdır. Çok mühim /bir devre yaşamak
tadır ekonomik hayatımız. Bu kanunun müzake
resi vesilesiyle Devlet işletmeciliğini (bir reviz
yona tâbi tutmak Devletin nerede ve ne çapta 
işletmecilik yapacağını tayin ve tahdidetmek ge
rekir. Bu espri ile bu işe girişmek gerekmekte
dir. Hususi teşebbüsü Devletin örnek vererek ve
ya tahrik ederek başlangıçta evvelâ bir sahayı 
açıp hususi teşebbüse devretmesi pekâlâ müm
kündür. Size bir misâl arz edeceğim. Bugün Or
man işletmeciliği. Avrupa'nın birçok memleket
lerinde Devlet ormanlarını hususi teşebbüsler iş
letmektedir. Hava yollarımızda da zararımızı 
demin deniz yollarında verdiğimiz zarara eşit 
olarak gösterebiliriz. Devlet daha da ileri git
miştir. Bıizde buna örnek olarak arz edeceğim 
bir Giına kurulmuştur. Giıma teşebbüsü devlet
çiliğin çok daha ileri ıbir zihniyetine misaldir. 
Binaenaleyh, burada bu ve buna benzer örnek
lerle 150 teşebbüsün içinde neler neler yoktur?.. 
Bunlarla Devlet işletmeciliğinin kabili telif ola-
mıyacağı aşikârdır. Devletin önce ıbir numaralı 
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âmme hizmetlerine koşması ondan sonra da 
hususi teşebbüsün dayanamıyacağı yerlere ya
tırım yapması ve bu işletmelere el uzatması uy
gun olur. Filhakika Demir-'Çelik sanayii bugün 
hususi teşebbüs tarafından başarılacak bir hale 
'gelmiştir. Bundan 10 sene evvel bu mümkün 
değildi. Demek iki, bu kanun ilk defa çıktığı za
man, iktisadi Devlet Teşebbüsleri Kanunu ilk 
defa çıktığı zaman iktisadi bünyemiz içinde 
Devlet ele aldığı birçok mevzuları bugün dışarı 
atabilir. Hususi teşebbüse ıhız verip ve böylece 
şurada burada apartmanlara, betonlara sabit 
mala yaıtırılan birçok servet, hareketli sermaye 
haline dönebilir. Bugün, Sayın Eyidoğan'ın da 
belirttiği gibi birçok fabrikalarımız hisselerini 
yavaş yavaş işte çalışanlara veya dışarıdakilere 
satmak suretiyle cemiyete hisse dağıtmak, yâni 
neo-liberalizm sistemde olduğu ıgiib'i, bunu da
ğıtmak lâzumdır. Yoksa kapitalist sistemde ol
duğu şekilde bir veya mahdut patronlara değil, 
Meselâ General Motors şirketinin bugün binler
ce ortağı ve sahibi vardır. Bu şirket dünyanın 
en büyük otomobil fabrikalarından birisidir. O 
halde bu yola giderek daha süratli ekonomik ha
reket edeceğiz. Bir kere gözden geçirmemiz ge
rekmektedir. Bu kanun hakikaten çok mühim 
bir espri taşımaktadır. Biz ekonomik hamleleri
mizde devletçiliği mi tatbik edeceğiz, yoksa hu
susi teşebbüsü tahrik edici bir politika mı gü
deceğiz? Buna karar vermemiz ve kararımızı da 
bu kanun içinde canlandırmamız gerekmektedir. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Sağdan al
kışlar) 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. Yal
nız sayın Bakan konuşacaklar. Ancak vakit ge
ciktiği için yarınki Birleşime bırakacağız. 

istanbul'da, Beşiktaş'ta, Vişnezade .mahalle
sinde, Teşvikiye ve Maçka meydanı sokakların
da kâin ve Hazineye ait iken parasız olarak is
tanbul Belediyesine devredilmiş bulunan arsa ve 
binanın Hazineye iadesi hakkındaki kanun ta
sarısının maddeleri üzerinde yapılan görüşme
lerde maddeler kabul edilmişti. Tümü üzerinde 
yapılan oylamaya 11.2 sayın üye iştirak eıtmlş, 
42 kabul, 65 ret, 5 çekinser oy çıkmıştır. Böyle
likle Millet Meclisince kabul edilen, bizim ko
misyonca kabul edilen, maddeleri Umumi He
yetçe kabul edilen kanun tasarısının tümü red-
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dedilmiş bulunmaktadır. Anayasanın 92 nci mad
desi gereğince gerekli işlem yapılacaktır. 

16 Ekim 1963 Çarşamba günü Birleşik top
lantı vardır. 

6. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — 16 Ekim 1963 Çarşamba günü 

Birleşik toplantıyı müteakip toplanmak üzere 
Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,55 

B 

7. — SORULAR VE CEVAPLAR 
YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İs
kender Cenap Ege'nin, Ay dm'm Söke ovasına 
dair yazılı soru önergesi ve. Tarım Bakanı Meh
met îzmen ile Bayındırlık Bakanı llyas Seçkin'-
in cevapları (7/109) 

23 . 9 . 1963 
C. Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Türkiye'mizin ve bu meyanda Ege Bölgesi
nin en verimli ve kıymetli topraklarına sahip 
bulunan Aydın'm Böke ovası, maalesef günden 
güne verimini azaltmakta, köylü, şehirli bütün 
ilgili vatandaşlar ve biımetiee memleketin mil
lî ekonomi ve ziraati büyük bir endişe ve tehli
keye mâruz bulunmaktadır. 

Bilhasa, sulu ve kuru türlü ziratte ve timi ve 
mahsullerinin evsafı diğer bölgelerle kıyas edi-
lemiyeeek bir üstünlük gösteren Söke'nin 250 
bin dekara yakın arazisi çoraklaşarak tuz taba
kası ile örtülü bir manzara arz etmektedir'. 

A) Köylü, şehirli bütün sakinlerini ve il
gililerini vasıflı ve zengin bir çiftçi haline geti
ren bu büyük sahaya arız olan çoraklaşma ve 
topraklarının yarılma olayı ile bilhassa Büyük 
Menderes nehrinin ıslahı ve sulama kanalları
nın açılıp tanzim edilmesi ve sair- verimi azaltan 
sebeplerin yetkili elemanlar- vasıtasiyle mahal
len tetkik edilip edilmediği, 

B) Bu bölge ilmî ve fennî bir tetkika tabi 
tutulmuş ise mâruz mahzurların bertaraf edil
mesi yolunda alınması muktezi tedbirlerin p.e-
Jerdeıı ibaret bulunduğu, 

C) Bunların tatbikine geçilip geçilnıediği, 
geçilmemişse ne zaman geçileceği hususlarının 
ilgili Tarım ve Bayındırlık Bakanları tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet 
buyurulmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarla. 
Aydın 

İskender Cenap Ege 

T. O. 
Tarım Bakanlığı 

Özel Kalem Müd. 
Sayı: 957/86810 

8.10.1963 

Konu : Söke ovasının ço
rak! aşması hakkında, 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi: 23 . 9 . 1963 tarih, Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü 7/109-2783/3744 sayılı 
yazı. 

Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Sayın İs
kender Cenap Ege'nin Aydın'm Söke ovasmda-
ki çoraklaşma karşısında alınacak tedbirlere da
ir yazılı soru önergesi tetkik edildi, bu konuda 
Hakanlığımızı ilgilendiren hususların cevapları 
aşağıdadır : 

1. Söke ovasmdaki çoraklaşmanın gideril
meyi, Öncelikle bu bölgelerdeki su taşkınlıkları
nın önlenmesi, sulama ve drenaj tesislerinin ku
rulması ile mümkün olacaktır. Ancak su taş-
kınlarıklarmı önleme probleminin halli için ele 
alınacak tedbirlerin kökü zira atin dışında cok 
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değişik konularla alâkalıdır. Bilhassa sel teşek
külünün önlenmesi; 

a) Su toplama havzasını teşkil eden yüksek 
arazilerde tarıma elverişli olmıyan toprakların 
işlenmesine mâni olunması, bunun için de bu 
kesimlerde yerleşen ve yekûnları oldukça kaba
rık bulunan çiftçi nüfusunun aşağı arazilere 
nakledilmesi; 

b) Aşırı otlama sebebi ile meraların tahri
bine mâni olunması, 

e) Orman içinde bulunan köylerin oradaki 
arazi kapasitesine göre ayarlanarak orman tah
ribatının önlenmesi; 

d) Dağınık ve ziraat tekniğine göre işlenmi-
yen arazilerin parselasyon ve toplulaştırılması-
nın temini, 

Gibi mühim olan sosyal ve ekonomik mesele
lerin halledilmesine bağlıdır. Bu izahatımızdan; 
sel, erozyon ve çoraklaşma problemlerinin hal
ledilmesinde sadece ova çalışmaları ile kati ve 
müessir bir netice elde edilemiyeceği anlaşıl
maktadır. 

Yurdumuz için tehlikeli bir durum arz eden 
bu meselelerin hal çarelerini teminen Bakanlı
ğımızca, Toprak Reformu kanun tasarısı, mera 
kanunu, sulama ve toprak muhafaza birlikleri 
kurulmasına dair kanun tasarısı, Orman Ka
nununda bâzı tadilât yapılmasına dair kanun 
tasarısı ile havza amenajmanı ve sellerden ko
runma hakkındaki kanun tasarıları üzerinde ça
lışılmıştır. Bunlardan ormana ait olanı Büyük 
Millet Meclisine sunulmuştur. Diğerleri ise Baş
bakanlıkta veya Bakanlıkların mütalâasına su
nulmuş yahut son hazırlıkları bitirilmek üzere
dir. 

2. Memleketimizde umumi olan sel, erozyon 
ve çoraklaşma işinin halli toptan ele alınmakla 
beraber münferit ovalarda da âcil tedbirlerin 
alınması çalışmalarına devam edilmektedir. Bu 
meyanda, Menderes vadisinde, Sarayköy, Kuyu-
cak, Nazilli, Yamalak, Aydın, Söke ve Milas 
ovalarının toprak haritası Bakanlığımızca ya
pılmış ve raporu ile birlikte Bayındırlık Bakan
lığına verilmiştir. 

3. Bakanlığımız bu bölgede sulama tekniği 
ve çorak arazilerin kontrolü konularında çift
çilerle müştereken çalışmalar yapmakta ve sel
den korunma ile ilgili toprak muhafaza de-
monstrasyonları tesis etmektedir. 
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Bayındırlık Bakanlığı tarafından sulama, 

drenaj ve taşkın önleme tesisleri tamamlandık
tan sonra çalışmalarımız bu bölgeye teksif edi
lecektir. 

1963 yılında bu bölgedeki erozyon, sel ve ço
raklaşma konularını incelemek ve etüt sonuçla
rına göre developman plânlarını hazırlamak 
maksadiyle Topraksu Ege Bölgesi Müdürlüğü 
bünyesinde bir Envanter ve ön Plânlama Grupu 
ile bir Havza Plânlama Grup Amirliği teşkil 
olunarak faaliyete geçirilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim, saygılarımla. 
Mehmet îzmen 
Tarım Bakanı 

23 . 9 . 1963 
C. Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Türkiyemizin ve bu meyanda E.ge bölgesinin 
en verimli ve kıymetli topraklarına sahip bulu
nan Aydın'm Söke ovası, maalesef günden güne 
verimini azaltmakta, köylü, şehirli bütün ilgili 
vatandaşlar ve binnetice memleketin millî eko
nomi ve ziraati büyük bir endişe ve tehlikeye 
mâruz bulunmaktadır. 

Bilhassa, sulu ve kuru, türlü ziraatte verimi 
ve mahsullerinin evsafı diğer bölgelerle kıyas 
edilemiyecek bir üstünlük gösteren Söke'nin 250 
bin dekara yakın arazisi çoraklaşarak tuz taba
kası ile örtülü bir manzara arz etmektedir. 

A) Köylü, şehirli bütün sakinlerini ve ilgili
lerini vasıflı ve zengin bir çiftçi haline getiren 
bu büyük sahaya arız olan çoraklaşma ve top
raklarının yarılma olayı ile bilh Büyük Men
deres nehrinin ıslâhı ve sulama kanallarının açı
lıp tanzim edilmesi ve sair verimi azaltan sebep
lerin yetkili elemanlar vasıtasiyle mahallen tet
kik edilip edilmediği, 

B) Bu bölge ilmî ve fennî bir tetkika tabi 
tutulmuş ise mâruz mahzurların bertaraf edil
mesi yolunda alınması muktazi tedbirlerin ne
lerden ibaret bulunduğu, 

C) Bunların tatbikine geçilip geçirmediği, 
geçilmemişse ne zaman geçileceği hususlarının 
ilgili Tarım ve Bayındırlık Bakanları tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet 
Duyurulmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
İskender Cenap Ege 

Aydın 
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T. C. I 

Bayındırlık Bakanlığı 
özel Kalem 

Sayı : 154/728 
10 . 10 . 1963 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 2783/3744 - 7/109 sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi iskender 

Cenap Ege'nin Aydm'm Söke ovasına dair ve 
Tarım Bakanlığı ile Bakanlığımız tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasını istiyen önergesini 
Bakanlığımız çalışmaları ile ilgili karşılığı aşağıya 
dercedilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Bayındırlık Bakanı 

îlyas Seçkin 

1. Söke ovasmdaki tuzluluğun giderilmesi 
ile taşkınların önlenmesi ve ovanın sulanması ko
nusu halen Bakanlığımız tarafından ele alınmış 
olup gerekli etüdlere başlanmış bulunmaktadır. I 

Projenin istikşaf i mahiyetteki etüdleri ta
mamlanmak üzeredir. Plânlama için lüzumlu do-
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nelerin toplanmasına ve bu arada arazi tasnifi 
revizyonu işine ve drenaj etüdlerine de başlan
mıştır. 

İstikşaf i mahiyetteki etüdler tamamlandık
tan sonra, genel plânlamada bir değişikliğe uğ-
ramıyacağı tahmin olunan tesisler münferit üni
teler halinde plânlamaları yapılarak icraatına 
geçilecektir. 

2. Ovanın verimli hale getirilmesi için taş
kınların önlenmesi, ovaya düşen yağışın ve su
lama sularının boşaltılmasını sağlıyaeak boşalt
ma sisteminin vücuda getirilmesi ve tuzlu top
rakların yıkanabilmesi için derin dren tesisleri
nin yapılması ve yıkama tatbik edilmesi gere
kecektir. Bu işlerin tasarlanması için toprak ka
litesinin, yeraltı suyu durumunun ve kalitesinin 
bilinmesine ve gerekli haritanın elde bulunması
na ihtiyaç vardır. 

Bu bilgileri toplama ve harita alma işi halen 
devam etmektedir. 

3. Programa göre projenin istikşaf i mahi
yetteki etüdü 1963 yılı sonunda, plânlaması da 
1965 yılı sonunda bitirilecektir. 

• • mmm> • • 

* 
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İstanbul'da, Beşiktaş'ta, Vişnezade mahallesinde, Teşvikiye ve Maçka meydanı sokaklarında kâin 
ve Hazineye ait iken parasız olarak istanbul Belediyesine devredilmiş bulunan arsa ve binanın 

Hazinaye iadesi hakkındaki kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

ANKARA 
Mansur Uiusoy 

ANTALYA 
'Mustafa özer 

BALIKESİR 
Kadri öztaş 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ERZURUM 
Nurettin Ayrmksa 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 

(Kanun tasarısı reddedilmiştir.) 

Üye sayım 
Oy ^erenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserier 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

185 
İ İ 2 

42 
65 

5 
69 

4 

[Kabul edenler] 
İSPARTA 

Suat Seren 
IZMlR 

tzzet Birand 
Cahit Okurer 

KARS 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KONYA 
Mustafa Dinekli 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Emin Açar 
Peıit AJpiskender 

Orhan Süersan 
MARDİN 

Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NİĞDE 
Kudret Bay han 
İzzet Gener 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SÜRT 
Lâtif Aykut 

TEKİRDAĞ 
Selâmı Üren 

TUNCELİ 
Mehmet AM Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Hidayet Aydıner 
Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Necati özdeniz 
Burhanettin Uluç 
Âdil Ünlü 

[Reddedenler] 
TABU ÜYELER 

Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanıülah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Sıtkı Ulay 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaldı 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Hasan Ali Türk er 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENlZLt 
Cahit Akyar 

ERZURUM 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 
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İSTANBUL 
Ethern Menemencioğlu 
Rifat Öztürkçme 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

IZMÎR 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci An 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

C. Senatosu B : 
KOCAELİ 

Rifat Özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MANİSA 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
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MUŞ 

İhsan Akpolat 
SAKARYA 

Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Comalettin Bulak 
Cahit Tokgöz 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Osman Haeıbaloğlu 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tcvfik tnci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Esat Çağa 
Ragıp Üner 
Nevzat Sen gel 

[Çekinserler] 
GAZİANTEP 

7eki İslâm 
Nizamettin özgül 

IZMÎR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

SİVAS 
Hulusi Söylemezoğlu 

[Oya katılmıy anlar] 
TABII ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Fahri Özdilek (î.) 
Mehmet özgüne§ 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Galip Avşar 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Ha. A Ağar 
AFYON KARAHISAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasa-
pan 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Rifat Etker (I.) 
Sabit Kocabeyoğlu 
ibrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
Mehmet tlkuçan 

ARTVİN 
F'ehmi Alpaslan 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 
(t) 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Halit Sankava 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Ze'ki Arsan 

DENIZLI 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

GİRESUN 
Mehmet îzmen (B.) 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek (I.) 
Fethi Başak 

Celil Cevherioğlu 
Nurullah Esat Sümer 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Su ad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz (I.) 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHÖt 
I. Ş. Atasağun 

ORDU 
Eşref Ayhan 
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Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Damşoğlu 

SAKARYA 
"Turhan Kapanlı 

SİVAS 
Rifat öçten 
Ziya önder 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

URFA 
Vasfii Grergrer 

UŞAK 
Kâmil Coşkımoğlu 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Hasan Kangal (I.) 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 
Hakkâri 
İstanbul 

1 
1 
1 

Samsun 

Yekûn 

»>-©<ı 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

YÜZ YÎRMÎBİRÎNCÎ BÎRLEŞÎM 

15 . 10 . 1963 Salı 

Saat : 14,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK ÎŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 

Rifat Öztürkçine'nin, Plân için sarf edilen pa
raya dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/192) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna'nuı, İnebolu ilçesinde 
meydana gelen sel felâketine dair, Başbakan
dan sözlü sorusu (6/215) 

3. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hil
mi Onat'in, İzmir'in Selçuk ilçesinde kurutu
lan bir bataklığa dair Maliye Bakanından sözlü 
sorusu (6/217) 

4. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hil
mi Onar'in, vatandaşların geçim kaynağı olan 
tapulu arazilerine dair Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/218) 

5. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Özel Şahingiray'ın, 1963 yılında kurulacak olan 
Sosyal ve İktisadi Araştırma Enstitüsüne, ço
cuklar için yapılan neşriyata ve Atatürk'e atfe
dilen bir beyanata dair Millî Eğitim Bakanın 
dan sözlü sorusu (6/221) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Fikrat Turhangil'in, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanının Polonya'ya gidiş sebebine dair Sağ-
lik ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/222) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi 
Nedim Evliya'nm, Danıştay Birinci Başkanlığı
nın ne zamandan beri açık bulunduğuna dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/223) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, çeşitli dergi ve neşriyatla

ra dair Milli Eğitim Bakanından .sözlü sorusu 
(6/224) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi 
Rasim Giray'm, Elâzığ vilâyeti köy yolları in
şaatına dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu (6/225) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, 1963 - 1964 ihracat devre
sinde dış pazara arz edilecek tütün stokumuz 
üzerinde ne gibi hazırlıklarımız mevcudolduğu-
na dair Ticaret ve Tarım bakanlarından sözlü 
sorusu (6/226) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi 
Rasim Giray'in, Bakanlık üst kademe memur
larına dair Milli Eğitim Bakanından sözlü so
rusu. (6/228) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Vasfi 
Gerger'in, İçişleri Bakanının C. H. P. toplantı
sında yaptığı açıklamalara dair, Başbakandan 
sözlü sorusu (6/229) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nm, müebbet mahkûm Dr. 
Zeki Erataman'a dair Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu (6/230) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nm, Yassıada mahkûmların
dan Halis Öztürk'ün Kayseri'den Ağrı'ya nakli
ne dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü sorusu (6/231) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nm, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanının hükümlü Celâl Bayar'ı ziyareti
ne dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü sorusu (6/232) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

(Devamı arkada) 
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B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR. DEFA GÖRÜ

ŞÜLECEK İŞLER I 
X I . — Devlet memurları aylıklarının tevhit ; 

ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna b:ı^"ı | 
cetvellerin Bayındırlık Bakanlığı kısmında de- j 
ğişiklik yepılması hakkındaki kanun tasarısı- I 
ntn Millet Meclisince kabul olunan metni ve | 
Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık ve Ulaştırma j 
ve Bütçe komisyonları raporları (M. Meclisi j 
1/342; C. Senatosu 1/289) (S. Sayısı: 313) j 
[Dağıtma tarihi : 3 . 10 . 1963] (Ret) 

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

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

4. — Cumhuriyet Senatosu İçtüzük teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzük Komisyonu 
raporu (2/15) (S. Sayısı : 65 e ek) [Dağırma 
tarihi : 18 . 10 . 1962] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X 1. — İktisadi Devlet Teşekkülleri ile mü-
ojgsseleri ve iştirakleri hakkındaki kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon rapora 
(M. Meclisi 1/317; C. Senatosu 1/282) (S. Sa
yısı : 303) [Dağıtma tarihi : 28 . 9 . 1963] 

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

3. — Hasan Kâhyaoğlu hakkındaki ölüm ce
zasının yerine getirilmesine dair kanun teklifi
nin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 3/206; C. Senato
su 2/89) (S. Sayısı : 311) [Dağıtma tarihi : 
3 . 10 . 1963] 

4. — 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 nci 
maddesinin (C) fıkrasına 4092 sayılı Kanunla 
eklenen hükümlerin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bir geçici madde eklenmesi hakkındaki kanun 
teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma Komis
yonu raporu (M. Meclisi 2/484; C. Senatosu 
2/111) (S. Sayısı: 316) [Dağıtma tarihi : 
5 . 10 . 1963] 





Dönem : 1 
Toplantı : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı: 

Hasan Kâhyaoğlu hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine 
dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve C. Se
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi 3 /206; 

C. Senatosu 2 /89) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 97) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 1 . 7 . 1963 

Kanunim- Müdürlüğü 
Sayı : 1398 - 6185 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLİĞİNA 

Millet Meclisinin 27 . 6 . 1963 tarihli 103 ncü Birleşiminde görüşülerek kabul edilen, Hasan Kâh
yaoğlu hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine dair kanun teklifi, dosyası ile birlikte su
nulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not : Bu teklif 6.3. 1962 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
13, 27 . 6 . 1963 tarihli 95 ve 103 ncü Birleşimlerinde görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 97) 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 3 . 9 . 1963 

Esas No. : 2/89 
Karar No. : 85 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 27 Haziran 1963 tarihli 103 ncü Birleşiminde görüşülerek ka
bul edilen, Hasan Kâhyaoğlu hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine dair kanun teklifi 
Millet Meclisi Başkanlığının 1 Temmuz 1963 tarihli ve 1398 - 6185 sayılı yazıları ile Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığına havale olunmakla komisyonumuzun 3 Eylül 1963 tarihli Birleşiminde Ada
let Bakanlığı temsilcisi hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu : 

Mahkeme ilâmında da tafsilen yazılı olduğu üzere, 2 Şubat 1958 günü Dünya Kiliseler Birliği 
binasında kasayı kırmak suretiyle yedi bin lirayı çalmak ve 7 . 9 . 1958 tarihinde de mezkûr bi
naya aynı maksatla girip hırsızlık yaptıktan sonra, içeri giren bina bekçisi Hamdi Karadeniz'i 
işlediği hırsızlık suçlarının delillerini yok etmek ve cezalardan kurtulmak maksadiyle balta ile öl-
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dürdüğü anlaşılmış bulunduğundan, Hasan Kâhyaoğlu hakkındaki ölüm cezasının yerine getiril
mesine dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni komisyonumuzca da aynen 
kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Bursa 

$. Kayalar 

Aydın 
F. Turhangü 

Bu kanunda Sözcü 
Ordu 

Z. Kumrulu 

Kastamonu 
A. N. Tuna 

Bu kanunda Kâtip 
Tabiî Üye 
S. Özgür 

Uşak 
K. Coşhunoğlu 

Cumhurbaşkanınca S. Ü 
E. Çağa 

İmzada bulunamadı. 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Hasan Kâhyaoğlu hakkındaki ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Yargıtay Birinci Ceza Daire
sinin 27 . 1 . 1962 tarihli ve esas 1961/3250, 
karar 1962/238 sayılı ilâmiyle kesinleşen, İs
tanbul Birinci Ağır Ceza Mahkemesinin 22 . 8 . 
1961 tarihli ve esas 961/141, karar 961/193 sa
yılı hükmiyle Türk Ceza Kanununun 450/9. 
ncu maddesine tevfikan ölüm cezasına mahkûm 
edilmiş bulunan, Üsküdar Ümraniye köyü He
kimbaşı Çiftliğinde oturan Ali Rızaoğlu, Zey
nep'ten doğma 1931 - Filibe doğumlu, Bulgar 
uyruklu olup, Türk mülteci Hasan Kâhyaoğlu 
hakkındaki işbu ölüm cezasının yerine getiril
mesine karar verilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. 
rütür. 

Bu kanunu Adalet Bakanı yü-

CUMHURİYET SENATOSU ANAYASA VE 
ADALET KOMİSYONUNUN KABUL 

ETTİĞİ METİN 

Hasan Kâhyaoğlu hakkındaki ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 311 ) 



Dönem : 1 
Toplantı : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 nci maddesinin (c) fıkrasına 
4092 sayılı Kanunla eklenen hükümlerin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bir geçici madde eklenmesi hakkındaki kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Sa
vunma Komisyonu raporu (M. Meclisi 2 /484; C, Senatosu 2/111) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 287) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 21 . 9 . 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 5086 - 27836 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 19 . 9 . 1963 tarihli 140 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek ka
bul edilen, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 nci maddesinin (C) fıkrasına 4092 sayılı Kanunla 
eklenen hükümlerin değiştirilmesi ve bu kanuna bir geçici madde eklenmesi hakkındaki kanun 
teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not : Bu teklif 26 . 4 . 1963 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
5, 19 . 9 . 1963 tarihli 131, 140 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 287) 

Millî Savunma Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Savunma Komisyonu 3 . 10 . 1963 

Esas No: 2/111 
Karar No: 24 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 1 9 . 9 . 1963 tarihli 140 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek ka
bul edilen, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 nci maddesinin (C) fıkrasına 4092 sayılı Kanunla ek
lenen hükümlerin değiştirilmesi ve bu kanuna bir geçici madde eklenmesi hakkındaki kanun teklifi, 
ilgili bakanlıklar temsilcilerinin de iştirakleriyle komisyonumuzun 2 . 10 . 1963. ve 3 . 10 . 1963 
tarihli birleşimlerinde tetkik ve müzakere edileli. 

Teklif gerekçesinde tafsilen izahı yapılan hususlar ve gerekse ilgili Millî Savunma ve Millî Eği
tim Bakanları temsilcilerinin tamamlayıcı beyanları üzerine, komisyonumuz Millet Meclisi Genel 
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Kurulunca kabul edilen metnin aynen kabulüne, (fenol Kur-uluu tasviplerine arz olunmak üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulmasına karar verilmiştir'. 

(öncelik ve ivedilikle görüşülmesine) 
Başkan 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
K. Orbay 

Tabiî Üye 
M. Ataklı 

Denizli 
M. E. Durul 

Başkanvekili 
Tabiî Üye 
F. Özdüek 

İmzada bul anamadı 

Tabiî Üye 
R. Aksoyoğlu 

Erzurum 
E. Sancılan 

Sözcü 
Manisa 
E. Acar 

('umlmrbaşkanmea S. Ü. 
N. Özdeniz 

Samsun 
('. Tokgöz 

Kâtip 
Ankara 

M. Ulusoy 
1 mzada bulunamadı 

Çanakkale 
Â. Aksoy 

Zonguldak 
T. İnci 

MİLLET MEOLISÎNlN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

İtil sayılı Askerlik Kanununun 35 nci madde
sinin (C) fıkrasına 4092 sayılı Kanunla eklenen 

hükümlerin değiştirilmesi ve tu kanuna bir 
geçici madde eklenmesi hakkındaki 

Kanun 

MADDE 1. — 1111 sayılı Askerlik Kanunu
nun 35 nci maddesinin (C) fıkrasına 4092 sa
yılı Kanunla eklenen hükümler aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Lise son sınıfta bulunan öğrencilerden iki yıl 
üst üste sınıf geçemediklerinden dolayı, asker
liklerine karar alınmış ve dolayısiyle yüksek 
bir öğrenim kurumuna girememiş olanların as
kere celp ve şevkleri bir yıl geciktirilir. 

Bunlardan ertesi yıl yüksek bir öğrenim ku
rumuna asıl öğrenci olarak girdiklerini usulü
ne göre tevsik edenlerin; askere celp ve şevk
leri hakkında alınmış olan kararlar, askerlik 
meclisi veya idare heyetlerince ertesi yıla terk 
şeklinde değiştirilir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihte; durumları bu kanuna uyup 
da, askers sevk edilmiş veya sevk edilmemiş 
olanlardan bir. yüksek öğrenim kurumuna asıl 
öğrenci olarak kayıtlı bulunanlar da, yukarki 
madde hükmünden faydalanırlar. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİOİ METİN 

1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 nci madde
sinin (C) fıkrasına 4092 sayılı Kanımla eklenen 

hükümlerin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 
geçici madde eklenmesi hakkındaki 

kanun teklifi 

MADDE 1. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE Millet Meclisinin kabul et
tiği geçici madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

O. Senatosu ( S. Sayısı : 316 ) 



Dönem : 1 
Toplantı : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

istanbul'da, Beşiktaş'ta, Vişnezade mahallesinde, Teşvikiye ve Maçka 
meydanı sokaklarında kâin ve Hazineye ait iken parasız olarak istan
bul Belediyesine devredilmiş bulunan arşa ye binamn Hazineye iadesi 
hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu içişleri, Millî Eğitim, Malî ve iktisadi İşler ve 
Bütçe komisyonları raporları CM. Meclisi 1/126; C. Senatosu 1/247) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 243) 

Mület Meclisi 
Genel Sekreterliği 15 . 6 . 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1249 - 5304 

('ÜM'HURÎYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 13 . 6 . 1963 tarihli 95 nci Birleşiminde görüşülerek kabul edilen, İstanbul'
da, Beşiktaş'ta, Vişnezade mahallesinde, Teşvikiye ve Maçka meydanı sokaklarında kâin ve Ha
zineye ait iken parasız olarak İstanbul Belediyesine devredilmiş bulunan arsa ve binanın Hazine
ye iadesi hakkındaki kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

F. Sirmen . 

Not : Bu tasarı 17 . 2 . 1962 tarihinde Başkanlıkça tik Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 19 . 12 . 1962, 22 . 3 . 1963, 30 . 5 . 1963 ve 6, 13 . 6 . 1963 tarihli 19, 61, 87, 91 ve 95 nci 
birleşimlerinde görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı: 243) 

İçişleri Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
İçişleri Komisyonu 24 . 6 .1963 

Esas No. 1/247 
Karar No. 29 

Yüksek Başkanlığa 

istanbul'da, Beşlikttaş'ta, Vişnezade malhallesinde, Teşvikiye ve Maçka meydanı sokaklarında 
kâin ve Hazineye mi iken parasız olarak istanbul Belediyesine devredilmiş bulunan arsa ve bi
nanın Hazinieye iadesi hakkındaki kanun tasansınm Millet Meclisince kalbul edilen mertna, ilgili 
Hükümet temsilcilerinin iştiraMeriyile komisyonumuzda teltikik ve müzakere olundu. 

Hükümet gerekçeslilnde belirtildiği üzere, esasen Hazineye aüt bulunan ve 3 yıldıam beri de okul 
olarak kullanıiaın bahis konusu arsa w binamn yine Haizineye iadesini »ağlıyan kanun tasarısı, 
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komisyonumuzda da ibenimsenımis. ve Mi'l'M Meclisi Genel Kurulımuıı .13 . (i . 1963 ıtariilıli 95 nei 
BMeşilınıi'nde (tasvip gören metini aynen kabul edilmk&ir. 

'Millî Eğitim. Komisyonuna, tevdi 'buyurulması zımnında Yülksek Başkanlığa sunulur. 

•Balkan 
Muğla 

/ / . Menteşeoylu 

Bu rapoı-da Sözcü 
Tekirdağ 
.S'. Üren 

Tafbiî Üye CkMulııulbaşkaımnca S. Ü. 
O. Koksal B. Vinç 

İçel 
C. Okyayuz 

İmzada bulunamadı 

İzmir 
fi. L. Bozcah, 

Maraş 
N. Evliya 

Niğde 
K. Baykan 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Cumh uriycl Senatosu 
Millî Eğitim Komisyonu 

Esas No. 1/247 
Karar No. 21 

26 . 6 . 1963 

Yüksek Başkanlığa 

Millet MecLi'siniin 13.0.1963 tariHıli 95 m* i Birleşin) imde: görüşü! er ok 'kaıbui edilen, İstanibul'-
da, Beşiktaş'ta, VişiK'tzade m abal leşinde, Teşvikiye ve Maıdka meydanı sokaiklarında kâin ve Hazi
neye ait ilken ptan'a-sıız olaralk îstaınlbul Belediyecine devredilmiş bulunan arsa ve (binaının Hatimeye 
iadesi hakkındaki kanım tasarısı, ilgili Hükümet hMnsil çilerinin de iştirakleriyle (komisyonumuzda 
görüşüldü. 

Tasarı gerekçem nd e Ibelirtildiği üzere, (\sa»en Hazineye ait :bulunan ve 3 yıldan lberi de okul 
olatfaik ikullıaııılan ballılks konusu arsa ve 'binamın yine Hazineye ık«le!sini sağlryan 'kanun italarım, 
komisyonumuzda! da uygun1 'görülmüş ve Millet Meclisi ({enet Kurulunca kabul edilen 'metnin 
aynen kalbuiıüne, havalesi gereğince Malî ve İktisadi taler Komisyonuna İterdi buyurulmak üzere 
Yüfksek Başkanlığa sunulmasına karar verilmiştir. 

Başkanı 
îzmir 

a. Okum-
Talbiî Üye 

M. ÖzjgünoK 
İmzada 'bul unıaımad ı 

Ağrı 
V. Yardımcı 

Bu kanun Sözcüsü 

Çanakkale 
//. S anla ay a 

İsparta 
S. Seren 

İstanbul 
Ö. Şahingiray 

Kastamonu 
M. Camlıca 

Kayseı^ 
ir. Dikecligil 

Trabzon 
Y. Denvirdağ 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 320 ) 
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Malî ve İktisadi İşler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatonu 
Malî ı\e İktisadi îşlcı- Komisyonu 

Ksas No: 1/247 
Karar No: 82 

18 1963 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 13 . (i . 1983 tarihli 9f) nei "Birleşiminde görüşülerek kabul edilen, İstanbul'da, 
Beşiktaş'ta, Vişnezade mahallesinde, Teşvikiye ve Maçka meydanı sokaklarında kâin ve Hazineye 
ait iken parasız olarak İstanbul Belediyesine devredilmiş bulunan arsa ve binanın Hazineye iadesi 
hakkındaki kanun tasarısı; 

Komisyonumuzun 12 . 9 . 19G3 tarihli toplantısında ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakle
riyle her yönden tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarı gerekçesinde belirtilen hususlar ve buna mütedair ilgili Bakanlık temsilcilerinin verdiği 
tamamlayıcı bilgiler komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden bahis konusu kanun tasarısı 
Millet Meclisi Cîenel Kurulunca kabul edilen şekli ile aynen ve ekseriyetle kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince O. Senatosu Bütçe Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur. 

Bu Raporda Bask 
Sözcü 

Gaziantep 
Z. İslâm 

İzmir 
H. Onat 

an ve 
Kâtip 

Manisa 
Söz hakkım mahfuz 

R. riıısoy 

Sinop 
Muhalefet şerhim cklu! 

S. Batin
in- II. 

Üye 
Giresun 

»S'. Orhon 

Sivas 
Söylcmesoğlu 

üye 
Balıkesir 

Muhalifim 
II. A. Türker 

Muhalefet şerhi 

Mcvzuubahis gayrimenkul 28 . o . 1949 tarih ve 5397 No. lu Kanunla İstanbul Konservatuvarı-
na tahsis olunup, müze, Crüzel Sanatlar Sergileri ve kütüphane gibi hizmetlerde dahi kullanılmak 
üzere Hazinece parasız olarak İstanbul Belediyesine devredilmiş bulunmaktadır. 

Halen Belediyenin mameliki arasına girmiş ve tapuya da tescil edilmiş bulunan bu gayrimenku
lun, mucip sebepleri ne olursa olsun, kanun yolu ile geri alınması Anayasanın herkese tanıdığı 
mülkiyet haklarına aykırıdır. 

Sinop Senatörü 
Suphi Batur 

C. Senatosu ( S. Sayısı :. 320 ) 
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Bütçe Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe Komisyonu 10 . 10 . 1963 

Esas No. : 1/247 
Karar No.: 159 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 18 . 6 . 1963 tarihli 95 nci Birleşiminde görüşülerek kabul edilen, İstanbul'da, 
Beşiktaş'ta, Vişnezade mahallesinde, Teşvikiye ve Maçka Meydanı sokaklarında kâin ve Hazineye 
ait iken parasız olarak İstanbul Belediyesine devredilmiş bulunan arsa ve binanın Hazineye iadesi 
hakkında kanun tasarısı ile, Tunceli Senatörü Mehmet Ali Demir'in aynı mevzua ait kanun teklifi 
havalesi gereğince lekleri, Millî Eğitim ve Malî ve İktisadi İşler komisyonlarında müzakere edi
lip karara bağlandıktan sonra Komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi. 

Evvelemirde mevzuun Anayasa zaviyesinden tetkiki gerektiği kanısına varıldığından, bu yolda 
kamu tüzel kişiliklerinden gayrimenkullerin kanunla alınıp almamıyacağı hususunun halli için, Ma
liye Bakanlığı Başhukuk Müşaviri ile, İçişleri Bakanlığı yetkilileri ve Hukuk müşavirleri de çağrı
larak dinlendiler. 
' ' Kamu tüzel kişileri arasında kanunla halli mümkün olan bu nevi muamelelerin, mülkiyet hakkı
nı zedeliyecek bir yol olmadığı izah edildikten sonra, Anayasanın lifi ncı maddesi gereğince sureti 
hudusu kanunla mümkün ve o şekilde kurulmuş kanın tüzel kişiliklerinin ihdas ve ilgası mümkün 
iken, bu tüzel kişiliklere Hazinece bedelsiz devredilmiş bir gayrimenkulun, kamu hizmeti zaviyesinden 
aynı şekilde tekrar Hazineye iadesinde de Anayasa bakımından bir aykırılık olmıyacağı sonucuna 
varılmış ve meselenin Anayasa ve Adalet Komisyonuna havalesi gerekmediği kanaatiyle tasaarının 
esasının müzakeresine geçilmiştir. 

Ancak, konservatuvar olarak kullanılmak üzere belediyeye devredilmiş olan bu gayrimenkulun, 
bu zaviyeden bir hizmete tahsisi ve bir hizmeti karşılaması ieabederken sanat okullarına tahsis edil
miş olması, İstanbul şehrinin konservatuvar ihtiyacını giderecek bir binanın ne suretle elde edile
ceğinin İçişleri Bakanlığından sorulması kararlaştırılmış, İçişleri Bakanlığından gelen cevap, 
Hükümet teklifine tamamen aykırı olduğu görüldüğünden ve inhirafın sebebini anlamak ve mesele
nin iki bakanlık arasında bir mevzu olması sebebi ile neticeye vanlabilmek için İçişleri ve Millî Eği
tim Bakanlıkları yetkililerinin davet ve dinlenme eri gerekmiştir. 

Bunlar huzuriylc yapılan müzakerelerde : 
İçişleri Bakanlığındaki dosyada Hükümet ve Mehmet Ali Demir'in teklifleri intikal etmiş ve 

Bakanlık olarak Millî Eğitim Bakanlığına devri hususunda, ihtilâfları olmadığı yolunda cevap ve
rildiği ifade edilmiştir. 

Konservatuvar binası ihtiyacına gelince, belediye bu zaviyeden bir talep sevk' etmediği gibi, be
lediye* borçlarının konsolidasyonu sebebiyle dört yüz küsur milyonluk bir borç; yükünden kurtul
muş olmaktadır. Belediye geniş mikyasta bir imi: nıa sahibolacağından bu yönden hizmetin karşı-
1 anabi 1 eceği belirtilmistir. 

Tophane'de okul 2 000 mevcutla çalışmakta id. Tophane'de binalarımız yıkılınca oradaki 8 - 4 
milyonluk yatırımın ortadan kalktığı, 

Bunun üzerine bu binaya taşınarak 2,5 milyon lira, bir sarfiyat ile burası sanat okulu olarak 
kullanılmaya başlandığı ve 4 senedir kullanılmakta olduğu verilen izahattan anlaşılmıştır. 

1949 yılında belediyeye devredilen gayrimenkulun sanat okuluna tahsis edildiği 1959 a kadar 
konservatuvar olarak kullanılmadığı gibi bu yolda bir gayret de sarf edilmediği anlaşılmaktadır. 

Belediye bedelsiz devrinde gayrimenkul mülkiyetine tecavüz olarak mütalâa edilemez ise hizmet 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 320 ) 
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tahsisine terki dolayısiyle yapılacak muamelede mülkiyeti zedeleyici bir hal aramak mümkün ol-
mıyacaktır. Millet Meclisinin Genel Kunılunca kabul edilen metnin aynen kabulüne karar verilmiş
tir. 

Genel Kumlun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Siirt Niğde Balıkesir 

*S\ Kurutluoğlu L. Akyuri K. Baykan K. (htaş 

Ordu Tabiî Üye Tabiî Üye 
>Ş\ Kök nal 11. Tunckanat S. Gürsoytrak 

(J. Senatosu f S. Sayısı . S'JO ) 
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K'İŞLEKİ K( JMiıiSYON UNUN 
KABUL UTTİĞT METİN 

İstanbul'da, Beşiktaş'ta, Vişne-
zade mahallesinde, Teşvikiye ve 
Marka m e ydan t sokaklarında 
kâin ve Hazineye ait iken -pa
rasız olarak İstanbul Belediye
sine devredilmiş bulunan arsa 
ve binanın Hazineye iadesi 

hakkında kanun tasarısı 

| MİLLÎ İŞİTİM KÜ'MİSYO-
| NUNUN KABUL ETTİĞİ 
I METIN 

j İstanbul'da., Beşiktaş'ta, Vişne-
| zade mahallesinde, Teşvikiye ve 
! Maçka meydanı sokaklarında 
| kâin ve Hazineye ait iken pa-
\ rastı olarak İstanbul Belediye

sine devredilmiş bulunan arsa 
\ ve binanın Hazineye iadesi 
\ hakkında kanun tasarısı 

MİLLET MECLİSİNİN KA
BUL ETTİĞİ METİN 

İstanbul'da, Beşiktaş'la, Vişne-
zade mahallesinde, Teşvikiye ve 
Maçka meydanı sokaklarında 
kâin ve Hazineye ait iken pa
rasız olarak İstanbul Belediye
sine devredilmiş bıdunan arsa 
ve binanın Hazineye iadesi 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 5397 sayılı 
Kanunla parasız olarak İstan
bul Belediyesine devredilmiş 
bulunan, istanbul'da, Beşiktaş'
ta, Vişnezade mahallesinde, Teş
vikiye ve Maçka meydanı so
kaklarında kâin eski 2 müker
rer, yeni 4 kapı sayılı ve 66 
pafta, 703 ada, 4 parsel numa
ralı 15 342,50 metrekare arsa 
ile üzerinde tamamlanmış olan 
bina bedelsiz olarak Hazineye 
iade olunmuştur. 

MADDE 2. — 5397 ve 6585 
sayılı kanunlar kaldırılmıştır. 

MADDE 3. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunun 
hükümlerini İçişleri ve Maliye 
Bakanları yürütür. 

MADDE 1. — Millet Mecli- ! 
since kabul edilen 1 nci madde | 
aynen kabul edilmiştir. l 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Mecli
since kabul edilen 4 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

i MADDE 1. — Millet Mecli-
| since kabul edilen 1 nci madde 
1 aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Mecli
since kabul edilen 4 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

(1 Senatosu ( S. Sayısı : 'Mİ! ) 



MALÎ VE İKTİSADİ İŞLER KOMİSYONU
NU* KABUL ETTİĞİ METÎN 

İstanbul'da, Beşiktaş'ta, Vişnezade mahallesinde, 
Teşvikiye ve Maçka meydanı sokaklarında kâin 
ve Hazineye ait iken parasız olarak İstanbul 
Belediyesine devredilmiş bulunan arsa ve binanın 

Hazineye iadesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 1 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 2 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 3 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 4 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

BÜ'İVE KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

İstanbul'da, Beşiktaş'ta, Vişnezade mahallesinde, 
Teşvikiye ve Maçka meydanı sokaklarında kâin 
ve Hazineye ait iken parasız olarak İstanbul 
Belediyesine devredilmiş bulunan arsa ve binanın 

Hazineye iadesi hakkındaki kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

>>£»-;< 
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