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1. — GEÇEN TUT 

İstanbul Üyesi Özel Şahingiray; Amerika 
Birleşik Devletleri Başkanı müteveffa .John F. 
Keımedy'nin yüksek şahsiyet ve insaniyete yap
tığı büyük hizmetlerinden bahsile istanbul'a bir 
bronz heykelinin dikilmesini ve bunun öncülü
ğünün Cumhuriyet Senatosu tarafından yapıl
masını teklif etti. Başkan, gereğinin 'Başkan
lık Divanınca düşünüleceğini bildirdi. 

Başbakan İsmet İnönü'nün istifasının kabul 
ve yeni Hükümet kuruluncaya kadar Ba'kanlar 
Kurulunun görevine devamının rica olunduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu, bilgi 
edinildi. 

Disiplin mahkemeleri kuruluşu, yargılama 
usulü ve disiplin suç ve cezaları hakkında kanun 
tasarısını görüşmek üzere ilgili komisyonlardan 
beşer üyenin iştiraki ile bir geçici komisyon 
kurulmasına dair Millî Savunma Komisyonu 
Başkanlığı tezkeresi okundu ve Geçici Komis
yonun teşkili kabul olundu. 

İstanbul Üyesi E illa t Öztürkçine'nin J 92, 
Kastamonu Üyesi Ahmet Niısret Tuna'-

ııın, 245, 
İzmir Üyesi Hilmi Oiıat'ın, 217, 
İstanbul üyesi Özel Şahingiray in 221, 
Maraş Üy®si Nedim Evliya'nm 228, 
Kayseri Üyesi Hüsnü Dikeçligil'in 224, 
Flâzığ Üyesi lîasim Giray in, 225, 228, 
Tabiî Üye Kadri Kaplan/m 237, 239, 
Tabiî Üye Mucip Ataklıiım, 288, 
Aydın Üyesi İskender Cenap Ege'nin 240, 
Çanakkale Üyesi Âli Aksoy'un 241 sayılı 

sözlü soruları ilgili bakanların ; 
Aydın Üyesi Fikret Turhangilin 222, 

^ANAK ÖZETİ 

Üıi'a Üyesi Vasfi Gerger'in 229, 
Maraş Üyesi Nedim Evliya'nm 284 sayılı 

sözlü sondan, sorti sahiplerinin bu birleşimde 
hazır bulunmamaları sebebiyle, gelecek birleşi
me bırakıldı. 

Ankara Üyesi Hıfzı Oğuz Btfkata'nm 23ü, 
281, 282, 28,*), ve 286 sayılı sözlü »sorularının gö
rüşülmesi, sorulara mevzu teşkil eden hâdiseler 
hakkında tahkikat açılmış bulunduğundan, tâ-
ilk olundu. 

İzmir Üyesi Hilmi Onatin, vatandaşların ge
çim kaynağı olan tapulu arazilere ve 

Samsun Üyesi Fethi Tevetoğiu'nun, 1968 -
1904 ihracat devresinde dış pazara arz edilecek 
tütün stokumuz üzerinde ne gibi hazırlıklarımız 
nıevcudolduğuna dair sözlü sorularına Tarım. 
Bakanı Mehmet îznıen ve 

Kayseri Üyesi Hüsnü Dikeçligil'in, sabit 'bir
liklerin tayın bedellerine dair sözlü sorusuna 
Millî Savunma Bakanı İlhami Sancar cevap ver
diler. 

Cumhuriyet 'Senatosu İçtüzük teklifinin gö
rüşül nıesi, komisyon hazır bulunmadığından, ge
lecek birleşime bırakıldı. 

Gündemde görüşülecek başka madde kalma
dığından 5 Aralık 1963 Perşembe günü saat 15 
te toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başka n vekili Sivas 
/lazım Dağlı Ahmet Çekemoğlu 

Kâtip 
Amasya, 

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

Başkan — Başkanvekili ihsan Hamit Tîgrel 
Kâtipler — Ahmet Çekemoğlu (Sivas) - Macit Zeren (Amasya) 

BAŞKAN — (Birleşimi acı yorum. 

2. YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak 
(Yoklama yapil di) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müza
kereye baslıvoruz. 

3. GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — İktisadi Devlet Teşekkülleri ile müesse
seleri ve iştirakleri hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu (M. 
Meclisi 1/317; C. Senatosu 1/282) (S. Sayısı: 
303) (1) 

BAŞKAN — Geçici Komisyon 
bir önergesi var, okutuyorum. 

Başkanının 

Yüksek Başkanlığa 
İktisadi Devlet 'Teşekkülleri ile müesseseleri 

ve iştirakleri 'hakkındaki kanun tasarısı Geçici 
Komisyon tarafından tekabbül edilmiştir. Gün
deme alınarak kaldığı yerden görüşülmesine de
vamını arz ve teklif ederim. 

•Geçici Komisyon Başkanı 
Bursa 

Şeref Kayalar 

BAŞKAN — Eeorganizasyon kanun tasarısı
nın 'görüşme müddeti ayın 15 inde doluyor. O 
zamana kadar bitmezse aynen kabul edilmiş ola
caktır. Şimdi esasen müzakeresine başlanmıştır. 
Gündeme alınması teklif edilmektedir. Günde
me alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul 'edilmiştir, ivedi
lik kararı alınmamıştır, maddelere geçildiği za
man alacağız. 

(1) 303 S, Sayılı basmayazı tutanağın so-
n undadır. 

Tercihan müzakeresini kabul edenler... Etnıi-
yenler... Kabul edilmiştir. Hükümete haber ve
rildi, komisyon da lütfen yerini alsın. Sayın Ma
liye Bakanı Ferid Melen söz istemişlerdi. Diğer 
arkadaşlarımızdan söz- istiyenlerin isimlerini söz 
sırasına göre okuyorum: Baki Güzey, Nurullalı 
Esat Sümer, Alâeddin Çetin, Macit Zeren, Os
man ıSaim Sarıgöllü. Yalnız Baki Güzey söz sı
rasını Macit Ceren'e vermiştir. Buyurun Sayın 
Zeren. 

MACİT ZEREN (Amasya) — Sayın Baş
kan sayın senatörler; dünyayı iki bloka ayıran 
çekişmeli bir mevzuun Türkiye'mizdeki tat
bikatı ile ilgili bir tasarıyı tartışacağız. 

tikin durumumuzun, doktrin cephesinden, 
belirtilmesinde faydalar vardır. Genel tablo 
içinde, kendi özel yerimizi işaretliyebilmek için 
esasen bütün arkadaşlarımca malûm olan hu
suslara, gayet kısa temas edeceğim. 

Devletin işletmeciliği konusunda, genel ola-
ıak iki fikir birbirini inkâr ediyor. 

Bir kısım mütefekkirler ve politikacılar, 
«işletmecilik zaten Devletin hakkı ve Devletin 
vazifesidir. Fert hesabına böylesine bir hak 
ve böylesine bir vazife mevcut olamaz» diyor
lar. 

Biz bu fikri esasen bahsimizin dışına alıyo
ruz. Buna inananlar, kendi inançlarına uygun 
nizamı kurmuşlar, içinde yaşayıp gidiyorlar. 

Biz ekseriyete yakın bir çoğunlukla, işlet
mecilik hakkım fertlere bırakıyoruz. Bu mev-
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C. Senatosu B : 11 
zuda bak da özel teşebbüsün, vazife de özel 
teşebbüsündür, diyoruz. 

Böyle diyoruz ama ifadedeki 'beraberliğimi
ze rağmen, aramızda ihtilâflarımız vardır. O 
halde biz önce kendimizi dikkatle etüdedelim, 
aramızdaki (benziyen - benzemiyen) noktala
rı sarahatle ortaya koyalım. 

Buna adeta mecburuz çünkü, kaderini bize 
bağlıyan 30 milyon insan, bu konuda hepimi
zi tek tek bilmek ve tanımak istiyor. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bizim safımızda, «özel teşebbüs» fikrini 

kayıtsız şartsız savunan bir ekol var. Bunla
ra göre Devlet sadece bekçilik yapmalıdır. 
Gölge etme başka ihsan istemez» deniyor. 

Biz, bu tarzda özel teşebbüs fikrini benim
semedik, benimsemiyoruz. Zaten bu hususta 
pek çok kimselerle ve diğer siyasi teşekkülleri
mizle beraberiz. (.) halde yerimiz şimdi az çok 
belirlidir. 

Biz özel teşebbüs fikrini kayıtsız şartsız 
değil, kayıtlı ve şartlı yani bâzı istisnalariyle 
birlikte kabul ediyoruz. Ama buna rağmen yi
ne de aramızda ihtilâflar vardır. Çünkü, istis
naların neler olduğunu tâyinde uyuşamıyoruz. 
Bir kısım arkadaşlarımız Devlete açık bıraka
cağımız işletmecilik sahalarını birer birer sa
yalım, icra organı sınırlansın, özel teşebbüs 
erbabı da huzur içinde çalışsın diyorlar. 

Diğer bir kısım arkadaşlarımız; icra orga
nına böyle bir ısınır çizmek doğru değildir. 
Devlete açık bırakılan sahaların neler oldrğu-
nu birer birer saymak yerine, bunun şöyle bir 
tarifini yapalım, yürütme organı bu tarif için
de serbest kalsın, diyorlar. 

Şimdi bir sual soralım; acaba elimizdeki 
tasarı bu görüşlerden hangisine iltifat edi
yor? Her şey, Devletin ve Devlet içindir diyen 
görüşe mi? Hayır. Her şey özel teşebbüs için
dir diyen görüşe mi? Hayır. Bâzı işletmecilik 
sahaları Devlete aittir, bunları teker teker sa
yalım diyen görüşe-mi? Hayır. Devlete alt 
işletmecilik sahalarını saymak yerine tarif 
edelim diyen görüşe mi? Hayır. Devlete alt 
sahaların devamlılık arz edenlerini sayalım, 
önderliğini ve kuruculuğunu yaptıktan sonra 
çekileceğimiz sahaları tarif edelim, diyen orta 
bir görüşe mi iltifat ediyor? Hayır. 

Muhterem arkadaşlarımı, ben bunları tasa
rıya her hangi bir iktisadi görüşün hâkim ol-
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madiğim belirtmek için saydım. Kendi fikri
mi açıkça söylüyorum. Devlete bâzı hususlar
da işletmecilik hakkı verilmeli ve bunların 
devaımlılık arz -edenlerini teker teker saymalı. 
Önderliğini yapıp özel teşebbüse devredeceği
miz sahaları da tarif etmeliyiz diyorum. 

Beni herkes kolayca anlıyor ama, bu önem
li değil. Aslolan, Devletin İni konuda neler 
düşündüğü ve neler dediğini bilmek mühim
dir. 

Bugün, otuz aded İktisadi Devlet Teşekkü
lü vardır. I:î2 aded Devlet sermayesinin az 
veya çok karıştığı iştirakler vardır. Bunların 
birçok üniteleri olduğunu da hatırlıyacak olur
sak Devlet elinin hemen her tarafa uzandığı 
kolaylıkla anlaşılabilir. Şimdi misal olmak 
üzere bâzılarını arz ("deyim. Çimento işleri, 
porselen ve çinicilik işleri, kauçuk işleri, ııııa-
den hurdacılığı işleri, şeker sanayii, yem sana
yii, mensucat sanayii, iplik, işleri, sabunculuk 
işleri, bakkaliye işleri, sinemacılık işleri, so
ğuk hava depoculuğu, konserve, sütçülük işleri, 
-gübre imâli, otelcilik işleri, sigortacılık, banka
cılık, dericilik, 'halıcılık, tuğlacılık ve keresteci
lik. 

tste bütün bu keşmekeş Devlete tanıdığımız 
işletmecilik sınırının tâyin edilmemesinden ileri 
geliyor. Artık bunların belirt ilmesinin zamanı 
gelmiştir, denilemiyor. (Jünkü, tasarıyı tetkik 
ettiğimiz zaman tasarının bu noktada açık ol
madığı görülüyor, âdeta bu 'bahisten kaçılıyor. 
Şimdi Hükümet adına, komisyon adına konuşu
lurken göreceksiniz, bu noktadan yegân yegân 
kaçınacaktır. Sözlerime dan im asm lar, kimseyi 
şahsan hedef tutmuyorum ama bu mevzuda açık
lık istiyorum, vuzuh istiyorum. 

Bizim, rejim rejim diye üstünde durduğu
muz mesele işte bu meselledir. Bugün dünyamız 
Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılmışsa, asıl bu yüz
den ayrılmıştır. Ben buraya kadar olan mâruzâ
tımla iktisadi doktrinler cephesinden tasarının 
bir açıklılk "taşımadığını ifadeye çalıştım. 

Tasarının bir de işletmecilik yönünden görü
nüşü vardır. Tasarıda bayrak olarak tutulan, fi
kir, kârlılık .ve verimlilik fikridir. Müzakerele
rimiz boyunca tasarı ıbu bayrakla takdim edile
cek, 'bu bayrakla müdafaa edilecek ve bu -bay
rakla Devlet, ticari âlemde boy gösterecektir. 

Kârlılık ve verimlilik prensibi, işletme ikti-. 
şadında rasyonellik diye adlandırılan prensibin 
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C. Senatosu B : 11 
yerine ikame edilmiştir. Her ne kadar rasyonel- ı 
lik prensibiyle kârlılık ve verimlilik prensibi ara
sında kuvvetli bir benzerlik varsa da taşıdığı 
zihniyet -bakı mı ir lan da o nişbette kuvvetli bir I 
ayrılık vardır. 

Tasarı, kârlılık ve verimlilik noktasından ha
reket ettiğine 'göre, bünyesi icabı verimli -olmı-
yan yahut dış şartların tesiri altında kârlı ola-
mıyan Devlet işletmelerine paydos denileceği 
•intibaını bırakıycr. Halbuki tasarıda böyle bir 
gayenin güdül m ediği aşikârdır. €ünkü Türk 
Hava Yollan, PTT ve 'benzeri gibi işletmelerin 
kâr ve »ararına 'bakılmadan bir âmme hizmeti 
mülâhazasiyle devam ettirileceği de muhakkak
tır. O halde tasarının daha birinci^ maddesinde 
takdim edilen kârlılık ve verimlilik ilkesi tasarı
nın istihdaf ettiği maksadı, bütün şümulüyle kav
ramamak! ad ir. Üstelik yanlış maksatları da kav
ramaktadır. Yarın bir tatbikatçı çıkar da, ka
nunu başka bir istikamette uygularsa lıiç. de ka
nunsuz bir iş yapmış olmaz. Meselâ; Devlet, kâr
lı ve verimli olmadığı için Devlet Demir Yolları 
işletmesine son verirse kanunsuz bir iş yapmış 
olur mu? Ben de zaten böyle 'bir tatbikatın ola
bileceğine ihtimal vermiyorum. Anlatmak istedi
ğim husus, 'Devlet işletmeciliği bahsinde kârlılık 
ve verimlilik ilkesi, ardından o derecede tehalük 
ve heyecanla koşulacak bir prensip olmadığıdır. 
Şimdi maksadım daha iyi izah edilecek. Başka 
ıbir misal arz edeyim. Yarın bir 'tatbikatçı çıkar 
da PTT idaresinin kârlı ve verimli olmadığı 
için kapatmak yerine ücret tarifelerinde kârlı
lığı sağlıyacak !bir seviyede yükseltme yaparsa 
hattâ çok büyük kârlılık sağlamak için posta 
ücretini 50 kuruştan 150 kuruşa çıkarırsa ka
nunsuz bir iş yapmış olur mu? Bilâkis, o tatbi
katçıyı, kanunu .en iyi şekilde tatbik ettiği için 
tebrik etmemiz icabeder. Ama ötetaraftan vatan
daş ailesiyle senede bir mektnplaşır. Ticari mu
haberatın pahalılaşmasiylc fiyatların umumi se- I 
viyesi yükselir. 'Kültürel '-münasebetler yavaşlar, 
buna benzer birçok ihtilaflı meseleler zuhur eder. 
Ben bugünkü ve varınki tatbikatçının kârlılık 
ve verimlilik ilkesine bu dereci' sarılacağına ihti
mal vermiyorum. .Sadece bu kanuna kârlılık ve 
verimlilik prensibinin ışık tutmaması gerektiği
ne ve Devlet işletmeciliği 'bahsinde âmme hizme
ti mülâhazasının da geniş yeri olduğuna inanı
yorum. Aksi takdirde birgün bir maliyeci çıkar, I 
vergi 'hudutlarını aştık, yeni vergiler getireme- I 
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yiz. En iyisi piyasaya çıkıp kârlı ve verimli 
olan lıer işi yapalım derse işte o zaman kendi
mizi Devlet kapitalizminin tâ içinde buluruz. 
Bir yandan büyük sermaye, öte yandan siyasi 
iktidar bir kere el ele verdi mi, ferdin 'hakları 
nice olur, artık öte yanının ıbilme-m. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi çok önemli 'bir 
noktaya geldim. iBâzan rejimler hukuk yönün
den gelir. Kanun koyucusu Ibir kanun yapar, ye
ni bir nizam getirir. Bâzan da rejimler ve ni
zamlar mevsimlerin gelişi gibi alıştıra alıştıra 
gelir. Bir saban bakarsınız ki, yapraklar dökül
müş, kar yağıyor. Kışı tanımak zorunda kalır

sınız ve paltoya istemiyerek -bir kurtarıcı gibi 
sarılırsınız. Böylesine gelecek bir nizamı hukuk 
•getirmez. Fakat hukuk, bunu sonradan maalesef 
tanımak zorunda kalır. 

Pek mübalağalı bir şekilde ileri sürülen kâr
lılık ve verimlilik ilkesi bir zaruret ise ki, el
bette zaruret olduğu haller de bulunacaktır. O 
halde tasarıda bunu temin edecek ne gibi ted
birler düşünülmüştür? 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin üst 'kademe
lerinde çalışanlara bol bol ücret vermek kâfi mi
dir? Bir teşebbüsün her kademesinde çalışan 
kimselerin semereli çalışmaları lâzımgelmez 
mi? Şayet ücret, kişiyi verimlilik yolunda teş
vik eden bir unsursa asıl ateş hattında çalışan
ların teşvik ve teşci edilmesi lâzım gelmez mi? 
Benim kanaatimce, karılılık ve verimliliği kısır 
bir ücret politikasına bağlamak fazlaca safdillik
tir. Çünkü, kârlılık ve verimlilik iyi bir organi
zasyonla temin edilir. Evvelâ -sermaye ve emek 
arasında muvazene temin edilmelidir. Meselâ 
bir işiletmeye emeği en iyi şekilde koyduğunuz 
hakle yeteri kadar sermaye yatırmadığmız tak
dirde verimlilik düşer. Yakut aksi bir ifadeyle 
bir işletmeye lüzumundan fazla sermaye koyar
sak yüzde ile ifade edilen rantabilite yine aynı 
şekilde düşmüş olur. Diğer taraftan işletme 
.içinde bir yandan iş bölümü diğer yandan iş 
beraberliği sağlanmazsa verimlilik ve kârlılık 
temin edilemez. İşte bütün bunlar bir organizas
yon işidir. Halbuki tasarıda bu hususu tanzim 
edecek bir ihtisas kuruluna yer verilmemiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi buraya kadar 
arz ettiklerimi toparlamak isterim. 

1. Tasarı, iktisadi doktrin kaynaklarının 
hiçbirisinden faydalanmamaktadır. Adeta tasarı 
bu bakımdan hüviyet s izdir. 
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2. "Verimlilik ve kârlılık prensibi mübalağalı 

bir şekilde ele alınmıştır. Yanlış bir tatbikatta 
bizi devlet kapitalizmine kadar götürebilir. 

3. Tasanda âmme lıizmeti ilkesi gölgeleın-
miştir. Tasarının üzerimde (bıraktığı tesir ve te
essür bunlardan iıbarettir. (Sözlerime ıburada son 
verir .hepinizi ihıürraette selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Nurullalı Esat Sümer... 
Y'ok. Sayın Alâeddin Çetin... Yok. Sayın Saim. 
Sarıgöllü. 

OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 
Muhterem Başkan, Cumhuriyet Senatosunun 
kıymetli üyeleri; bu mevzuda söz almış arka
daşlarımızın, tasarının bugün gündeme alın
masına ihtimal vermedikleri için, hazır İm
lim mayısları, lıattâ bendenizin de bu sebeple 
notlarımın yanımda bulunmayışı, konu üzerin
de kifayetli bir konuşma yapmaya maalesef 
imkân vermiyor. Fakat mevzu o kadar mü
him, o kadar ehemmiyetli ki, bilhassa iki şeyi 
'birbirinden ayırmak lüzumuna işaret etmeden 
geçemiyeceğim. Mcvzuuıbansolan şey şudur : 

Sosyal adalet mefhumu nedir? Devlet ka
pitalizmi ile sosyalizm nedir? Ve biz bu mev
zuatla bir gün nereye Varacağız? Meseleyi bir 
bütün olarak bu mevzu üzerinde toplamak bir 
zaruret oluyor. Memleketimizde istiklâl Har
binden sonra sermaye kifayetsizliği yüzünden 
tek şahıs şirketleri bir zaruret halinde kurul
muş ve Devlet kapital yatırmak suretiyle, para 
yatırmak suretiyle memlekette zaruri bir kal
kınmanın bu yoldan, bu metotlarla, başlama
sını temin etmiştir. 

îşte bunlar İktisadi Devlet Teşebbüsleri, 
Devletle ilgili teşebbüsler olarak meydana 
çıkmış birtakım zaruretlerin ifadeleridir. 
Mesele nedir? Bir memleketteki, zaruri olan 
kaııım dışı ve zorlama ile şirket vasfı verilen 
bu tek şahıs şirketleri bir gün kendi 'hakiki 
vasıflarına dönmek zorunluluğundadırlar. Bun
ları o yola götürmek mecburiyetindeyiz. Memle
kette o zorunluluk kalkıp da bunun yerine hu
susi teşebbüsün kifayetli hizmetleri gelmeye 
başladığı anda artık Devletin bu yoldaki çalış
maları, bunları finanse etmesi zarureti, kendili
ğinden ortadan kalkar. 

İkinci Koalisyon Hükümetinin programının 
tenkidinde bu mevzuları teker teker didikle-
dik ve teker teker, Sayın Başkanın da hazır 
bulunduğu bir anda, bunların artık faydalı 
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birer müessese olmaktan çıktıklarını, Devle
tin üstüne külfet teşkil ettiklerini, bu mev
zuu, ihtiyaçlar nisbetinde, yavaş yavaş terk et
menin. 1 uzunumu,, yine programda da belirtil
diği gibi, sermaye piyasası teessüs etmedikçe, 
yatırım bankalarına, bu mânada değil, doğru
dan doğruya hususi teşebbüs gayesi güdül
mek suretiyle bir istikamet verilmedikçe, bu 
müesseselerin, şu tetkik etmekte olduğumuz 
müesseselerin bir nevi Devlet kapitalizmine 
doğru gitmekten ayrılamayacaklarını müşahe
de ediyoruz. Ne yapıyor, Devlet? Bakkallık 
sapıyor, açtığı bâzı şirketlerle bakkallık 
v'iıifir, kasaplık yapar, tuğlacılık yapar maale
sef. «Giına» diye bir müessesemiz var, buyuru
nuz, bakınız, göreceksiniz ki, bu müessese 
sucuk satar, pastırma satar, ve Devlet serma-
vesi yüzde 50 .ye 50 olduğu için de, Devlet 
murakabesinin de dışındadır. Fakat Devlet 
^rafından yatırılmış olan sermaye ve yine 
buna iştirak eden. Devlet sermayesi ile kurulu 
olan Ziraat' Bankası tarafından yatırılmış 
^bin sermaye de maalesef gayesi belirsiz birta
kım. iktisadi teşebbüslerin elinde de çarçur 
'dalaktadır. Binaenaleyh, biz evvelâ iktisaden 
istikametimizi tâyin etmek zorundayiz. Bütün 
mesele bu zorunluluğun içine girmek. Binaen-
•aileyh Iıkt'iısadi Devlet Teşekkül!!eri veya bu mâ
nadaki bu teşekküllere bir de ne yapıyaruz? 
Ya farım Bankası gibi bir müessese ile bir mil
yar lira daha tevsii sermaye gibi hususlerda da 
kullanılmak üzere müessese (kuruyoruz. Bu kâ
fi gelmiyor, hayır diyoruz, biz sosyal adalet 
mefhumunu bir tarafa koyacağız. Çünkü sos
yal adalet mevzuunda iş verenle çalışan arasın
daki münasebetler, hususi sektörle alıcısı ara
sındaki münasebetleri Devlet tanzim eder ve bu 
sosyal adalet mevzuun temelidir; gerek tediyeler
de gerek satışdaki fiyatlar bakımından. Ama 
biz iş veren mevkiinden ferdi ve hususi teşeb
büsü kaldırırsak, satıcı mevkiinden, alıcı mev
kiinden bunları kaldırırsak ve onların yerlerine 
Devleti ikâme edersek. Devlet hiçbir zaman 
kendi kendini kollayamaz, Netice itibariyle 
Devlet kapitalizmden de mükemmelen sosyeliz-
ıne kayar. Ama bizim bu mevzu üzerinde dur
mamızın yegâne hususiyeti, işte bu endişemiz-
dir. Bir gün bu lokomotif bu raya bindiği tak
dirde bunu durduracak hiçbir müessese ve şahıs 
çıkamaz. Çünkü bu fasit daire içerisine gir-
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di mi, kıpırdadıkça batar, kurtarmak istedikçe 
batar ve bu çamurun içinden bir türlü çıka
maz. Maalesef işin detaylarına arz ettiğim se
bepler dolayısiyle giremiyeceğim. Fakat tim, 
bizatihi üzerinde durulması, tanzim edilmesi 
iktiza eden, en önemli ve rejim bakımından 
istikbale muzafen en kritik mevzulardan biri 
olduğunu arz eder huzurunuzdan saygı il o 
ayrılırım. 

BAŞKAN — Sayın Eyidoğan. 
AKÎP EYİDOĞAN (Zonguldak) — Sayın 

Başkanım, muhterem arkadaşlarım; »radyolarla 
dahi Senatonun yapmış olduğu davette İçtü
züğü müzakere etmek üzere toplanacağım'./ 
beyan edildiği halde, bugün vehleten bu proje
min müzakeresine hazırlıksız olarak geliyoruz; 
özür dileriz. Projenin esasına, haddizatında, mu
tabıkım. Yalnız bu vesile ile bilhassa karma eko
nomi anlayışı üzerinde bâzı temennilerimi arz 
etmek isterim. Son defa gazetelerde görnıüş-
sünüzdür, Koç müessesesi, muayyen hayır mak-
satlariyle, bir taraftan tesis yapmaya giderken 
bir taraftan da iğne ile kuyu kazarças-ma, bü
tün ömrü boyunca yaptığı çalışmaların netice
sinde vücuda getirdiği ticari müesseselerini da
hi içinde çalışan fikir işçileriyle ortaklaşa bîr 
anonim ortaklık haline getirmeye ve bunu 'dahi 
devamlı tesis haline getirmek için bir takını 
hukukî şekiller aramaya koyulmuştur. Bizim 
İktisadi Devlet Teşekküllerimiz için de düşü
neceğimiz bâzı tertipler olmak iktiza eder. Bil
hassa kârda bulunan İktisadi Devlet Teşekkül
lerinde yüzde 51i Devlete ait, 49 u da içinde 
çalışanları, fikir işçilerini, beden işçilerini ve 
müessesenin devamlı fournissıı er'terini ve mü
essese mamul mahsulünün devamlı satıcı ajan
larını seneden seneye ortak etmek suretiyle bu 
müesseselere Devletin yatırmış olduğu serma
yenin % 49 mı belirli bir müddet içinde yeni 
yatırımlara tahsis edilmek üzere çekmek ve bü
tün ilgilileri sermayeye orta'k ederek müesse
senin kaderinde elbirliği ile çalışmaya ve inki
şafa hizmet etmeğe hazırlamanın nıünasibola-
cağı kanaatindeyim. Bu suretle nominal ser
mayeleri 20 milyarın üstünde olan bu teşek
küllerin on milyarını meselâ 20 sene, 'M) sene 
gibi uzun vadeli olarak yeni tesislere ve inki
şaflara tahsis etmek üzere kurtarmanın müm
kün olacağı kanaatindeyim. Bir kısım arka-
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daşlar, karma ekonomide serbest teşebbüsle dev
let 'teşebbüsünün yan yana coexistence'ı kas
tettiklerini söylüyorlar. Bu yanyana coexis-
tenec'.ı, bir çay kadehinde kıtlama içilen çayın 
şekerini yanına koyup; çayı ayrı içip, şekeri 
ayrı yemek kabilinden mi arolıyacağız? Yoksa 
şekeri içine sah]), karıştırıp çayı öyle mi içe
ceğiz? Bendeniz ikinci şekle taraftarım. Yani 
sermaye terakümünü de temin ederek Devletin 
önderliğinden de istifade ederek, şimdiye ka
dar Devlet teşebbüsü ile kurulmuş olan mües
seselere karanca kararınca, bilhassa içerisinde1 

çalışan fikir ve beden işçileriyle, oraya malını 
satanlar gibi, pancar ekicileri gibi; yahut şe-
kari alıp toptan yahut ikinci elden satanlar gibi 
bütün ilgilileri aksiyöner kılmak lüzumuna ka-
aniıim. .'Bu maksatla birinci maddede ufak bir 
tadil teklifinde bulunacağını. Birinci madde 
esasen kanun tekniği bakımından bu kanunun 
amacı şeklinde sevk edilmiştir. Bu. şekilde yaz-
maktansa, «İktisadi Devlet Teşekkülleriyle 
müesseseleri ve iştiraklerinin amacı falan filân..» 
diye devam etmek; konuyu da, «Bunların faa
liyetleri bu amaca göre düzenlenir..» şekline 
koymak kanun tekniği bakımından daha doğ
rudur. Yani kanunun âmir hükmü olarak şü
mulüne giren ıbu nıüsseselere bir gaye tâyin 
edilmesi, bir hedef tâyin edilmesi hükmünü ge
tirmiş oluruz. Bu suretle birinci madde çok 
ufak bir tadille kanun tekniğine uydurulur. 

Ayrıca; «A) Amaç ulusal ekonomimize fay
dalı olabilmeleri için muhtar bir tarzda kar-
mra ekonominin kurullarına ve ekonomik ,ge-
ıvklere uygun olarak yöneltilmelerini, kâr
lılık ve verimlilik anlayışı içinde çalışmak» tan 
sonra; «ve sermaye birikimine yardım etmek 
suretiyle daha fazla yatırım kaynağı yarat
masını sağlamaktır» şeklinde düzeltilmesini ya
ni, sermaye birikimine yardım etmek hususu
nun da hedefler arasına alınmasını tensibi
nize arz ediyorum. 

İkinci yani (B) fıkrasındaki «konu»- bahsi 
de buna göre ufak bir değişiklikle tasvibinize 
arz edilmiştir. Gerek Hükümet ve gerek encü
menin teklifime iltifat, etmelerini rica ederim. 
Maddelerin müzakeresinde icabederse tekrar 
mâruzâtta bulunmak üzere hürmetlerimle hu
zurunuzdan ayrılırım. * 

BAŞKAN — Sayın Yıldız. 
ATİM P/l1 YILDIZ (Tabiî Üvo) — Savın 
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Başkan, sayın arkadaşlarım; başka bir şey 
konuşacağımızı düşünürken karşımıza bu çıktı. 
Ama, şimdiye kadar devam eden görüşmeler, 
beni birkaç söz söylemeye teşvik etti. 

Buradaki görüşlerden, memnuniyetle ta
nık olduğumuz bir sonuca varılıyor. Tüm ola-
rtık özel teşebbüs ve tüm olarak Devletçiliği 
artık kabul etmediğimiz hususunda bütün Se
natoda bir .görüş birliği basıl olmuş. Bu de
mektir ki, artık karşımızda tüm olarak libe-
ralist veya tüm Devletçilik diye bir görüş 
savunulmıyacak. Mesele bir dozaj meselesi. 
Bundan sonra, görüşüleceği için îbir sentezci 
görüşe varmak üzere olumlu bir hazırlık dev
resine geldiğimiz kanaatine varıyorum. 

Burada sayın, arkadaşlarımızdan bâzıları, 
«İstisnalar teshir, edilsin, teferruatlı olarak 
Devlet ve özel sektörün detayları söylensin de
diler bendenizee esasen bunu tesbite imkân 
yoktu i'. Ancak Plânda. karma ekonominin 
felsefesini belirten ifadelere göre ancak bir 
ekonomi politikasını formüle edebiliriz. Yoksa 
şunu. yapacak, bunu yapacak, onu yapmıya-
cak, berikine uzaktan bakacak, bunu destek-
liyeeek şeklinde, sanırım ki, teferruatlı ola
rak bunu tesbite imkân yoktur. 

Ancak plânda ki, ifadesini bulan karma eko
nominin felsefesine uygun bir ekonomik politi-
k'\ içinde dozaj münakaşası yapılabilir. 

Ben bir noktada üzüntümü 'belirtirken 
bilhassa özel teeşbbüse dozajının fazla olma
sını arzu eden arkadaşlarımın da beni destek
lemelerini istirham edeceğim. 

Son iki vıl içinde özel teşebbüsü teşvikçi, 
yöneltici, kolaylaştırıcı ÂC plânda öngörülen 
'hedeflere ulaştırm'a da yardımını artırıcı birçok 
kanunla i* Parlâmentodan çıktı. Bunlara da 
arzu ederek oy verdik ve sonuçlarının iyi ola
cağım umduk. Yalnız son açıklamalarda gö
rüyoruz ve üzüntü ile belirtmek isterim ki, 
özel teşebbüs bu bekleneni hiçibir suretle y"ap-
m anı ıs t ir. Gerçekten beklenen alanlardaki ya
tırımı rok az olmuş, verimli olmıyan alanlar
daki yatırımı ise lüzumundan fazla çoğalt
ın işti i'. O halde, yatırım indirimini türlü şe
kilde kolaylaştırıcı, yöneltici, destekleyici ter
tiplerine rağmen, Devletin özel teşebbüsün so
rumluluğunu müdrik, kalkınmada kendisi de 
kamu yararını ön plânda tutan bir görüşle, 
yatırımlarını 'böyle verimsiz, kolay kazanç ge-
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tiren, anıtı, ekonomik strüktürün kuvvetlenme
sine, ekonomik gelişmenin ^büyümesine yar
dımı olmıyan alanlardan ziyade, yardımı olan 
alanlara kanaiize edilmelidir. 

Binaenaleyh, Özel teşebbüsü savunurken, 
özel teşebbüseü arkadaşlardan müteşebbislerden 
de bu anlayışı beklemek ve bu anlayışa gelme
lerini, siyasi güçlerle özel teşebbüs arasındaki 
görüş birliğinin temel unsurlarından birisi ol-
ı ırası gerektiğini belirtmemiz lâzım. 

Böyle dlo'ktiirinal v'ayalhut ekonlomik politi
kayı ıs/avunurken aşırı damgalı ifadeleri 'bura/da 
kulT'anım'ak zararlı olduğu kanlısında olduğum 
içlin ı'bund'an evviel Ibelıiren Ibir görüşün burada 
söylenınneımielsıijni arzu ederdim. Doğu - B<a)tı ara-
'Sinidaki çaltışma, bizüım bu kanuna hâkim olan 
veya buradaki görüşlerimize hâlk'iım olan espri 
ile hiçbir ilgisi yokltnr. O ayrı bir konudur, foi-
ziım 'burada konuştu ğumuz ayrı hlir konudur. 
Küıislüye ıbunu getirip, öbür filkri şiddetle çıü-
rültlmek gaibi Ibir görüşü 'savunmayalım ne bu 
taraftan ne öbür taıralftan böyle aşırı bir gö-
rüş'le sanımın yapıcı bir sien'tıeız yapmak müım-
kün olmaz. 

Ben 'Size ısıoıı günlerde özel teışeih'büısün bir 
kayg'ulsıuına tanık aliduğulmu arz edeceğiim. Şilm-
diıyie kaidar genel olarak; «Deıvlelt tieişelblb üsleri 
verimisizdir, palbalıdır, özel teşelblbüls dalha verim
lidir, falan» diye «söylenen lâfların 'büıyiük kısmı 
doğrudur. Ama, sistemi d en ziyade, bu aksaklı
ğın nıie/vcult teşelbb/üısıLcrin çaliışmaımaisıudaın, ge
reği g'Dbi reıor,gauize edilmeimosinden okluğunu 
da fcaibul etmek gerdkir. Rcorganize lk a ırş ısında 
direneni 'bir görüş verimli aıftırmalk ilsltiemiyen 'b'ir 
görıüşltiür ki, aıncaik bu sayede ıbüyük kısmiyle 
Devlet tleşclblbüls'ünün başarıisızlığı iddliıaısı savu
nulabilir ve emeklerin, Devlet hizmetlerinin Dev
let gütıü'nün ıbüyük kısmı or'dıan, oraya kaydı-
rııl'alMiir, gönüışü vardır. Diğer taraiftan 'nıetveult-
ları 'da Ibaşamsuz gösıtermdk suıieifılyl'e Iblaışaırı ümi-
idi ve tien özel. tieişelblb üne daıha fazla. Devlet d es
te ğıi ısağlamak. 

Son arz edeceğim misal, TVaibzionlda Devlet 
tarafından bir çiimenltıo falbrükaisı kuru'llmaisı ko
nusundadır. Çimento Sanayilinin nlygun buldu
ğu, vehimli gördüğü ıteşdblbüs karşıisında özel 
teişielblbüıs hatıelkelte goç/miiş; «Aman siziiu söylledi-
ğiuiız 'bu tertipte bir çiımemto falbrükaisı kurulur
ca, bizim bundan .sonra özel teışdUbüs olarak îs-
tanilml'da. Danca'da o 'bölgelerde çimento sana-
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yii kurmaya [heveslimiz 'kalmaz artılk.» diyor. 
Bu, benlim için çioik öue'mii Iblr maktadır ve de
min arz ettiğim hususiarı teıyid'elder bir görüş
tür. özel teşebbüsün böyle kaygul anması, de-
ımök 'ki, .Devlet yaltırıımınm randımanlı olmama-
ısrnı istiyor, randımanlı okluğunu gölstieirien, böy
le rasyomal bar teşebbüsün 'karşı'sımda bioealıiya-
cağını, kazancının az olacağını düşünüyor. B'en 
bu teşebbüse girişen Oİmento Sanayiini cidden 
raıs'yonei Ibir çalışma yaptığı için tdbrilk eder ve 
plân fels'efelsıinıin muvaffak olalbil'eeeği hulsuisun-
da gösterdiği bir örnek ve yıaraltrtağı Ibu kaygı-
nın özel teşebbüsü yeter derecede uyaracağını 
umanım. B'öyle bir t'eşell>bülsün başarılı olması 
'hâlinde Deivlet teşclblbüsleri aleyhimddki tenlkid-
ierin de büyük daıyamalkları yok tolur. Şimdi bir 
iki görüş var; bunları tekrar ediyoruz. Açılkça 
ibelirtme'k isterim ki, ben bumları pek anlıyaımı-
yoruım. Bâzı arkadaşlar diyor İd, efendim; 'kâr
lı olmıyan, verimli olmıyan, başarılı görün'miyeıı 
alanları Devlet üzerinle alısın... Özel teşeJbibüs, 
başarılı gördüğü, 'kârlı gördüğü, verimli gördü
ğü alanlarda bütün gücü ile Devlet tarafından 
deNteklemsin. Yani Devlet beceriksizliğini ka-
Ibul etsin. Deisin İki, «ilen b'ec e iliksizim, bütün 
gücümle bu beceriksizlik gösterdiğim saihada 
çalışacakları destektiyeyim...» -Bu sağlam bir 
mantık değildir. Bu hiçlbir suretle sosyal Dev
let. 'kavramı içinde, kabul ottiği'milz plân fielise-
fesiınıe ujyiguın bir görüş olaımaız. Evet, özel te-
şelhbüs de 'bültün imkânlara, maılk lolsun, şimdi-
ye kadar 'kabul ettiğimiz kolaylaştırıcı şartlar
dan da faydalansın, yara idamsın. Ama, her hai
lde illâ Devlet verümli, 'kalay randımanlı, ka
zançlı olan sahalarda özel teşebbüsüm iştalhmı 
artırsın, kendi Hazinesini onun uğrunda kul
lanışın şelklindi'ki 'bir görüş hlejbir surette Ikar-
ma efcamomli felısefesinde yer aiamalz... Sonra. 
böyle bir görüş Devletlin bizatihi beceriksizliğini 
ilân ötinıek, Devlet teşebbüslerinin Jbuıgün mev-
cudolanmda da randımanını düşürür ve bu 
alamda yatırımı en azımdan teşvik etıUez. Böy
le, bir tarafa bütün keifeyi dev'irmielkitemsıe, sa
nınım .ki, plân felısefeisine uygun denigeli bir 'eko
nomik polittülkanın gereğini yapmalıdır. Kamu 
yarar ve Mizimeti önde tutulsun görüşü hepi
miz tarafından savunuluyor. Ama, eğer Devlet 
'böyle bütün verimli, randımanlı, iyi sıonııe ve
ren alanları bırakırsa, o alanlara hiç yanaşmaz
sa, bu kamu yarınına hizmetleri hangi gücü ile 

Ibaşarıkibilece'k? Bıence bıı da sağlam bir görüş 
olamaz. Bilâkis Devletin kamu yararına büyülk 
hizmet yapabilmesi için her halde o da başarılı, 
verimli alanlara yatınım yapmalıdır. Ama re-
kalbdt olur, ö'zel teşelbbüs daha başarılı görülür-
LSO, demin arz ettiğim çimentıo fabrikaları mi
salinde olduğu g'ilbl Devlet tieşeJblbüsü başarılı 
olunsa,- onun Ibaışarisını hepimiz talkdir ederiz. 

•Sonra, 'bir ucubeyi kemdi 'kendimize yaratıp 
korknıalk da pek aikılluca bir şey olmasa ıg'er'dk-
tir. Çünkü, derler ki, i nisan mabudunu da 'ken
disi yatpar. Ama bizim dinimizde talbiî bunun 
yeri yoktur. Ama yapmıştır şimdiye kadar in-
»anjoğlu, ıkıorktuğu şeyleri de kendisi yaratır, 
hayalini de kendisi yaratır ve sonra halldlkaltmlş 
gilbii ondan ktoükar . 

Şimdi, Deivlet teişeilılbüsünü savunurken, 
«Aman efendim ıbu kademe, Ikadeıme öjyle ileriye 
gider 'ki, e, sıonra me alur bunun arkasından 
Bunun arkasından kıp kırlınızı bir dünyaya ka
dar ıgildieriz.» 

E, de'me'k Ibıir aldıım. attı'ktan sonra köıleb'e oy
nar gibi gezlerimizi bağiryaıcağız, cumlburlop, o 
iistOkaımette yürüyeceğiz. Bunu kafbut cdeme-
yiz. 

Senteze! bir ekonomik politikanın yürüdüğü 
bir devirdeyiz. Bunu savunurken bir arkadaş 
dedi ki, bu kanun hiçbir ekonomik doktrine da
yanmıyor. Demek ki, plân felsefesi yeter dere
cede benimsenmediği için böyle bir şey söylenebi
liyor. Hepimiz takdir ederiz, ve artık bayatla
mış derecede tekrar edilmiştir ki, bugün ekono
mik doktrinlerle Devlet idaresi devri sona ermiş
tir. öyle basma kalıp Adam Scmith böyle demiş, 
Kari Marks böyle demiştir diyen Devlet idaresi 
devri bitmiştir. Şimdi sentezci karma ekonomi 
dediğimiz, dozajı bir memlekette biraz sağa, bir 
memlekette biraz sola giden fakat karma ekono
mi dediğimiz böyle basma kalıp doktrinlerle d*e-
ğil, plânda da açıkça ifade edilen, Devletin hiz
metlerini, özel teşebbüsün görevlerini belirten bir 
felsefeye dayanan, her defasında akılcı bir sen
tez yapan ekonomik politika yürütülen bir dev
redeyiz. Korku yaratıp böyle aşırı tehlike imiş 
gibi göstermek realiteye de uygun değildir. En 
çekimlen, hepimizin çekindiğimiz, istemediğimiz, 
tüm olarak toplum yapımızı alt üst edeceğinden 
endişe ettiğimiz doktrinlere, sistemlere karşı Av
rupa, başarılı savunmanın güzel örneklerini ver
miştir. 
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O örülmüştür ki, burada biraz kaçınılan, ha

zan tenkidedilen sistem Avrupa'da antitez ola
rak bir ıniicadele metodu olarak şu ana kadar 
haşarı kazanmıştır. O halde başarı kazanmış bir 
sistemi tehlikeli bir sistemin öncüsü olarak gös
termek şimdi iyi olmaz. Plânı bu hali ile ve 
bundan evvel ilk hazırlandığı 1961. yılındaki hali 
ile, bizimle ilgili ve savunduğumuz sistemleri 
başarılı şekilde destekleyen, benimseyen, uygu
layan ve ekonomik alanda büyük kısmıyla aldı
ğımız yardımlarının, desteklerine kavuştuğumuz, 
Avrupa İktisadi İş Birliği ve; AİD Teşkilâtı da 
benimsemiştir. Bunu mütaaddit defa hem. ya
yınlarda hem de sanırım ki, özel konuşmalarda 
temsilcilerden defa ati e duyduk. O halde görü
lüyor ki, bu yalnız bir taraflı görüş değildir. 
Elbette biı- yabancı kabul etmiştir diye mutlaka 
doğru olması kesin değildir, ama muhakkak ki, 
insan birçok hususların acaba başkaları nezdinde-
ki tepkisi nedir şeklindeki bir arzusu fikrine 
kuvvet verebilir. 

Bu bakımdan özet olarak arz etmek isterim; 
bu kanun temel felsefesi itibariyle zanne
derim sosyal devlet kavramına uygun ve bundan 
evvel kabul ettiğimiz plân felsefesine uygun bir 
erpr iyi e hazırlanmıştır. Ama maddelerinde be
nim de değişiklik önergelerini destekliyeeeğim 
re- değişiklik önergeleri vereceğim hususlar var
dır. Ama temel felsefesi zannederim, ki uygun
dur. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı?.. Bu
yurun •Sayın Birand. 

İZZET BİTCANl) (İzmir) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; Sayın Yıldız'm konuşmaları, 
bendenizi söz almak mevkiine getirdi. 

Karma, iktisadın mevzuu millî iktisadın 
bütün im\kânları ile yükseltilmesi 'amacını is
tihdaf eder. Ama karma iktisat, yine kendile-
ı iııiı> de isa cet ettikleri gibi doktrinlerin ça
lışmaları konusunda değil, her türlü im'kâıı-
hırın faydalı dozlar içerisinde lüzumuna göre 
faydalanıl ması yönündondir. E alî a t hâdisele
rin, teferruata indikçe tefsirlerinde bir takım 
aykırılıklar daima görülmektedir. Millî iktisat 
bir konudur ki, bir sistem içinde inkişaf etme
dik»:'? daima, ihtilâflar ıdoğurur. Ticaretin ken
di tabiatının ınuktazatı, Devletin kendi tabiatı
nın muktazası bu iki işin birbiriyle ahenkle 
telifini imkân içinde tutmıyacağı tesb.it edil-
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miş vuzuh kazanmış hususlardandır. O halde 
zaruretlerin telifi nasıl olacaktır? Devletin ti
carete müdahalesi millî iktisatta belli bir ko
nuya hasredilirse inhisar şeklinde onu Dev
lete bırakmak yolunda tecelli eder. Bunu da 
icabetti ren sebep; Devletin bu tabiatının za-
zureti olarak umumi hayata karışmasından 
mahzurlu neticelerin doğmasını önlemektir. 

Şimdi İktisadi Devlet Teşekkülle rindeki bu
günkü anlayışla dünkü anlayış arasındaki fark, 
Devletin bu tabiî olan zaruretlerini iktisadi 
Devlet müessesesi üzerinden tamamen kaldır
mak ve onu artık âmme yardım ve hizmetiyle 
mükellef müesseseler değil, falca t doğrudan 
doğruya kazancı istihdaf eden, bu memleke
tin iktisadi gücünü yükseltmeyi amaç bilen 
bir müessese haline getirip bu haysiyetiyle 
millî iktisat hayatına karıştırmayı istihdaf et
mesindedir. Ancak burada unutulmaması lâ-
zııngelen bir husus var; sırtında sermaye so
rumluluğu olan bir müteşebbis ile, Devletten 
daima geçim ücretini alan ve Devletin yönet
mek mevkiinde olduğu teşebbüslerin, elbotte-
ki keyfiyette ve temelde derin farkları vardır. 
O halde birtakım zaruretler yine ortadadır. 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin reorganizasyo-
ııu şu anlamı ile sadece kârlılık amacını güden 
vasıflariyle iktisadi hayata karışınca, bunun 
Devletin bünyesi zarureti icabı, Devlet kont-
rolunda devamlı kalması mümkün olmıyan 
müesseseler olmasını tabiî kılar. O halde ver
dikleri misalde olduğu gibi verimli olan saha
daki tekemmül ettirilmiş büyük bir iktisadi 
teşebbüs anonim ize edilmek lâzımgelir. 

Sermayenin birkaç, elde toplanmasını önli-
yecek tedbirlerle bütün vatandaşlara sira
yet etitıMilmeısi' esbabının, aranması iktiza eder 
ve böylece 'memleket büyük müesseselerle teç
hiz 'edilerek dünya iktisadi bünyesine uygun 
bir ahenk içinde gelişme ve refeafoet şartlarını 
sağlamaya çalışacağız. Bu sosyal adalet, sosya
list kavram birbirleriyle (kanştırılmanıak lâzım
gelir. Sosyal .adalet, bu arz ettiğini sistem içim
de 'kuirulaın ve •.geliştirilen müessesel'eırinı geniş 
tabakalara yayılabilmetsinin §artıla/nnı aramamız 
şeklinde ve onu temin ve tahakkuk ettirmekle 
mümkün olacaktır. Anm 'bizatilhi Devletin sos
yal yardım ve sosyal hizmetler yönünden mev
zuları şimdi İktisadi Devlet TeşefeküMeriııdein 
t anı a m e ti a y rılm iş fak at İçendi bünyesind e rnut-
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taka durımak'tadır. 'Cemiyet içerisinde iktisadi 
bünyeye tesir edecek olan ve fakat fi1!hal- kârlı 
olmadığı içim özel teşebbüsün özel şahısların el 
atmadiMarı mevzuları, yarının iktisadi cihazı
nı dalha 'mükemmel, daha verimli hale getirmek 
için mutlaka Devletin üzerine «İması zarureti 
aşikârdır. Ağaçlandırmalar, baranlar bu işin 
en gö'ze çarpan misal lerindemdir. Binaenaleyh, 
Devlet her hal ve ikanla, sosyal hizmetini, sosyal 
yardımını yapacaktır. Aktüel ınevzuumıızda da 
Devletin, şu kârlı müesseselere -el atması bmm 
cihan ölçüsünde cihazlanabilmemiz için bunun 
ritmini artırmak içindir. 

Mevzuu bu esas dâhilinde mütalâa etmek 
ve hunim istikbaldeki inkişa<flarının zaruri ola<-
ralk getireceği 'neticeleri hesaplayıp ona göre 
tedbirli, plânlı ve hesaplı olmak 'bir zarurettir. 
Bendeniz Sayın Yıldız arkadaşımızın katego
rik olarak ifade ettikleri noktai nazarı benim-
siyemlyorum. Ancak bunun geçilecek bir yol 
olmasını, zaruri 'bir yol olduğunu kabul edi
yorum. Ve İni anlamda da Devletin her hal 
ve kârda, da kendisine taallûk «eden hizmetleri 
mutlaka yapmamasının zaruretini ve kendi ta-
'biî ritminde akan. ihayat temposuna, uymasına, 
bünyesinin zaruretleri icahı, yaıbancı cisim gibi 
tesir edecek müdahalelerin kaldırılın asın** za
ruret görenlerdenim. Mâruzâtımı burada kese
rim, hürmetle «elamlar]m. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. Hükü-
<m>etin mütalâasını rica ediyorum. 

SANAYİ BAKANI FETHİ OELİKBAŞ 
(Burdur Milletvekili) — Bayın Başkan, Cum
huriyet Senatosunun değerli üyeleri; söz alan 
rhatip arkadaşlarımız müzakere edilen kanun 
tasarısı vesilesiyle, hususi teşebbüs ve Devlet 
işletmesi gibi bir meseleyi -ele alıp hallediyor-
.muşeasma bâzı beyaularda bulundular. Hükü
mette sevk edilen tasarıda hu ma'hiyette bir 
meseleyi ele alıp hükme bağlanması keyfiyeti 
mıevzuubahsedilmemiştir. Ama Türkiye'de çe
şitli ve daha çok tarihî sebeplerle tekevvün 
•ödem şaftların neticesi kurulmuş -bulunan 'bir
takım: âmme teşebbüslerinin- 1938 yılından heri 
tabi oldukları idare ve 'murakabe rejiminin so
nunda hâzı aksak halleri, içerde yerli mütehas
sıslarımıza, dışarda yabancı mütehassıslara 
uzun zaman tetkik, ettirilmiş ve bu t etki kat ne
ticesinde mahzurlarım1 'bertaraf eden, favdala-

rını arttıran ve her hal- ve kârda plânlı karma 
ekonomiye dayanan bir devrede İktisadi Dev
let Teşebbüslerinin ve bunlara bağlı müessese
lerin müessir bir'muraka'be içinde daha muh
tar ^çalışmaları imkânım sağlıyan, kendi bün
yesi içerisinde ve dışarda, koordone olarak 
çalışmasını sağlıyan ve memleketin kalkınma
sında finansman kaynağı yaratmak maksadını 
gözeten bir tasarı huzurunuza getirilmiştir. 11ü-
Ikümetim eshamı mucibe lâyihasında bu maksat
lar şu suretle özetlenmiştir : 

luıı-n İnsi arın belli -bir esa>sa bağlanmamış 
ol masından doğan düzensizlikler -ortaya çıkmış
tır. Arkadaşlarımızın, Devletin bakkaliye iş
lerine müdahale edecek kadar işleri 'genişletti
ğine dair A-erdiği misal ter, İşte huı kuruluşla
rın kamBıiılarla tâyin edilen maksatları dışına 
taşarak çalışmalarından tevellüdetmistir. Yok
sa kanun böyle bir şeye cevaız vermemektedir. 
Bu bakımdan yüzde '50 den faalıa, Devlete veya 
İktisadi Devlet Teselsüllerimin birine veya 
birden fazlasına aidolan kuruluşlar behemehal 
hir İkam unla kurula eakıtır ve bu İktisadi Dev
let Teşekkülüdür. Yüzde 50 iden aşağı Devle
tin veyn İktisadi Devlet Teşekkülü veya Te
şebbüslerinin hissesi olanı yerlerde de karma 
ekonominin bir hukuk kaidesi olmak üzere 
Devlet sermayesi c/c .15 den fazla ise idare 
meclisine behemahal Devlet sermayesini temsil 
edecek üyenin katılmasını âmir bulunmaktadır. 
Ama tersine rf 49 a kadar hususi teşebbüsün 
sermayesi olan, işletmelerde1 de hususi teşebbüs
te yine idare meclisine temsilci sokmak hakkına 
sahibolnıaktadır, iki taraflı yürütülmüştür, kar
ma ekonominin bir usulüne bağlı kalmak sebebiy
le. Şu halde bu tasarı kanuniye! kazandıktan 
sonra artık % 50 den fazla Devlet iştiraki olan 
ahvalde onun adı İktisadi Devlet Teşekkülü 
olacak ve kuruluşu kanunla olacaktır. Bu, gö
rülen düzensizliği tamamen bertaraf eden bir 
hal şeklidir. Teşekküllerin bağımsız olmaları; 
bu mevzuda yabancı memleketlerde de bütün 
mütehassısların ifade ettiği, literatürün yazdığı, 
Devlet sermayesi ile kurulan bir işletmenin ne 
ölçüde muhtar olması mümkün olabilirse o ölçü
de bir muhtariyetin verilmesine gayret edilmiş
tir. Muayyen ölçüden gitmeğe imkân yoktur. 
Çünkü, bu işletmelerin çalışmalarının ; mamele
kin sahibi olan Hazine ve onun sahibi olan mil
letin mümessilleri karşısında, hesap verme du-
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ramımda olan Hükümettir. Ama bunlara artık 
kamın dışında, maksat dışında her hangi bir 
şekilde müdahale etmesi, teşekküllerin bağlı 
olduğu bakanlıklar veya Hükümet tarafından 
mümkün değildir. 

Ne için bu kabul edilmiştir? Nihayet ekono
mik kurallara daha uygun olarak çalışmalarını 
emniyet altına almak maksadiyle... İşte, oradan 
kaldık ve verimlilik prensibi ortaya çıkmak
tadır. İktisadi Devlet Teşekkülü kurulurken 
bu prensibe bağlı olarak kurulması arzu edildiği 
için, onun şartı piyasa şartlarına uygun olarak 
çalışmaktır. «Âmme hizmeti görsün efendim» 
denilecek olursa, o İktisadi Devlet Teşekkülü 
bünyesinde kurulmıyacaktır. Dunun büyük fay
dası şudur arkadaşlar: İktisadi Devlet Teşek
külüne .aynı zamanda âmme hizmeti görmek 
vasfını da verdiğimiz andan itibaran verimli, 
kârlı çalışmadığı takdirde bunun neticesini, gör
mekte olduğu vazifenin kısmen âmme hizmetin
den mütevellit olduğu bahanesini ileri sürmek 
gibi kendini kurtaran bir sebebe idarecileri pe
kâlâ sığınabilecektir. 

İktisadi Devlet Teşekkülleri piyasa kaidele
rine uymak suretiyle alacak, satacak ve her hal ve 
kârda verimliliğe, prodüktiviteye, rantablesiye 
riayet ederek bunları gerçekleştirmeye gayret 
edecektir. Niçin? Çünkü plânlı kalkınmada 
% 7 nisbetinde kalkınma hızım tahakkuk etti
rebilmek geniş ölçüde projelerin finansmanına 
bağlıdır. Projelerin finansmanının yolu, ya mü
kelleflerden vergi alacaksınız veya miktarı 50 
milyara vardığı ifade edilen İktisadi Devlet Te
şekküllerinin yatırımlarda, bu teşekküllerin iyi 
çalışmasını sağlıyarak onların yarattığı kaynak
lardan da istifade edeceksiniz. Ve binnetice 
mükellefin yeni vergiler yüklenmemesi suretiyle 
yükünün ağırlaşmasına mâni olacaksınız. Sebe
bi bu. 

İdare ve murakabenin iyi işlememesine temas 
edilmiştir. 

3-160 sayılı Kanunun vaz'ettiği murakabe sis
teminin, bunların tenkid edilen çeşitli şirketler
de, beş tane İktisadi Devlet Teşekkülünün yan-
yana gelerek bir anonim şirket kurmaları bu 
anonim şirketin murakabesinde. 23 sayılı Ka
nuna gelinceye kadar, lıic kimsenin alâkası yok. 
Ve görülmüştür ki israf içinde yürüyüp gitmiş
tir. Tasarı bu mahzurları 'bertaraf edecek ve 
artık İktisadi Devlet Teşekkülleri yanyana gel-
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inek suretiyle, bugünkü gördüğünüz kötü 
tatbikata uyan bir anonim şirket bünyesinde 
çalışamayacaktır. 

Beş İktisadi Devlet Teşekkülü yanyana gelip 
bir şirketi finanse edecek olursa bu şirket yine 
İktisadi Devlet Teşekkülü bünyesinde olacaktır. 
Yoksa Adam Lec'nin şirketi hususi hukuk hü
kümlerine tabi ve bâzı ahvalde % 3 sermaye
siyle katılan hususi eşhasın, idareyi de ele geçir
mek suretiyle başı bozuk bir düzen içerisinde 
çalışmalarına mâni olunacaktır. Koordinasyon
suzluk: İktisadi Devlet Teşekküllerinin yatırım 
ve işletmelerinde koordinasyonsuzluk devamlı 
olarak tenkid konusu edilmiş bir keyfiyettir. 
Bugün bunun gerek plânlı kalkınmada yıllık 
programlarla yatırımlar bakımından, gerekse 
işletmelerinde umumi murakabesinde Hükümet 
muayyen mevzularda karar sahibi kılınması su
retiyle işletmelerindeki koordinasyonda eskisin
de mevcııdolımyan daha ileri bir şekle getiril
miştir. Bunlar, tatbikatta görülmüştür ki ser
mayeleri ve finansman kaynakları bakımından 
yetersizdir ve memleketimizde İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin yatırımlarının Merkez Bankası 
kaynaklarından finanse edilmesi keyfiyeti enf
lâsyonun devamlı olarak artmasında başlıca 
rolü oynamıştır. Bu itibarla, bunu, reorgaııi-
zasyon çalışmalarına muvazi olarak daha zaptu
rapt içinde yürütmek maksadı ile Devlet Yatı
rım Bankası da, yine yabancı mütehassısların 
•kâf fesin in raporlarında belirttiği veçhile ayrı 
bir müessese olarak, fakat entegri bir çalışma 
esasına dayanan bir imkân içerisinde düşünül
müş ve o da ayrı bir tasarı halinde sevk edil
miştir. 

Nihayet 3460 sayılı Kanunda meveud'olması 
na rağmen koordinasyonsuzluk ve yeter mura
kabe sağlanamaması yüzünden tahakkuk etme
miş olan muhasebedeki diken bu tasarı ile te
minata bağlanmış bulunmaktadır. Bilhassa ar
kadaşlarımızın çeşitli işletme bünyelerine temas 
ederek tenkidlerine artık mahal kalmıyacağı bu 
kanun tasarının kanuniye! kazanmasından sonra 
İktisadi. Devlet Teşekküllerinin . bu esasa göre 
tanzime tabi olmaları ve teşekküllerin maksat 
dışında kurduklart işletmelerde hisselerini tas
fiye etmelerine ait madde, arkadaşlar için yeter 
bir teminattır kanaatini taşımaktayım. Ru hal
de bu tasarılar Yatırım Bankasıyla birlikte İk
tisadi Devlet Teşekkülü ve iştirakleri hakkında-
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ki kanun tasarısı memleketimizin içinde bulun
duğu bir realiteden hareket etmektedir. Bu re
alite hiç kimsenin inkâr edemiyeeeği .şekilde or
tadadır. Memleketimizde muayyen şahabırda ik
tisadi Devlet Teşekkülleri var, hususi teşebbüs
ler var. Yüzde yüzünün İktisadi Devlet Teşek
külü olan saha var, meselâ, kâğıt sanayii hu
susi teşebbüs karton v. s. yapıyor fakat baskı 
kâğıdı yalnız SEKA da yapılıyor. Ama bunun 
yanında hususi teşebbüsün daha hâkim olduğu 
mensucat sanayii var. Vaktiyle kurulmuş Dev
letin mensucat sanayii de işlemektedir. Bunu 
realite olarak kabul ettikten sonra ve Türki
ye'nin de kalkınmasının behemahal böyle bir 
plâtformdan hareket etmesini âmir bulunduğu 
da hesaba katılacak olduktan sonra bunun dı
şındaki münakaşaların tasarımızın sevk ettiği 
esaslarla yakından bir alâkasını tesis etmek 
mümkün değildir. Bu realiteden hareket edin
ce, hususi teşebbüsü temsil eden sermaye sahip
leriyle, Devlet sermayesini temsil edenlerin mu
ayyen nisbetlerde idare meclisinde bulunması 
da bunun tabiî bir neticesi olarak yer almıştır. 
Halbuki liberal olduğu ifade edilen bu tasarıya 
nisbetle 3460 sayılı Kanunda bu dahi düşünül
memişti arkadaşlar. Orada r/c 51 ine sahibolan 
Devlet işletmesi hususi hukuk hükümlerine ta
bi olarak, anonim şirketler hükümleri dairesinde 
idare meclisinin tamamını kendi sermayesine sa-
hibolanlardan teşkil ettirebilirdi. 

Burada ise bilâkis yüzde 49 a kadar serma
ye sahibi olan hususi sermaye sahipleri de, iş
tirakleri nisbeti yüzde 15 i geçtiği takdirde ka
nunu:! hükmü icabı idare meclisinde muayyen 
üye^-e sahib.olabilmektedir. Bu da hususi ser
maye sahiplerinin, İktisadi Devlet Teşekkülleri 
ve iştirakleriyle olan münasebetlerinde onlar 
için bir teminattır ve bilâkis arkadaşlarımızın 
sözleri hilâfına şu düşünülmektedir, eğer her 
hangi bir mühim proje var da, bunun için bir 
yabancı sermaye Türkiye'de hususi iştirakçi bu-
lamıyorsa, eğer bu sermaye yatırımı da Tür
kiye'nin kalkınma plân ve programına uygun 
bir istikamette ise en aşağı % 51 o sermaye koy
duğu takdirde İktisadi Devlet Teşekkülü de c/r 
49 una kadar koymak suretiyle projenin mem
leket hayrına realize edilmesi imkânını sağla
maktadır. Bu da memleketin lehine bir mü
essesedir. Bu bakımdan arkadaşlarımızın en
dişelerine mahal yoktur. Her hangi bir dokt-
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rin münakaşasına girmeden memleketin yaşadı
ğı gerçekleri ki, 5 yıllık plânda bu da parlâmen
toca benimsenmiş bulunmaktadır, o noktadan 
hareket etmek suretiyle ve bütün iktisadi Dev
let Teşekkülleri ve iştiraklerinin idari, hukukî 
ve ekonomik meselelerini karma ekonominin il
keleri içinde halletme maksadını gözeten bir ta
sarıdan ibarettir. Bunun dışında tasarının her 
hangi bir maksadı yoktur. 

Mâruzâtım bundan ibarettir, komisyonda ar
kadaşlar da daha geniş ölçüde münakaşa etti
ler, belki onlar da konuşacaklardır, fakat, her 
hangi bir arkadaşımızın, aydınlanmak maksadiy-
le de olsa, soracağı sualler varsa, bendeniz on
ları izah etmeye amadeyim. 

İZZET BİKANI) (İzmir) — Sual soraca
ğım. 

BAŞKAN —Buyurun. 
İZZET BİRANI) (İzmir) — İktisadi Dev

let Teşekküllerinin konusunda Sayın Bakanın 
izah ettiği şekilde anlayışla beraber olduğumu 
arz ettim. İştiraklerin bir araya toplanmasın
da bir zaruret var mıdır, faydalı mıdır? Bunun 
hiçbir mahzuru yok mudur? Bu noktanın tavzi
hini rica edeceğim. 

SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELİKBAŞ 
(Devamla) — Demin bir misal verdim: İştirak
ler hakkında. Bu bir tatbikat meselesidir, mühim 
bir proje var, diyelim ki, petrol - kimya sahasın
da mühim bir proje, büyük meblâğlara ihtiyaç 
gösteriyor. Yabancı bir müracaat var. Bunun 
realize edilmesinde memleketin büyük bir men
faati var. Fakat, firma hususi bir iştirakçi bu
lamıyor ve yerli iştiraki de lüzumlu görüyor. 
Böyle bir mevzuda sermayenin yüzde 49 kada
rını, Devletin kurmuş olduğu İktisadi Devlet Te
şebbüslerinden bir tanesinin veya Devlet serma
yesi ile kurulmuş başka bir müessesenin katılma
sı, projenin gerçekleşmesi için fevkalâde faydalı 
bir hareket olacaktır. Aksi takdirde proje realize 
edilemiyecektir. İktisadi Devlet Teşebbüslerinin 
kâffesi kanunla kurulduğuna göre, o kuruluşun 
maksadının ne olduğu kanunda yazılacaktır. İk
tisadi Devlet Teşekkülü o kanunun hedefine gö
re bir iştirakte bulunacaksa, bunun kararını da 
Bakanlar Kurulu verecektir. Bütün bunlar işti
raklerin emin bir satıhda gelişmesinin teminatı
nı teşkil eden hususlardır. İştiraklerde aleyhte 
tek bir husus yoktur. Şimdi bu kanun tasarısı 
kanımiyet kazandıktan sonra bâzı teşekküllerin 
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iştirakleri , kurulacak komitece konunun maksa
dına aykırı görülürse, bunun tasfiyesi istenecek
t i r ve o İktisadi Devlet Teşekkülüne kanunun 
maksadına aykırı olarak iştirak etmiş olduğu 
bir şirketteki hissesini tasfiye etmesi teklif edi
lecek, muayyen merasimden sonra onun tasfiye
sine ka ra r verilebilecektir. Yeni kurulacaklarda 
ise iştirakler Bakanlar K u r u l u n u n karar ı ile te
essüs edecektir ve bu hükümler her yönden maz
but , murakabesi sıhhatli teşekküllerin ve iştirak
lerinin doğrudan doğruya veya dolayısiyle kanun 
Yazımın maksadı istikametinde çalışma imkânım 
sağlıyaeak hükümlerdir . Bilmiyorum cevap] andı-
rabi ldim mi? 

B A Ş K A N — Başka. 
İ Z Z E T BİRANI) (İzmîr) — Söz istiyorum. 
B A Ş K A N — Buyurun . 
İ Z Z E T B İ R A N D (İzmir) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler, İktisadi Devlet Teşekkülleri iş
t i rakler inin çeşitli ihtilâflara mevzu olduğu 
Yüksek Heyetinizde geçen bâzı hâdiseler dolayı
siyle hepinizin mat umudur . Bünyesinin zaruret i 
icabı, bunun kaçınılmaz bir takım meseleleri orta
ya çıkaracağı ve iktisadi hayatımızda huzursuz
luklara mevzu olacağı da aşikâr olan hususlar
dandır . Benim temennim ve ist irhamım; bunun 
bünyevi mahzurlar ının asgari hadlere indiril
mesi hususunda lâzımgelen t ediliri erin alınma
sı ve bu mahzurları önleyici unsurlar ın dikkat 
ve itina ve büyük hassasiyetle temin ve tesbit 
edilmiş olması hususu olacaktır. Hürmet i erimi 
arz ederim. 
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bu güveni 'temin edemediğimiz gün bu is t ikrar 
olmaz. Bir kanun yapıl ırken bunu nazarıifibara 
almak mecburiyeti var ve alınmalı. Kanun d a 
•serbest sektöre tam mânasiyle bir /itimat vardır , 
'diyemeyiz. İnsanın tab ia t ından doğma bâzı 'hâ
diseler oluyor. Meselâ, yabancı bir memlekete gi
diyorsunuz, bi r otelde kalıyorsunuz, bizini otel 
diyorsunuz. Şıı hakle insan oğlunun tab ' ı ı ıdan 
olan bu meselelerde, şahsi teşebbüsü geliştirecek 
nmkânlar hazırlanmalı, dolayısiyle bunları güzel 
ist i kameti ere, mecraya akıtılma! ı. 

Si m di devletçilik meselesi, •sosyalizm mesele
si üzerinde söz söyleniyor. Yâni devletçilik adı 
şimdi sosyalizm kelimesi olarak, ağızlarda saikız 
gibi çiğnenip .söyleniyor. Bu bakımdan serbest 
sektör bundan ürküyor. Fakat , deyletçilik siste
mi Ata türk zamanında bilhassa Rece]) P eker in 
inkılâp derslerinde1 söz konusu edilmiş, bu söz 
konusu uzun uzun izah edildikten sonra, sınırı 
belirtilmiştir. Ha t t â , Recep Peiker meninim bu
rada devletçiliği izah ederken, «bizim devletçili
ğimiz sosyalizm değildir» der. Ye nitekim, sos
yalizmin başka memleketlerde komünizme kay
dırıldığını açık misallerle izah eder ve İ talya ' 
dan, Macar is tan 'dan, başka yerlerden misâl ve
rir, neticede derki ; devletçilik, bizim 'devletçili
ğimiz, âmmenin yapamadığı , •sivil teşebbüsün 
yapamadığı işleri devdetin yapması keyfiyetidir, 
der. Bu belli sınırlar sonradan değiştiri lmiştir . 
Dolayısiyle 'bizim memleketimizde hususi sektör 
yavaş yavaş ürkütü l meye başlanmıştır. Biz bu 
i t imadı vermek mecburiyetindeyiz. İsterdim ki 
ben, burada , Devlet -meselâ, neyi yapacaksa bu 
kanun ile sınırlansın, yapacağı işler bilinsin.. 
Devlet; hususi sektörün yapacağı işler şunlardır , 
benim yapacağını işim- budur , diyebilsin. Hal
buki bu kanunda bu yoktur, ben tetkik ettim. 
Meselâ, tekstil sanayi ile Devletin uğraşmasına 
lüzum yok. CTmkü, tekstil .sanayiinde hususi sek
t ö r daha çok muvaffak oluyor. Misâl; bizim İvay-
vSeri'Je Sümcrbank'ı ı ı da, hususi sektörün de 
tekstil sanayii vardır . Burada hususi seiktör, 
Sümeıim.nk'tan çok daha fazla kâr temin edebi
liyor, ı'Sümerbaıık'tan daha rantabl bir şekilde 
çalışıyor. Öbürü ise hattâ zarar ediyor, knv\ da 
azdır. O halde yavaş yavaş Devlet, halkın yapa
bileceği şeyleri onlar ı dağıtmalı, bu yola tatlı
lıkla girmeli, .sermayesini bir ye»re te raküm et
tirmelidir. Yapamıyor. Ağır sanayii, bugün za
rur id i r . Devlet •'kurmalıdır. Bir başka mesele 

B A Ş K A N — Buyurunuz Sayın Dikeçligil. 
H Ü S N Ü D İ K E Ç L Î n İ L (Kayseri) - - Efen

dim, bu kanunun müzakeresinin biran evvel ik
mal edilmesini temiııen ivedilik-teklifi ile birlik
te geldiğinden, Başkanın tu tumunu tabiî ki hak
lı görmek gerekir. Buna göre, bizim de birtakım 
hazırlıklarımız vardı. Kanım tasarısı halihazırda 
elimizde yok. Fakat , Bakanı da dinledik. Bu 
kanım tasarısı münasebetiyle hazırladığını ve te
mas etmek istediğim bâzı meseleler mevcuttur . 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Türkiye 'de 
serbest sektörün yatırını yapabilmesi nün 
vasatı temin etmek mecburiyetindeyiz ve bu va
sat temin edilmedikçe memleketimizde İktasadi 
kil izler devanı edecektir. Sayın Bakan bilirler 
iki, lucımleketiınizde iktisadi ist ikrar .ancak hal
kın ıniveni ile olacaktır. Sermaye sah ipi enine 
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daha var. Bir Alman sordu, gayet calibi dikkat
tir dedi ki, «sizler Batı-Aİmanya 'ya işçi gönde
riyorsunuz, bu işçileriniz iki sene sonra müddeti 
(bitecek, Türkiye'ye dönecek, işçilik talkımından 
'geliştiler, kabiliyetleri de temayüz ettıi, burayı 
da gördüler. Türkiye'ye döndükten sonra bun
ları ne yapacaksınız, nereye yerleştireceksiniz? 
Hah; •Devlet işte »bu meselenin üzerinde durma
lı. O halde ağır sanayi, yâni halkın yapaınııyaca-
ğı sanayie doğru giderken işçileri de bu yöne 
yöneltmeli, geldikten sonra yerleştirmeli, orası 
bir mektep olmalı. Alman dostlarımızın para
lan vardır; dolayısiyle yatırım yapacaklardır. 
Almanya'dan işçilerimiz döndükleri zaman bu iş
çilerin istatistiklerini tutarlar, ona göre yatırım 
yaparlar, hazır işçiyi bulurlar. Cevabımız bu ol
du dostumuza. Fakat onların sermayesini çeke
miyoruz. Meselâ Yunanistan gümrüklerde kolay
lıklar ıgösteriyor, plânda kolaylık gösteriyor, ya
vaş yavaş yabancı senınayeyi memleketine 'çeke
biliyor. Türkiye'ye itimat etmiyorlar. Açıkçası 
»bir iktisadi ve siyasi istikrarın teessüs etmesini 
istiyorlar. !Bu da ne ile mümkün olabilecektir? 
Yine Devletin çıkaracağı kanunlarla 'mümkün 
olabilecektir. iBu düzenleme kanunu dış âlemde 
ne tesir yapacaktır? Bunu okuduktan sonra on
lar 'bileceklerdir ki, Devlet şunu yapıyor, biz 
şunları yapabileceğiz. Bu suretle yabancı serma
yeyi çekebileceğiz. Onun için arzu ederdik ki, 
'burada ben Devlet olarak bu düzenleme kanu
nunda şu işleri yapacağım diğerini müşterek ola
rak hususi sektörle yapacağım diyebileyim. Onun 
için kaçamaklı kanun yapmak, elâstiki kanun 
yapmak bence memleketimizin menfaatime .uy
gun değildir. Açıkçası, Ibu kanunda elastikiyet 
vardır. Kesin hudutları, sınırları tam mânasiyle 
belirmiş değildir. iSaym ©akan izahat -verdiler. 
Bakanın izahatından da ben bunu anlıyorum. 
kesinlik yok. 

Şimdi diğer taraftan Devlet Teşekkülleri, gö
nül isterki, masraflarını âzamiye ind irebil sin; 
Devlet teşekkülleri (bakıyoruz, akşam safba'h 
dertt yanıyoruz, ziyan ediyor diyoruz. Realite, 
meydanda. Birçiok işletmeler zarar ediyor, zi
yan eden 'bir işletmeden hayır yoktur. O halde 
Ibu kanunda yavaş yavaş bunların masrafını in
dirme yoluna gideceğiz. Fakat işçiye de prim 
vereceğim diyor, işçiye neden prim verecek? He-
vetsini artıracajk, verimi çoğaltacak doğru. Büt
çe müzakerelerinde de bu telklif edildi ye ITü-
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'küımdt kaibul etmişti, doğrusu memnuniyet ve
riyor bize, aınıa (bir müessese düşününüz kâr 
ötmüyor. Miiıtlemaidi ısuretlte masraflar fazla, me-
muırları fazla, personelli fazla işçiye ne verecek? 
Az veısıe bu da tatmin etmez. O halde bu ka
nılında gönliimıüz isterdi ki, ondan sonra yavaş 
yavaş idare maisr'a.flari'nıdan, şundan 'bundan kıs
ışın, dolayiisiyle bir kâr fa.ıfkına doğru gitsin, 
yeter primde versin işçiye teşvik olsun. 

Şimdi Devlet teşekküllüyle hususi sektör 
•müşterek iş gö.nmez, ben olsam .ben de gö/rfmem. 
Sebebine gelince; T>evlelt teşekkülleri ziyan edi
yor, 'ben Devletle müştereJk bir falbrikalya gir
diğim zaman 'İrandan ziyan deceğim der. Onun 
için girmez. Göz .göre göre zarar gibi bir şeye 
yanaşatbilir mi? Bu balkımdan 'bence hususi sek
törle Devlet ortaklaşa iş yapamaz. Günkü mas
raf .meseleleri halledilmemiştir. 

Bir de bence, mesuliyet yukarı taraflara 
•doğru toplanıyor, ımerikezîydteilik burada da 
ıkendini göisteriıyor. ]S1e İkada r eoık şaihıısa salâhi-
yeit verirsek ve mıelsulliyetle beralber salâhiyet 
verirsek onlardan faızla randıman. alırız Hal
buki müdürde, idarecide bütün salâhiyetleri 
topluyoruz; dolayıislijyle aşağısı pasif kalıyor. O' 
id a kırtasiyecilik içinde boğuluyor. Müdür, ida
reciler fabrikanın içimde gezmek imkânım da
lı i bulamıyor ben isterdim ki; bu kanunda mesuli
yet dağılsın. Herkels Ihuisusiyetlerini, mesuliyet
lerini, salâfhiyeltlei'ini bilisin. Den bu kanunda 
Ibunu da göremedim. Şunu kaibul edelim ki, çolk 
liberal dediğimiz .milletlerde daihi mıultlalka Dev
letim yaptığı işler vardır. Bu inkâr edilmez. Ya
pacaktır da. Fakat yapacaktır ama bunun bir 
ısımın olacaktır, Ibir salâhiyeti olacaktır. O libe
ral d ediğimiz mcımlelkeltıler âmme menfaaltline uy--
gun olan meseleleri sınırlamış yapıyorlar Tek
rar bu kamunda bunların kesim olarak belirtil-
mıiasi yerinde 'olur. Hakikaten Türkiye'mizde in-
,san k'aaîbillyetleni gayet kıymetlidir. Biz bu in-
ısan kabiliyetlerimi (keşfedemiyoruz. Dünyamın 
en kalbiliyetli milldtiyiz, d işarda da bunu tak
dir ediyorlar, Ibiiz, kendi kedimizi küçük görii-
yofiiız. O hakle TüukiyeVle öyle Ibir inısan kuv
veti var, memk'Jketimiz de verimlidir. Onun içim 
3*alnız bu insan kuvvetlerimi değil ülbür imkân
la rımıızı seferiler edemiyoruz. Bu olsaydı iyi 
olundu. Yine Sanayi Vekâleti düşünmeli; Millî 
Savunmanım elinde birçıdk tesisler var. Bu te-
isisler rauta'bl bir şekilde işliyor mu, işlemiyor 
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mu? Bunlar'dan âzaııııi dereeelde faıyidaıTanalbilir 
,miıyüz, faydalanamaz mıııyız? Ve buraya daha 
fazla pemsiomel yerie'şltiri'leJbilir 'mi, yerleştiriılle-
mez m!i? Bütün bunlar yalnız bu sanayi kolu
nun düzeni Ibajlummld'an eleği!, TüıfeiyeVldkıi bü-
Itlün .sanayi kollarını düzemi ömel'idir. tşjte, bu 'ka
munda bunla r yoktur. Bunlar bu kanunda na
zarı itilbara alınmalı idi. Hürmeltleriımle. 

IBAŞKAN' — Buyurunuz Sayın Balkan. 
SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELlKBAŞ 

(Buldur MillcItıvekiM) — Muhterem ankadaşilar, 
Sayın Dilkeçıliğil, bu kanun vesilesi ile bu 'ka
nun mievzuunun düşındalki birçok: .melseleleire de 
Itelmas ett-ileT. Bu kanun, 'demin ide arz ettiğim 
Tüılk:|ye'dek!i İktisadi Devlelt Teşekküllerinin j 
bugün ve gelecekteki vaziyetleriyle alâkalı bir 
lıuisulsitur. Hususi teişejhlbüisle alâkalı !bir tasarı 
değildir; Ibir. Yabancı 'sermaye 'kanunu ile alâ
kalı Ibir husus değildir; iki. İktisadi Devlet Te-
ışelkkülleıri işi kionuışuluıtoen Mr nıeralldkeitte si-
yalsi îisltilkrarm, dklonıoimiık Ve malî iısltiiikrarın ya
tırım yapmak için lüzumlu olduğu bir bedahet
tir. Bunu yalınız böyle ifaıde etmelk değil, Tür
kiye'de sorumluluk taışııyan helkesin büıtıün dav-
;ran uslarında 'bu istikam ette vaziyet aljmaısı bu
nun yeıgâne ıtİGmiııait-ı̂ lı t-. Bunlar kanunlasria tan
zim eldilon hususlar değiılktir. Bu itilbanla onlar 
tamamen doğru. Ama tasarımızla alâkalı değil 
aHkadaışlar. 

Bu tasarımız demin de arz ettiğim gibi, husu
si teşebbüsü kendisine muhatap addeden bir tasa
rı değil. İktisadi Devlet Teşebbüsleri ve onların 
iştirakleri ile alâkalı bir tasarı. Ama, bu idleri 
tanzim ederken görüyoruz ki, iktisadi Devlet Te
şekküllerinin hususi sermaye ile iştiraki olan mü
esseseleri de var. Onları da tanzim etmek maksa
dını gözetiyor ve tasarıya kanun vâzıı ne istika
mette yürütmek arzu ederse, o istikamette yürü
mek iein maddeler konmuştur. Demin arz ettim; 
iktisadi Devlet Teşekkülü yüzde 50 den fazla ser
maye Devlete veya teşekküllerden her hangi biri
sine aidolursa teşekkül... Kanunla kurulacak. Ka
nun müzakere edilirken arkadaşımız «Bu olmadın, 
iktisadi Devlet Teşekkülü bu sahada olmasın» di
yebilir. Bugüne kadar kurulmuş olanları tasfiye 
mi edelim, istiyor arkadaş yani? Ben bunu aniıya-
madıın. Bugün mensucat sanayiinde var, seramik
te var, çimentoda var, hepsinde var. Ama, hu
susi teşebbüsde var ve itiraf edeyim ki, Türkiye'
de resmî sektörün mensucat sahasında çalışması 
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hususi sektörün şikâyetini mucip değildir. Son za
manlarda faaliyete geçen üç tane mensucat fabri
kasının devamına karar verdik. Orada hususi te
şebbüs kurmuyor arkadaşlar. Adıyaman'da, Kara
man'da ve Nevşehir'de başlanmış bir iş. Sosyal 
karekteri hâkim. Mütehassısların ekonomik A-eri
min düşük olacağını iddia etmelerine rağmen, me
suliyetini üzerimize alarak orada bir nüve yaratıp 
dengeli bir kalkınmanın mihrakını kurabilir mi
yiz, diye plânda dengeli kalkınma da var çünkü, 
başladığı için devamına karar verdik. Buna hiç
bir arkadaşımızın, bu yapılmasın diyeceğini zan
netmiyorum. Bu bakımdan, bir teşekkül kanunla 
kurulacağına göre, o kanun geldiğinde şu sahaya 
İktisadi Devlet Teşekkülü kurulmasın, Devlet ser
maye yatırmasın, o zaman münakaşa edilir, bun
lar. iştirakler, teşekküller yahut Devlet iştirakle
ri ise kanunla. Ama iktisadi De\ie+ Teşekkülü 
iştiraki ise Bakanlar Kurulu kararı ile olur. 

Fakat bu tasarı, İktisadi Devlet Teşekkülleri
nin ancak kuruluş kanunundaki, maksadına uy
gun bir iştirak yapabileceğini derpiş ediyor. Bin
il eti ee vâzıı kanun maksadı ne ise Bakanlar Ku
rulu da teşekkülün o maksat için bir iştirakine ka
rar verebilir. O da yine Parlâmentonun kanun 
müzakeresinde tâyin ettiği hedeflere uygun ola
rak cereyan edecek bir husustur. Onlar o zaman 
düşünülür. Bu şimdi konuşulur nıu, konuşulmaz 
mı? Hâlihazırda Türkiye'de çeşitli sahalarda ku
rulu iktisadi teşebbüsler var, âmme teşebbüsleri 
•var. Eğer, bu teşebbüsleri tasfiye edelim, hususi 
eşhasa devredelim, fikri varsa. Hükümet bu ka
naate iştirak etmemektedir. Bu tasarı böyle bir 
maksada matuf olarak sevk edilmiş değildir. Bun
dan sonrası için ise; teşekküllerin hepsi kanunla 
kurulacağına göre o zaman yeni bir saha - A sa
hası diyelim -, ekonomik bir saha, orada yatırını 
yapılmasını derpiş eden bir tasarı gelmiş, o güne 
kadar Devletin böyle bir meselesi yok. Buraya 
Devlet yatırım yapsın mı, yapmasın mı, hususu 
bu tasarı müzakere edilirken konuşulacak ve o za
man bir karara bağlanacak. Tasarı kabul edilir
se, l)iı tasarıya göre yatırım yapılacak, bu olmaz
sa yapılmıyacak. 

Şu noktayı sarih olarak bilmek lâzım arka
daşlar; Türkiye'de çok söylenmiştir; «Devletin ya
tırım yapacağı saha ile, hususi eşhasın yatırını ya
pacağı saha kesin olarak halledilmelidir, çizilmeli
dir.» Fi ay ir arkadaşlar, ilmen buna imkân yok
tur ve halihazırda hiçbir Garp memleketinde me-
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deni memlekette; şuraya kadar Devlet yapar, bun
dan ötesini yapamaz, diye bir kayıt yoktur. O ka-

* dar yoktur ki, Dünyada hususi teşebbüsün en ile
ri safhasında olan Amerika Birleşik Devletlerin
de 1933 yılında Missisipi Nehri üzerinde Teııessee 
Valey Hautority adı altında bir iktisadi De\let 
Teşekkülü kurmuşlardı. Bu bakımdan rol; söyle
nir, ama, şimdiye kadar ilmen bunun bir hal ça-
resi bulunamamıştır. Böyle bıçakla keser gibi, 
(Memleketin ekonomik hayatı durmadığı irin) şu
raya kadar Devlet yapar, buraya kadar yapmaz, 
diye bir şey söylenemez. Devlet dediğiniz niha
yet vâzıı kanundur arkadaşlar. Vâzıı kanunun gö
rüşü memleketin ihtiyacı karşısında öyle bir isti
kamet alırki; ondan evvel çıkan bir kanunda şu
raya kadar yapamaz dediğiniz halde, o kanunu 
ilga ederler, onun sahasını pekâlâ genişletebilir
ler. Bu bakımdan çok söylenen fakat ilimde dahi 
hal çaresi bulunnııyan bu mevzuu da bu suretle 
huzurunuzda açıklamış olayım, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Dikecligil. 
HÜSNÜ DİKECLİGİL (Kayseri) — Men

dim, bendeniz fikrimi beyan ederken misaller 
göstererek konuşurum. Bu benini tah'ım. Hu
susi sektörde tekstil sanayiini misal .gösterir
ken bu yapılmasın, şu yapılmasın demedim. 
Iv'aramau'a, Maraş'a, Nevşehir'e yapılmasını 
memnuniyetle kabul ederim. Esasen Hükümetin 
ileriyi görmesi lâzımdır. Halihazırda tekstil 
sanayii 1975 senesinde kâfi gelmiyeeektir, nü
fus artıyor. Adam başına .12 metre bez hesa-
bettim. Onun irin bu gelişecektir zaruridir. 
.Falcat bunun yavaş yavaş hususi sektöre kay
dırılması lâzım eleman yetişmiştir, usta da ye
tişmiştir, .çırağı da var. Şimdi.burada iki kere 
iki dört eder gibi, filân memleketlerde şu ka
dar hududu belli olmuş 'belli olmamış diye , 
bir şey yok, var İvaşka memleketlerde, artık 
isahasıuı biliyor ve ben şunu yapacağım diyor, 
öbürüne karışmıyor. 19>33 yılı artık geçmiş. 
Bugün 19G3. Uonra 19B4 - 05 - (i(j yılları gede
cek ve bu belki o zaman değişecek. 

Burada yine <bir kanun hazırlarken mem
leketimizin bünyesini nazarı itilrtıra almak lâ
zımdır. Bu bir içtimai meseledir. Bize göre 
olmıyau kanunlar memleket için kifayetli 
olmuyor ve tatbik imkânı da bulmuyor. Esas 
itibariyle kanun içtimai bünyeden realiteden 
doğmalı. diyoruz. Şu halde hususi sektör ür
küyor, ürkütülmüştür, bu bir vakıadır, çıkar

tamıyorsun parasını, çıkarmıyor piyasaya. 
Nitekim fazla da emisyon yapılmıştır o hal
de bu itimadı temin edeceksin diyoruz. Bıı 
kanunla temin edilir bu. Devlet hakikaten 
milletim şu işleri yapamıyor,* ben şunları ya
pabilirim der. Biz sadece belli olsun diyoruz, 
başka bir şey istemiyoruz ki ; ama Sayın Oe-
likbaş «şöyledir, böyledir» diyor. Bence Itozen 
haklı olduğumuz taraflar vardır, fakat her 
nedense Bakanlık makamında bulunan arka
daşlar, demin arkadaşımın da dediği gibi, 
söylenen fikirleri çürütmek istiyorlar. Hiç ol
mazsa, bazen de söylenen fikirlerde bir haklı 
nokta aranmalıdır. Her fikir muhteremdir. Biz 
Sayın Oelikbaşün fikirlerine hürmet ederiz. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?.. Yok. Bir 
takrir var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim noksanların tamamlan

masına fırsat vermek üzere iktisadi Devlet 
Teşekkülleri hakkındaki kanun tasarısının 
komisyona iadesinin karara bağlanmasını arz 
ve teklif ederim. 

Ankara Senatörü 
Niyazi Ağıma slı 

(Anlaşılmadı, sesleri.) 

BAŞKAN — Şifahen arz etmiş, efendim. 
Kanunun, şifahen arz etmiş olduğu sebeplerle 
komisyona iadesini kabul edenler... Etmiyen-
leı*... Kabul edilmemiştir. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle müzakeresini kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Maddelere 
geçmeden evvel söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar; mâruzâtımı esas ve 
usûl olnvak üzere iki noktada arz etmek isti
yorum. 

Esas hakkındaki mâruzâtım şudur : Bu ka
nunun tertip tarzında bundan evvel geçmiş 
olan kanunlara nazaran bir başkalık var; te
ri f'l er 2 nci maddeye alınmış, bunun üzerinde 
amaç ve konu ise 1 nci maddeye alınmıştır. 

Şimdi, 1 nci maddenin hemen başınd"a bu 
kanunun mevzuu İktisadi Devlet Teşekkülü mü-
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esseseleri, şunları, bunları diyor. Burada ka I 
nıında tarif yapıl nadan evvel İktisadi Dev
let Teşekküllerinden, müesseselerinden ve iş
tiraklerinden '•ba'Ivsediliyor. Jkinei maddede 
ise; bunltirm ne demek olduğu söyleniyor. 
Halbuki, «tarifler» matiabı altındaki ikinci 
madde. birinci maddeye alınır, evvelâ esası 
tesbit 'edilirse, teşekkülün ne demek olduğu, 
müessesenin ne demek olduğu, iştirakin ne 
demek olduğu tesbit edilirse, ikinci madde 
daha kolaylıkla müzakere edilebilir. Bu se
beple maddelerin yerlerinin değiştirilmesi hak
kında bir takrir suı dum kabulünü istirham ediyo
rum. 

Usul 'bakımına gelince: Muhterem 'arkadaş
lar müzakeresi yapılmakta olan bu kanun ik
tisadi düzenimize büyük tesiri o İtin bir kanun
dur. Yani, çok ehemmiyetli bir kanundur 
ve esas ruhu da, değiştirilecek olan kısımları 
da üzerinde çok geniş ölçüde tartışılacak 
kısmı da maddeleridir. Binaenaleyh, şu ekse
riyetimizle, bu kanunun müzakeresine geçme
miz doğru olmaz. Her ne ktidar İçtüzüğümüz
de «salt çoğunlukla toplanılır, mevcudun ekse
riyeti ile. karar verilir,» denilmekte ise de bu-
radti, ne salt çoğunluk var, ne de bu mühim ka
nunun müzakeresi için kafi bir ekseriyet bu
labileceğiz. Diğer taraftan, kanun âni olartik 
geldiği için, hireok arkadaşlarımız hazırlıksız 
bulunuyor. Hazırlıklı olsalar bile, hazırlıkları
nı yanlarında bulundu rmuyorltir. 

Bu itibarla, Yüksek Heyetiniz maddelere ge
çilmesini kabul etti ama, bu hususu 'burada 
bırakalım, ya yarın veya normal toplantımız 
oltin Salı günü müzakeresine devam edelim. 
Bunu arz ve istirham ediyorum. Aksi takdirde 
5 arkadaş ayağa kalkmak suretiyle bunun di
ğer yollardan müzakeresinin tehiri de müm
kün olacaktır. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Şimdi takriri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Kanun tekniği bakımından tarifler m ati abı

nın başa alınması ve ikinci maddenin birinci 
maddeyle yer değiştirilerek 3 nci madde ola
rak müzakere edilmesini arz ve teklif ederim. 

Adana 
Mehmet Ün aldı | 

5 . 12 . 1963 O : 1 
BAŞKAN ••- Komisyon ne diyor efendim? 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABAHATTİN OLİ-

IfoV (t'Jjresmi) -- Kabul ediyoruz efendim. 
BAŞKAN Hükümet ne diyor efendim? 
SANAYİ BAKANI: FETHt OELİKBAŞ 

(Burdur) - Benim bildiğime göre tasarıda. 
derpiş edilen maddelerin sırası, taknin tekni-
kini! uygundur. Hükümetin görüşü budur. 

BAŞKAN • Komisyonla Hükümet arasm-
d'a ihtilâf zuhur etti. 

Buyurun Sayın Encümen. 
KOMİSYON' BAŞKANI ŞEKEE KAYA-

LA.1J (Buı^a) - Bendenizin de bir istirhamım 
var; malûmunuz Hükümet, komisyonun yanın
da yer alır, teşri!! etsinler efendim. 

KOMİSYON ADİNA SABAHATTİN OR-
JION (Oiresun) •- Efendim, zaten Hükümetçe 
kanunun şevkinde birinci madde yoktu, amaç 
ve konu maddesi yoktu. Bu, Millet Meclisin
deki komisyonda ilâve edilmiştir. Biz ko
misyon ularak takdim tehirde bir mahzur gör
medik. Mâruztitım bundan ibarettir. 

SANA Y İ BAKAN 1 EETHİ OELİKBAŞ 
(1 Vurdur) —• Katılıyoruz. 

BAŞKAN - - 2 nci maddenin 1 nci madde 
olması hakkındaki takriri reyinize sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

O halde 2 nci madde birinci madde oldu 
okuyoruz. 

İktisadi Devlet Teşekküllerde müesseseleri ve 
iştirakler hakkında kanun tasarısı 

Bölüm : 1 
Ocııei hükümler 

Tarifler 
MADDE 1. İküsadi Devlet, Teşekkülleri; 

sermayelerinin yarısından fazlası tek başına 
veya, birlikle Devlete (genel ve katma bütçeli 
idarelere) ve İktisadi Devlet Teşekküllerine 
aidolııp, iktistidi alanda ticari esaslara göre 
faaliyet göstermek üzere kurulan ve kuruluş ka
nunlarında bu kanuna, tabi olacakları belirtilen 
teşebbüslerdi i'. 

Devlet ve teşekkül iştirakleri Devlet ve İkti
sadi Devlet Teşekküllerinin sermayelerinin yarısı
na, veya daha azma, sahip bulundukları, özel 
hukuk hükümlerine göi'e kurulan ortaklıklar
daki hisselerdir. 
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Bu kanunda geren «Teşekkül» deyimi ik t i 

sadi Devlet Teşekküllerini , «işt irak» deyimi 
Devlet ve İktisadi Devlet Teşekkülü iş t i rakle
rini, «.Müessese» deyimi sermayesinin tamamı 
Devlete aidolan teşekkülere bağlı ve tüzel ki
şiliği h'aiz işletme ve işletmeler grupuuu, «Ba
kanl ık» deyimi teşekküller in kamına göre ilgili 
bu lundukla r ı bakanl ıklar ı , «Tüzük» deyimi, bu 
kanunim uygulanmasını gösteren tüzüğü ifade 
etler. 

1 nei madde hakkında söz Sayın Onıay'ın. 
buyurun, erendim. 

İ B R A H h i SAH'MOT OM AV (Ankara ) 
Pek muhterem arkadaşlar ım, tarif maddesi 
muvacehesinde bu Vakıflar, Bankasının pozis
yonuna kısaca temas etmek irin kürsüye gel
dim. Lvvelâ istinadedeceğiııı kusu lan kısaca 
arz edeyim. Mulıasebei l 'munıiye Kanunun 
'2 nei maddes i : «Devletin emvali Devletçe tarh 
ve çibayet olunan her türlü lekâlûf ve rüsum 
ile Devlete ait nüku t ve esham ve her tür lü 
menkul ve gayrimenkul eşya, emval ve kiyem 
ve bunların hasılat ve icaratı ile satış bedel
lerinden terekkiibeder» der, bu bir. 

Malî vakfın Devlet emvali olmadığına dair 
tevhidi içt ihat karar ı var, bu iki. Ayrıca vak
fı vücuda getiren kimsenin yani vâkıfın bir 
emeli tesise verdiği istikâmet ve vefatından 
sonra dahi istiralıati ruhu için arzu ettiği bâzı 
şeyler vardır . Bu da mühim bir ruhi faktördür . 
bu üç şimdi efendim bunun muvachesinde Va
kıflar Bankası Devlet parası ile değil, tama
men hususi mülkiyet konusu ve hususi mül
kiyet rejimine tabi olan mazbut vakıfların 
gel ir ler inden kurulmuş bir (tankadır. Bu tarif 
maddesinde de Devlet sermayesinden bahsedil
mektedir . Vakıflar Bankası sermayesinin de 
Devletle alâkası olmadığına göre bu bankayı 
şümulüne almamak gerektiği kanaat indeyim. 
Komisyonun bu noktai nazarımızı burada te-
yidedeceğini ümidediyorum efendini. 

BAŞKAN — Sayın (kınıraiı 
SRDAT (T 'MRALI (Konya) - - Benden i zde 

aynı suali soracaktım arkadaşım sormuş bulu
nuyor. 

BAŞKAN — Sayın Işık, 
FARUK IŞIK (Van) - - Lfeudim, bendeniz 

de bu mevzuda konuşacaktım, ifade edildiği
ne göre vazgeçiyorum.. 

Valnız kanunun unvanında tereddüdüm var. 
Kanunun unvanı (İkt isadi Devlet Teşekkülleri 
ve müesseseleri ve iş t i rakler i hakkında kanun) 
diye yazılıdır. Halbuki Anayasanın 1-7 nei 
maddesinin son fıkrasında kamu iktisadi te
şebbüslerinden bahsediliyor. Bu itibarla, ka
nunun unvanını bu esas dâhilimle tanzimi da
ha. uygun olması icabetlerken ve bunların de
netlenmesine ait kanun teklifi de bu unvanla. 
sevk edilmişken komisyonun bu tasar ıda bu 
sekli nazarı d ikkate almaması sebebini anlı-
yanıadım. Bunu da komisyondan rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — .Buyurun Sayın İmaldi . 
A. 1>. ( l l f l T l - ADINA ML1IMLT ÜNALDI 

(Adana) - - Muhterem arkadaş lar , sözlerime 
başlamadan evvel, benden evvel konuşan ar
kadaşlarım Vakıflar Bankası mevzuundaki ile
ri sürdükler i noktanın ehemmiyetini belirtmek 
isterim. Bu mevzuda iki fikir çarpışmaktadı r . 
Vakıflar Bankası iktisadi Devlet teşekkülü 
olsun mu, olmasın mı.' İler iki fikrin de mucip 
.sebepleri hayli kuvvetli görülmekledi r . . Bi
naenaleyh. demin arz etliğim gibi, birçok, arka
daşlar bu mevzuda hazırlandılar, (,'ünkü her iki 
fikri nu'ulafaa edenler birçok muht ı ra la r ha
zır ladılar ve arkadaş lara gönderdiler . Bu ar
kadaşlar ın bir kısmı şimdi yok, bir kısmı da 
henüz te tkikat ını tamamlamamışt ı r . Vakıf 
mevzuu memleketimizin ana meselelerinden 
birini teşkil, etlen \ e çok mühim hukukî netice
leri doğurabi l i r . Bu sebepten dolayı bu mev
zuun enine-boyuııa tetkik edilmesi gerekliği 
kanaat indeyim. Diğer taraf tan madde hakkın
da, bu 'birinci madde İktisadi Devlet Teşekkü
lünün ne demek olduğunu, müessesenin ve işti
rakler inin ne demek olduğunu tarif ç imektedir . 

Şimdi Sayın Bakan deminki konuşmalar ında 
buyurdu la r ki, İktisadi Devlet Teşekkülleri 
rejimi 19oS yıl ından 'beri bu .memleketle bir çok 
şekiller geçirmiş ve lenkidlere uğramış bir ida
re olarak' süregelmiştir , f a k a t öyle bir tar ih 
gelmiş ki, bu İk t i sadi Devlet Teşekküllerinin da
yandığ ı h u k u k sistemi bâzı nokta larda çürü
müş, binaenaleyh, bu müesseselerin daha iyi h i r 
şekilde çalışabilmesi için yeniden düzenleme yo
luna gidilmesi mevzuu ortaya çıkmıştır, mesele 
bundan ibaret t i r , buyurdular . ( iayet doğrudur . 
Biz de Sayın Bakanla, hemfikiriz. Şimdiye ka
dar olan tatbikatta, da hakikaten aksıvan ta-
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raflar olmuştur, teshil edilmiştir ve bu mavzu 
ele alındığı tar ihten i t ibaren do yapt ı r ı lan bir 
takım tetkikler neticesinde bâzı fikirler de ol
taya. .konmuştur. Simdi aramızdaki ayrılı1-; 
şu radan iteri gelmektedir , Biz bu mevzuu vesile 
i t t ihaz ederek iktisadi .doktrinlerin münakaşa
sını buraya getirmiş değiliz. Ancak İm mesele 
hazan iktisadi dokt rinlerin de bu vesile ile hu 
kürsüden münakaşasın m, •mukayesesinin yap ıl
ımış mı ieabettirebilİr . k a k a t İm hiçbir zaman 
ana, fikir olarak buraya, getiri lmiş değildir. 
Şimdi, .meseleyi böylece vaz 'e t t ik ten sonra ay
rıldığımız noktayı teshil edelim ve bu noktada 
birleşmeye çalışalım. 

Madem iki aksayan ta ra f la r var, madeni ki 
bu İktisadi .Devlet Teşekküller ine liberal eko
nomik görüşü savunanlar da, sosyalist görüşü 
savunanla r da 'bunun meveudiyotino itiraz ede
miyorlar. Binaenaleyh, mevcut bulunan bu sis
temi beraberce düzeltelim, (biyemiz de budur . 
.Ama ayrıldığımız nokta la r olacaktır . Bu uok-
! a l a rm da. ileride münakaşasını I)iı kürsüye ge
tireceğiz. 

İkt isadi Devle! Teşekküller i bu madde ile 
tamamen yeni b i r ihata sistemi içerisine giri
yor. Bskiden sermayesinin tamamı 'Devlet 
ta raf ından verilen İktisadi Teşekküller, İkti
sadi -Devlet Teşekkülü manzumesi içerisine gi
r iyordu , 'bunun dışında ka lanlar tamamım hu
susi l ıukul: sistemi içerisinde mütalâa edili
yordu. Bu kanun tasarısı neyi get i r iyor? Bu 
kanun tasarısı farklı olarak şunu get i r iyor ; 
sermayesinin; yans ından fazlası Devlete aidolur-
sa. bir teşekkülün İktisadi Devlet Teşckkülüdü:-
diyor. Deyince ne oluyor? Deyince arkadaş
lar adedi onlarla ifade edilen, İS midir , 17 
midir, 19 mudur, şimdi son adedini pek bilmi
yorum, onlarla İfade edilen İktisadi Devlet 
Teşekküllerinim adedi bir .kalemde yüzlerle ifa
de ediliyor. Bu, öyle görüldüğü'•kadar basit bir 
meseli:'değil. Bir kere yüzlerce teşekkülün ku
ruluş 'kanunu buraya getirilecek, ama ne za
man getiri lecek? •Kanunda koymuş ama yeri 
geldiği -zaman "itirazlarımızı- ona-da-tevcih ede
ceğiz. "Buraya zikredilen zamanda getirilebi
lecek mi, 'gotirilemiyece'k mi, o ayrı mesele. 
Şimdi: biz diyoruz ki, Mayın Ahmet Yıldız ar
kadaşımızın. da burada defalarca tekrar ladığı 
gibi 1 elifci bir yola gidelim, böyle birden kesip 
atmıvalım. .Mademki bir rcortvanizasvıma müş

tereken kanaat getirmişiz, şu halde fikirleri
mizi. ielif edelim. .Böyle birden bire 17 - .İS den, 
170 - İSO e efkarak kesafette b i r İktisadi Dev
let. Teşekkülleri sistemi içinde 'karışıklık yara
tacak bir yola git iııiyeüm. Diyoruz ki, bunlar 
şimdiye kadar İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
bâzı noktaları hariç, bu birinci madde ile kas-
dedilcn kısmına itiraz yok, itiraz iştiralklere. 
İş t i raklerden dolayı .itiraz vâki 've bu itiraz da 
bu maddede hayat buluyor. Şimdi diyoruz ki ; 
i ş i i rakler gelişigüzel yapılmış. Devlet kontro
lünden, Devle! •murakabesinden uzak kalmış. 
Binaenaleyh bunu bir zaptı rapta alalını deni
yor. Ksas fikir bu. Bsas fikir bu olunca bunu 
daha latlı b i r bale koyabiliriz, r ü ı ı k ü İktisa
di Devlet. Teşekkülü lâalet tâyin bir Devlet da
iresi hukuk sistemi içinde çalışamaz. İsmi üze
rinde, İktisadi. Devlet Teşekkülü. "Bu teşek
küllerin kuruluş gayeleri: bu teşek'küller, Dev
let formalitesinin dışında d allı a. seyyal hareket 
'kabiliyeti kazandırmak üzere, hususi 'hukuk 
bükümle r i ile teçhiz edilmiştir. Binaenaleyb 
hepsinin -böyle kuruluşunu, idaresini, mura
kabesini bu '.kanun hükümlerine alacağımıza 
- bunun içerisine glrnılyecek olan teşekküller de 
var - yani, bünyesi it ibariyle ıgirınemesi lâzım-
geleıı teşekkül ler var. Binaenaleyh bunları ayrı 
bükümlere tabi tutal ım ve meselâ, l'ikir olarak 
diyelim 'ki, sermayesinin tamamı Devlete aido-
lan. İkt isadı Devlet. Teşekküllerine yine eski 
usulde, İktisadi Devlet Teşekkülleri diyelim, 

bunun dışındakilere iştirak diyelim. Ama bu 
iştirak ikiye ayrılır , r/( 51 den aşağı hususi ser
mayenin kalıklığı iştirak, fl'< 51 i\v\ı fazla Dev
letin katıldığı iştirak", diye ikiye ayrılır. İkti
sadi Devlet Teşekkülünün ne demek olduğunu 
bugüne 'kadar alışılmış sistem içerisinde mu
hafaza edelim ve diyelim k i ; İktisadi Devlet 
Teşekkülü, sermayesinin tamamı Devlet tara
fından verilen teşebbüslerdir . Tamam, bunu bu 
kanunun nesine tabi Ilı talım? Diyelim ki, «bu 
'kanunla, sermayesinin tamamı Devi el tarafın
dan verilen İkt isadi Devlet Teşekküllerinin ku
ruluşu, idaresi, murakabesi hu kanuna tabi
dir.» Bskîden olduğu gibi. Yani kuruluşu ka
nunla olacak, idaresi hu kanuna, güre o'aeak, 
murakabesi yine hu 'kanuna göre olacak. Ta
mam, yani alışılmış sistem içerisinde kalalım. 
İkinci şekil, ist ira'klcr. Bunlar içinde sermaye
sinin varışından fazlası Devlete aidolan iştirak-
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1'Or.iıı kuruluşu ve murakabesi hu kamına tabi- j 
dir . diyelim. Neyini açıkta b ı rak t ık? İdare- î 
sini. İdaresi de hususi lıııkıılv hükümler ine göre 
olsun, ve bu t i ca r i nıiiessesele<riıı, t icari karak
ter, ik t i sad i k a r a k t e r taşıyan bu müesseselerin, 
t icar i -hayatta daha seyyal çalışmalarını temin 
edelim. Yani, za )tı rapta alıyoruz, kanunla 
kuru lacaks ın diyoruz, (i el işi güzel ku rdurmu
yoruz, 'murakabesini de nıuraka'be heyetine bı
rakıyoruz. Yine Devlet nıurakabesine tabidir . 
Şu halde bunu da murakabeye ve zaptı rapta- | 
akli'k, 'demektir. 

Üçüncüsü ; sermayesinin yar ıdan azı Devlete I 
aidolan iş t i rakler : Dunlar ın da nııırakahesini, 
yalnız 'murakabesini murakabe heyet ine 'bıraka
lım. Hususi h u k u k hükümlerine gör*1 kurulsum, 
hususi hukuk hükümler ine göre çalışsın fakat 
Devletin, içerisinde, c/r 50 den az dahi olsa, 
•sermayesi olduğu için, yani isterse bir kuruşu 
olsun,-maksat Devlet parasını murakabe etmek, 
takibetmelese bunu da murakabeye tabi tutal ım. 

Yani, başıboş 'kalmasın şimdiye kadar oldu
ğu gibi ve böylece 'bir telif' yolu bulursak bu 
İktisadi Devlet Teşekkülleri manzumesini fazla 
sıkmamış, fazla zedelememiş olaca.ğımız kana
at indeyim. Bu mevzuda ve İni şifahi mâruzâtı
mın ışığı altında, vermiş olduğum takr i r in ka
bulünü arz ("derim. 

(yok l ama yapıldı.) 
B A Ş K A N — Maalesef çoğunluğumuz yoktur . 

Toplantıya, yarın devanı edeceğiz. (Saat kaçta. 
sesleri) 

11 5 . 12 . 1963 O : 1 
- i IîAŞIvAN — Sayın Ünaldı , sizin beyanatı

nız şahsi mi, g rup adına mı? 
^ M Kİ IMET ÜN A M )1 (Adana) — (i rup adına. 

I i AŞ KAN — Buyurun Sayın Karasapan. 
, I r U L Â L TKVKİK KARASABAN (Afyon Ka-
ı rahisar) — Muhterem arkadaşlar ım, Yak ı t l a r 
ı l îankası hakk ındak i mütalaalara bendeniz de; 

tamamiyle iş t i rak ediyorum. Bu vesile ile 'bir 
noktayı da tebarüz ettirmek' isterim. 

Vakıflar aynı zamanda beynelmilel bi r takım 
ı I taahhütlerin, mevzuunu teşkil 'eder. Biz bura

da, bunlara Devlet malı gözü ile baktığımız tak-
1 I dirde bâzı ecnebi .memleketlerde, bilhassa Mı-
, sırda., Suriye 'de ve sairede bulunan evkaI' hak

kında: o devletler taraf ından da bu şekilde bir 
muameleye girişilirse k i r itiraz hakkımız ka l 
maz ve vatandaşlarımızın oradaki 'hukuku he
der olur. Bu itibarla, bu noktanın esa-slı bir şe
kilde ele alınması ve mutlaka hu kanunda, Va
kıflar Bankası, zikredilecekse, bu hususta. 'Se
natomuzun Dışişleri ve Turizm komisyonlarının 

. i da mütalâlarının alınmasını bilhassa rica ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan . 
BİKRKT T ü R H A N D İ K (Aydın) — -Ekseri

yetimiz yoktur . (Dikrel Turlıangil ve beş arka
daşı ayağa, ka lk t ı l a r . ) 

BAŞKAN — Beş kişi ayağa kalkt ı , size otur-
I mak. düşüyor Sayın Bakan. Yoklama yapıyoruz. 

Yarın saat 15,00 t e top lanmak üzere Birleşi
mi kapat ıyorum. 

Kapanma saat i : 17,15 

2. — YOKLAMA 

,,.>.. > Q < ..+ ... 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

ONBİRlMrf BÎ'KİJ^ŞİJM. 

5 . 12 . 1963 Perşembe 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BÎR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu İçtüzük teklifi 

ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzük Komisyonu 
raporu (2/15) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESt YAPILACAK 

İSLER 



Dönem : 1 
Toplantı 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

iktisadi Devlet Teşekkülleriyle müesseseleri ve iştirakleri hakkın
daki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu geçici komisyon raporu (M. Meclisi 1/317 ; C. 

Senatosu 1/282) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 303) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 2 . 8 . 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 3519 -17380 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 19 . 7 . 1903 tarihli 119 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilen, İktisadi Devlet Teşekkülleriyle müesseseleri ve iştirakler hakkındaki kanun tasarısı 
dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. Millet Meclisi Başkanı Y. 
Mekki Keskin 

Nal : Bu tasarı 7 . 11 . 1962 tarihinde Başkanlıkça ilk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 9, 10, IL 12, 15, 16, 17, 18, 19.7.1963 tarik li 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117', 118 ve 119 ucu 
hirh simlerinde öncelik ve ivedilikle yörüşülerek kain d edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 303) 

Cumhuriyet Senatosu Goçici Komisyon raporu 

(hımhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyon 25 . 9 . 1963 
Esas No: 1/282 

Karar No: 1 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Başkanlığınız tarai'mdan komisyonumuza havai ı buyurulan «İktisadi Devlet Teşekkülleriyle mü
esseseleri ve iştirakler hakkında kanun tasarısı» mu Millet Meclisinin 19 . 7 . 1963 tarihli 1.1.9 IÎCU 
Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilen metni. Hükümet temsilcilerinin iştira
kiyle ve Yüksek Murakabe Heyetinden izahat alın; ıak suretiyle komisyonumuzca incelendi. 

T - Komisyonumuz,-sözü geçen tasarıya ait ge:;el gerekçeyi uygun görmüştür. 
II - Komisyonumuz Millet Meclisince kabul edilen 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 25, 

28, 34, 35, 36, 37 ve 38 nci maddeler metnini ayın rı kabul etmiştir. 
III - Komisyonumuzca 1, 2, 3, 5. 6, 8, 12, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32 ve 33 ncü 

maddeler ile geçici maddeler metninde yapılan derişikliklere ve 9 ve 16 ncı maddeler hakkında ya
pılması zaruri görülen açıklamalara gelince : 
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Madde 1. — Komisyonumuz (A) bendindeki «İktisadi Devlet Teşekkülü müesseseleri ve iştirak

lerinin» kelimelerini tasarının başlığına uygun bir suretle «İktisadi Devlet Teşekkülleriyle müesse
seleri ve iştirakleri» şeklinde düzeltmiştir. 

Madde 2. -— Komisyonumuz maddenin 1 nci bendinde «ayrı ayrı» kelimelerini «tek başına», «ola
cağı» kelimesini «olacakları» ve «teşekküllerdir» kelimesini «"teşebbüslerdir» şeklinde değiştirerek 
metne gereken vuzuhu vermiş; tasarının sermayesinin yarısı İktisadi .Devlet Teşekküllerine ait te
şebbüslerin durumunu da kavrıyabilmesi için maddenin ikinci bendindeki «yarısından azına» keli
melerini «yarısına veya d a h a azma» şeklinde değiştirmiş ve tasarıda iştirakler kurmak hakkı .Dev
letle İktisadi Devlet Teşekküllerine inhisar ettirilmiş bulunduğundan yanlış anlayışa ve tereddüde 
sebebiyet verebilecek nitelikte görünen «kamu» kelimesinin metinden çıkarılması suretiyle hissele
rin Devlet ve İktisadi Devlet Teşekküllerine münhasır ve mütaallik olduğu sarahatle belirtilmiştir. 

'Madde 3. — Komisyonumuz bu maddenin 3 ncü bendini, «Teşekküller ve müesseseleri; Genel 
Muhasebe, Devlet alım, satım ve ihaleleri ile Devlet inşaatının tabi bulundukları mevzuat hü
kümlerine ve Sayıştaym denetimine tabi değildir.» şeklinde değiştirmek suretiyle maddeye muh-
tacolduğu vuzuh ve şümulü vermiştir. 

Madde 5. — Devlet İştiraklerinin, idaresinden sorumlu makam Maliye Bakanlığı ve teşekkül 
iştiraklerinin idaresinden, sorumlu makam teşekküllerin yönetim kurulları olduğu ve bu teşek
küllerin muhtar bulundukları göz önünde tutularak ve sorumluluğu kaıydırmamak için maddenin 
1 nci bendinin 3 ncü cümlesi, «'Teşekküllerin yönetim kurulları, kendi iştiraklerinin yapılması, 
devir veya tasfiyesi hususunda Bakanlar Kuruluna teklif yapmakla görevlidir. Devlet iştirakleri 
için teklif de bulunmak yetkisi Maliye Bakanlığına aittir. Balkanlar Kurulu bu 'konuda Devlet Ya
tırım Bankasının görüşünü alır.» şeklinde değiştirilmiş ve son cümlede metne vuzulh vermek mak-
sadiyle, «Kanun çıkarılması gereken Devlet iştirakleriyle teşekkül iştiraklerinin devir ve tasfi
yesi için Bakanlar Kurulunca Devlet Yatırım Bankası igörevlendirilebilir.» şekline sokulmuştur. 

Madde 6. — Karma ekonominin gelişmesinin hedef tutulduğunu belirtmek maiks adiyle madde
nin 2 nci cümlesindeki, «düşmediği» kelimesi «düşürülemediği» şeklinde değiştirümıiştir. 

Madde 8. — Üçüncü benddeki, «tâyin edilen» ve «tâyin edilecek» kelimeleri, «atanan» ve «ata
nacak» şeklinde değiştirilmiş, yönetim kurullarında işçi üye bulunacak teşekküllerin Bakanlar 
Kurulu karariyle değil kanunla belirtilmesi uygun görülerek 5 nci bend birinci cümlesi, «iSanayi, 
tarım ve ulaştırma alanlarında çalışan teşekkürlerden geniş ölçüde işçi çalıştıranların yönetim 
kurullarında bir işçi üye bulunur. Yönetim kurulunda işçi üye bulunacak teşekkül, teşekkülün 
özel kanununda belirtilir» şekline konmuş ve 9 ucu bend, T. C. Ziraat Bankasına mahsus bir hü
küm olması itibariyle, böyle bir hükme ancak bu (bankanın özel. kanununda yer verilmesi müm
kün ve uygun olacağı mülâhazasiyle metinden çıkarılmıştır. 

Madde 9. —• Bu madde metninde Kp misyonu muz her hangi bir değişiklik yapmamıştır. Ancak 
tasarının 1 nci maddesinin (A) fıkrasında teşekküllerin muhtar bir1 tarzda çalışacakları belirti
lirken bu madde ile teşekküllerin ilgili oldukları bakanlıklara teşekkül çalışmalarının kanun ve 
tüzük hükümlerine uygun olarak yürütülmesini ıgözetmek görevi verilmiş bulunmaktadır. 

Komisyonumuz burada bu gözetme görevinin genel bir gözetme mânasında alındığını her 
an değişen iktisadi şartlara kolaylık ve süratle intibak etmek zaruretinde olan teşekküllerin 
işlerine muhtariyetlerini zedeliyecek ve işleyişlerini ağırlaştıracak surette müdahaleye imkân 
veren bir gözetme olmadığını belirtmeyi zaruri görmüştür. 

Madde 12. — İşçi üyenin seçiminin işçiler tarafından yapılacağını sarahatle belirtmek 
maksadiyle maddenin 3 ncü bendi «Yönetim Komitesi müessesesinin en yüksek seviyedeki 
idarecileri arasından seçilen üç görevli ile kuruluş, maksat ve gayesine göre geniş ölçüde işçi 
çalıştırdığı Bakanlar Kurulunca belli edilen müesseselerde, işçiler tarafından seçilecek bir 
işçi üyeden kurulur» şekilde değiştirilmiş ve metinden «işçi üyenin seçim şekli tüzükle gös-
tirilir» cümlesinin çıkarılması uygun görülmüştür. 

O. Senatosu ( S. Sayısı : 303 ) 
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Madde 16. — Komisyonumuz aynen kabul ettiği bu maddede teşekküllerin «öz kaynaklan» 

kelimelerinin dar mânâda alınmış olmayıp geniş mânâda yani teşekkülün malî imkânları 
mânasında alındığının Hükümet temsilcisinin komisyonumuza verdiği izahla da teyid edilmiş 
bulunduğunu belirtmeyi zaruri görmüştür. 

Madde 18. — Üçüncü bendin son cümlesindeki, dilimizde pek kullanılmıyan «sekretaria» 
kelimesi «sekreterlik» şeklinde ' değiştirilmiştir. 

Madde 19. — Yüksek Denetleme Kuruluna bilançolar ve netice hesaplariyle birlikte faaliyet 
raporlarının da gönderilmesi uygun görülerek birinci bendin sonuna hazırlanır kelimesinden 
sonra «faaliyet raporlariyle birlikte» kelimeleri ilâve edilmiş; ikinci benddekd «konuların» 
kelimesi «kanunların» şeklinde düzeltilmiş ve aynı benddekd «özel kanunlarında» kelimeleri
nin evveline «teşekküllerin» kelimesi ilâve edilmek suretiyle vuzuh sağlanmıştır. 

Madde 21. — Yüksek Murakabe Heyetinin raporları, mer'i mevzuata göre. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına ve teşekküllerin ilgili bakanlıklarına verdiği ve bu bakanlıkla
rın da bunları mütalâalariyle birlikte Başbakanlığa gönderdikleri göz önünde tutularak 
maddenin sonundaki «raporlarını Başbakanlığa verir» kelimeleri «raporlarını kendi kanunun
da gösterilen 'mercilere verir» şeklinde değiştirilmiştir. 

Madde 28. — Maddenin ikinci bendi, «teşekküllerin her çeşit personeli bu prensibe uygun 
olarak gereken gayret ve basireti göstermekle yükümlüdür» şeklinde değiştirilmek suretiyle so
rumluluğa mesnet teşkil eden mecburiyet belirtüımiştir. 

Madde 24. — Bu maddenin ikinci bendinin birinci cümlesi «bu maJ ve hizmetlerden temel 
oıal ve hiz-met ımafhiyetinde olanların fiyatları gerektiğinde Bakanlar Kurulunca tesbit edilebilir» 
sökünde değiştirilmek suretiyle teşekküllerin fiyat tesbitindeki serbestliklerine Bakanlar Kurulunca 
müdahalenin, böyle bir müdahaleyi gerektiren sebeplerin mevcudiyetine dayandırılması istenilmiş
tir. 

Madde 26. — Maddenin birinci (bendi, tasannm S nci maddesinin 10 ucu bendindeki hükme 
mütenazır olarak «Devlet hissesinin % 15 den l'azla okluğu ortaklıkların yönetim kurullarında 
M'aliye Balkanlığını temsilen -bir üye bulunduruialbilir» şeklinde değiştirilmek suretiyle adı geçen 
Bakanlığın hissesinin ehemmiyetsiz olduğu ortaklıkların yönetim kurulunda üye bulundurmak 
zorunda kalmaması ve diğer taraftan her vakit yalnız bir üye ile iktifa edilmek suretiyle ortakbk 
yönetim masraflarının lüzumsuz yere artmasının önlenmesi sağlanmış bulunmaktadır. 

Maddeye ikinci bend olarak eklenen «bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut ortakların 
kanun ve ana sözleşmelerindeki hükümler saklıdır» hükmiyle kanunla, kanunun verdiği yetkiye 
dayanılarak veya Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş bulunan halen mevcut or
taklıklardaki müktesep haklara riayet mecburiyeti prensibi açıkça ifade edilmiş bulunmaktadır. 

Üçüncü bendde, sadece sorumlu makama bilgi vermek kâfi görüldüğünden «ve Devlet Yatı
rım Bankasına» kelimeleri çıkarılmıştır. 

Madde 27. — Maddenin birinci bendi, 26 ncı maddede ileri sürülen mülâhazalar gereğince 
«teşekkül hissesinin % 15 den fazla olduğu ortaklıkların yönetim kurullarında, bir teşekkül tem
silcisi bulunduruialbilir» şeklinde değiştirilmiş ve 3 neü bendde «Devlet Yatırim Bankasına» ke
limeleri yerine «Maliye Bakanlığına» kelimeleri konmak suretiylje Maliye Bakanlığının teşekkül
lerin hissesi bulunan ortaklıkların faaliyetleri ve malî durumları hakkında bilgi edinmesi sağlan
mıştır. 

Madde 29. — Maddedeki «mukavele» kelimeleri «sözleşme» olarak değiştirilmiş, özel sermaye 
sahipleri tarafından teşekkül Yönetim Kuruluna seçilecek Yönetim Kurulu üyesine verilecek ücret veya 
huzur hakkının teşekkül Yönetim Kurulu tarafından değil, Bakanlar Kurulu tarafından tesbit 
edilmesi daha uygun görülerek maddenin 3 ncü bendi ona göre değiştirilmiştir. 

Madde 30. — ikinci bendin birinci cümlesindeki «bilançoları zararla kapanmış olan teşekkül
ler,» kelimeleri çıkarılmış aynı ve mütaakıp cümlc-ki «memur ve hizmetlilerine» kelimeleri «her çe
şit, personeline» şeklinde değiştirilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 303 ) 
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Diğer taraften kârlılık ve verimliliğin artırılmasında ehemmiyetli bir rol oynayan teşjvik pri

mine de tasarıda yer verilmesi zaruri görülerek bu hususu sağlıyacak bir fıkra maddeye ek
lenmiştir. 

Madde 31. — Maddedeki «hülmolunupp» kelimeleri «hükmedilip» şeklinde değiştirilmiştir. 
Madde 32. — Maddenin 'birinci bendine müesseselerin personelini de sokmak için gerekli de

ğişiklik, yapılmış; 2 nci fıkra kaldırılarak yerine «Bunların eşleri ile reşidolmıyan furuğları 
bu teşekküllerin'faaliyet konusuna giren mal ve hizmetlerin istihsal ve ticareti işlerini şahıslan 
adına veya ortak olarak yapamazlar» fıkrası konulmuştur. 

Üçüncü fıkradaki istisna sadece teşeküller tarafından açılacak kurslarda öğretmenliğe has
redilerek fıkra ona «öre yazılmıştır. 

Dördüncü fıkra teşekküllerle müesseselerin Yönetim Kumlu ve Yönetim Komitesi Başkan ve 
üyeleri dışında kalan idari ve te'knik personelinin, Yönetim Kurullarının muvafakatiyle, teşek
külün iştiraklerinden yalnız birinin idare meclisinin de murakıplığında veya tasfiye memurlu
sunda bulunabilmesi iştirakin görevlerinin bulunduğu şehirde olması şartına bağlanmıştır. 

Diğer taraftan îşçi Sigortaları Kurumu Yönetim Kurulunda ve teşekküllerin faaliyeti ile ilgili 
sosyal, meslekî ve benzeri kuruluşlann yönetim ve denetim organlarında alınacak görevler Komis
yonumuzca maddedeki hizmet yasağı dışında mülâhaza edilerek maddeye bu hususu sağlıyacak 
bir fıkra ilâve edilmiştir. 

Madde 33. — Müessese personelini hüküm dışında bırakır görünen maddenin birinci bendi bu 
personeli de içine alacak surette yazılmıştır. 

Geçici maddeler : 
Tasarının geçici beşinci maddesinde yer alnım bulunan «İktisadi Devlet Teşekkülleri Roorgani-

zasyon Komisyonu» «İktisadi Devlet Teşekküllerini Yeniden Düzenleme Komisyonu» başlığı altın
da geçici birinci madde olarak tedvin "edilmiş ve maddeye komisyonun kanunun yürürlüğe girdir 
ği tarihten itibaren bir ay içinde kurulmasını; komisyonun yurt dışında inceleme yapmamasını ve 
bakanlıklardan gelen tasarıları, en geç üç ay içinde ineeliyerek bakanlığa iade etmesini ve Mali
ye Bakanlığınca hazırlanacak yönetmeliğin kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren bir ay içinde 
çıkarılmasını sağlıyacak hükümler konmuştur. 

Geçici madde 1. — Geçici 2 nci madde olarak gereken değişiklikle tedvin edilmiş ve maddeye 
vergi mevzuatiyle ahengi ve öze] teşebbüsle eşitliği sağlamak ınaksadiyle yeniden değerlendiril
mede ve amortismanların ayrılmasında Vergi Usul Kanunu hükümlerinin uygulanacağına dair bir 
fıkra eklenmiştir. 

Geçici madde 2. — Geçici 5 nci madde olarak tedvin edilmiş ve maddenin birinci bendinin iki 
ve üçüncü cümleleri arasına «Sanayi, tarım ve ulaştırma alanında çalışan teşekküllerden hangileri
nin yönetim kurullarında işçi üyenin bulunacağı da Bakanlar Kurulunca belli edilir.» cümlesi so
kulmuş ve son bend olarak da bu teşebbüs ve kurumların genel müdür ve yardımeılariyle yöne
tim organları üyeleri ve müessese müdürleri de 29 ucu madde hükmünden yararlanırlar..» fıkrası 
ilâve edilmiştir. 

Geçici madde 3. —- Geçici 3 ncü madde olarak muhafaza edilmiş maddeye vuzuh vermek ınak
sadiyle bâzı kelime yerleri değiştirilmiştir. 

Geçici madde 4. — Geçici 4 ncü madde olarak muhafaza edilmiş, ayrıca maddeye bakanlıkların 
tasarıları derhal Hükümete vereceğine ve Hükümetin de bu tasarıları 3 ay içinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunacağına dair bir hüküm konmuştur. 

Geçici madde 5. — Tasarıda geçici birinci madde olarak yer aldığı ve maddede yapılan deği
şiklik yukarıda izah edilmiştir. 

Geçici madde 6. — Bu maddeye 1962 takvim 341lı hesap ve muamelelerine taallûk eden raporların 
Eylül sonu yerine 1963 Kasım ayı sonuna kadar Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulabileceğine 
dair bir fıkra eklenmiştir. 
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Geçici madde 7. — Bu maddeye bu kanunun şümulüne girmeyen teşebbüs ve kurumlar persone

line ödenmekte olan ikramiyelerin devamını sağlıyaeak bir fıkra eklenmiştir. 
IV - Komisyonumuz, bu kanun tasarısının Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca ivedilikle 

görüşülmesini arz ve teklif etmeyi kararlaştırmıştır. 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Bursa 

Ş. Kayalar 

Cumhurbaşkanınca S. ü. 
Söz hakkım saklıdır 

Â. Artıls-

Sinop 
Söz hakkım mahfuzdur 

8. Batur 

12, 

Sözcü 
Giresun 

20 ve geçici Md. 1 
hakkında söz hakkım 

mahfuzdur 
8. Orhon 

Artvin 
F. Alpaslan 

Konya 
M. Dinekli 

Kâtip 
Zonguldak 

29 cu maddede söz hak
kım mahfuz 
T. B. Baltan 

Tokat 
Söz hakkım mahfuzdur 

Z. Betil 

Balıkesir 
Söz hakkım mahfuzdur 

K. öztaş 

Tabiî Üye 
Söz hakkım saklıdır 

S. özgür 

.Siirt 
L. Aykut 

Bursa 
8, 9 ve diğer maddeler 
hakkında söz hakkım 

mahfuzdur 
B. Güzey 
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MÎLLET MECLÎSİNİN KABUL UTTİĞİ METÎN 

İktisadi Devlet Teşekkülleriyle müesseseleri re iştirakleri hakkında kanun tasarısı 

BÖLÜM : L 

(îeıuVl. hükiVmler 

Amaç ve konu, 

MADDE 1. — 
A) Amaç : 
Bu kanunun amacı : İktisadi Devlet Teşekkülü müesseseleri ve iştiraklerinin ulusal ekono

mimize faydalı olabilmeleri için muhtar bir tarzda, karma ekonominin kurallarına ve ekonomik 
gereklere uygun olarak yönetilmelerini, kârlılık ve verimlilik anlayışı içinde çalışmak suretiyle 
daha fazla yatırım kaynağı yaratmalarını ve bu amaca ulaşmak için denetlenmelerini sağla
maktır. 

B) Konu : 
iktisadi Devlet Teşekkülleriyle müesseselerinin kuruluş, yönetim ve denetimi ve iştiraklerin 

yapılması ve yönetimi bu kanuna göre düzenlenir ve yürütülür. 

Tarifler 

MADDE 2. — İktisadi Devlet Teşekkülleri sermayelerinin yarısından fazlası ayrı ayrı veya 
birlikte Devlete, (genel ve katma bütçeli idarelere), İktisadi Devlet Teşekküllerine aidolup, 

iktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet göstermek üzere kurulan ve kuruluş kanunlarında 
bu kanuna tabi olacağı belirtilen teşekküllerdir. 

Devlet ve teşekkül iştirakleri, Devlet ve İktisadi Devlet Teşekküllerinin sermayelerinin ya
rısından azma sahip bulundukları, özel hukuk hükümlerine göre kurulan ortaklıklardaki ka
mu hisseleridir. 

Bu kanunda geçen «Teşekkül» deyimi İktisadi Devlet Teşekküllerini, «iştirak» deyimi Dev
let ve iktisadi Devlet Teşekkülü iştiraklerini, «Müessese» deyimi sermayesinin tamamı Devlete 
aidolan teşekküllere bağlı ve tüzel kişiliğe haiz işletme ve işletmeler grupunu, «Bakanlık» de
yimi teşekküllerin kanuna göre ilgili bulundukları bakanlıkları, «Tüzük» deyimi, bu kanunun 
uygulanmasını gösteren tüzüğü ifade eder. 

Teşekküllerin kuruluşu 

MADDE 3. — Teşekküller tüzel kişiliğe sahip ve faaliyetlerinde muhtardırlar. 
Teşekküller özel kanunla kurulurlar ve kanunların saklı tuttukları hususlar dışında özel 

hukuk hükümlerine tabidirler. Sorumlulukları sermayeleri ile sınırlıdır. 
Teşekküller Genel Muhasebe Kanununa, Devlet alım, satım ve ihaleleri hakkındaki Kanuna 

ve Devlet inşaatının tabi bulunduğu kanun hükümlerine tabi değildir. 
Durumları 1 nci maddenin 1 nci fıkrasında belli edilen amaçları başarmaya devamlı olarak 

elverişli bulunmıyan teşebbüsler, İktisadi Devlet Teşekkülü olarak kurulamazlar. 
Teşekküllerin ilgili oldukları Bakanlıklar kanunla belli edilir. 

, İştirakler 

MADDE 4. — Devlet iştirakleri kanunla, teşekkül iştirakleri Bakanlar Kurulu kararı ile 
olur. 
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(CUMHURİYET SENATOSU GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ METİN) 

iktisadi Devlet Teşekkülleriyle müesseseleri ve iştirakler hakkında kanun tasarısı 

BÖLÜM : 1. 

Genel hükümler 

Amaç ve konu 

MADDE 1. — 
A) Amaç : 
Bu kanunun amacı : İktisadi Devlet Teşekkülleriyle müesseseleri ve iştiraklerin ulusal ekono

mimize faydalı olabilmeleri için muhtar bir tarzda, karma ekonominin kurallarına ve ekonomik ge
reklere uygun olarak yöneltilmelerini, kârlılık ve verimlilik anlayışı içinde çalışmak suretiyle daha 
fazla yatırım kaynağı yaratmalarını ve bu amaca ulaşmak için denetlenmelerini sağlamaktır. 

B) Konu : 
İktisadi Devlet Teşekkülleriyle müesseselerinin kuruluş, yönetim ve denetimi ve iştiraklerin ya

pılması ve yönetimi bu kanuna göre düzenlenir ve yürütülür. 

Tarifler 

MADDE 2. — İktisadi Devlet Teşekkülleri; sermayelerinin yansından fazlası tek başına veya 
birlikte Devlete (genel ve katma bütçeli idarelere) ve İktisadi Devlet Teşekküllerine aidolup, iktisa
di alanda ticari esaslara göre faaliyet göstermek üzere kurulan ve kuruluş kanunlarında bu kanu
na tabi olacakları belirtilen teşebbüslerdir. 

Devlet ve teşekkül iştirakleri, Devlet ve iktisadi Devlet Teşekküllerinin sermayelerinin yansı
na veya daha azma sahip bulundukları, özel hukuk hükümlerine göre kurulan ortaklıklardaki his
selerdir. 

Bu kanunda geçen «Teşekkül» deyimi İktisadi Devlet Teşekküllerini, «iştirak» deyimi' Devlet 
ve İktisadi Devlet Teşekkülü iştiraklerini, «Müessese» deyimi sermayesinin tamamı Devlete ait olan 
teşekküllere bağlı ve tüzel kişiliği haiz işletme ve işletmeler grupunu, «Bakanlık» deyimi teşekkül
lerin kanuna göre ilgili bulundukları bakanlıklan, «Tüzük» deyimi, bu kanunun uygulanmasını 
gösteren tüzüğü ifade eder. 

Teşekküllerin kuruluşu 

MADDE 3. — Teşekküller tüzel kişiliğe sahip ve faaliyetlerinde muhtardırlar. 
Teşekküller özel kanunla kurulurlar ve kanunların saklı tuttuklan hususlar dışında özel hukuk 

hükümlerine tabidirler. Sorumluluklan sermayeleri ile sınıılıdır. 
Teşekküller ve müesseseleri Genel Muhasebe, Devlet alım - satım ve ihaleleriyle Devlet inşaatı

nın tabi bulunduğu mevzuat hükümlerine ve Sayıştayın denetimine tâbi değildir. 
Durumlan 1 nci maddenin 1 nci fıkrasında belli edilen amaçlan başarmaya devamlı olarak elve

rişli bulunmıyan teşebbüsler, İktisadi Devlet Teşekkülü olarak kurulamazlar. 
Teşekküllerin ilgili oldukları bakanlıklar kanunla belli edilir. 

iştirakler 

MADDE 4. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 4 ncü madde aynen kabul edilmiş
tir. 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metaaı 

Teşekküller, kuruluş kanunlarında belli edilen maksat ve gayeleriyle ilgili olmıyan ortaklıkla
ra katılamazlar. 

Kanunla yapılmış Devlet iştiraklerinin devir veya tasfiyesi kanunla, veraset ve sair yollarla 
meydana gelmiş Devlet iştirakleriyle teşekkül iştiraklerinin devir veya tasfiyesi Bakanlar Ku
rulu karariyle yapılır. 

MADDE 5. — Devlet iştiraklerinin mülkiyet ve intifaı Hazineye, teşekkül iştiraklerinin mül
kiyet ve intifaı teşekküle aittir. Ancak, diğer gerçek ve tüzel kişilerin sermaye hisseleri üzerin
deki hakları saklıdır. Devlet Yatırım Bankası iştiraklerin yapılması, devir veya tasfiyesi hu
susunda Bakanlar Kuruluna teklif veya tavsiyeler yapmakla görevlidir. Bakanlar Kurulunca 
Devlet Yatırım Bankasına kanun çıkarılması gerekmiyen Devlet iştirakleriyle teşekkül iştirak
lerinin devir ve tasfiye için yetki verilebilir. 

MADDE 6. — Devlet veya teşekküllerin iştirak ettiği ortaklıklardaki kamu hissesinin % 5*0 
nin üstüne çıkması halinde şirket, bu durumun hâsıl olduğu takvim yılını taMbeden üç yıl için 
eski statüsü ile yönetilebilir. Kamu hissesi bu müddetin sonunda % 50 nin altına düşmediği 
takdirde ortaklık İktisadi Devlet Teşekkülü haline getirilir. 

BÖLÜM : II. 

Teşekkül yo müesseseler 

A) Teşekküller 

YönetİM konusunda yetkili organlar 

MADDE 7. — Teşekküller kanun, tüzük hükümleri ve yönetim kurullarının kararları dâhi
linde Genel Müdür tarafından yönetilir. 

Yönetim Kurulu ve Genel Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları kuruluş kanunlarında ve 
tüzükte belirtilir. 

Yönetim Kurulu 

MADDE 8. — Yönetim Kurulu teşekküllerin karar organı olup teşekkülün en yüksek sevi
yede yönetme ve karar alma yetki ve sorumluluğunu taşır. 

Teşekkül bünyesinden Yönetim Kuruluna katılacak görevliler her teşekkülün kuruluş kanu
nunda gösterilir ve sayıları Genel Müdür dâhil üçten fazla olamaz. 

Yönetim kurullarına ilgili Bakanlığın inhası ile Bakanlar Kurulunca tâyin edilen bir üye ve 
Maliye Bakanlığının inhası ile Bakanlar Kurulunca tâyin edilecek bir üye katılır. 

Yönetim kurullarına Bakanlar Kurulunca atanacak üyelerin, Genel Müdür ve Genel Mü
dür Yardımcılarında aranan niteliklerde olmaları şartır. 

Sanayi, tarım ve ulaştırma alanlarında çalışan teşekküllerden geniş ölçüde işçi çalıştırdığı 
Bakanlar Kurulunca belli edilenlerin Yönetim Kurullarında bir işçi üye bulunur. îşçi üye bu 
görevi devam ettiği sürece ücretsiz izinli sayılır, işçi üyenin seçim şekli tüzükte gösterilir. 

Bu üyeler üç yıl için atanır veya seçilirler. Bu sürenin sonunda tekrar atanmaları veya se
çilmeleri caizdir. 

Üyelik için bu kanunda aranan nitelikleri yitirenler, atanmaları ve seçilmelerindeki usule 
göre süre dolmadan da değiştirilebilirler. 

Bakanlar Kurulunca atanacak üyeler, Bakanlıklar teşkilâtından veya dışardan seçilebilirler. 
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(.leeiei KO. kabul ettiği metin 

MADDE 5. — Devlet iştiraklerinin mülkiyet ve intiraı Hazineye, teşekkül iştiraklerinin mülki
yet ve intifaı teşekküle aittir. Ancak, diğer gerçek ve tünel kişilerin sermaye hisseleri üzerindeki 
hakları saklıdır. Teşekküllerin yönetim kurulları kendi iştiraklerinin yapılması, devir veya tasfi
yesi hususunda Bakanlar Kuruluna teklif yapmakla görevlidir. Devlet iştirakleri için teklifte bulun
mak yetldsi Maliye Bakanlığına aittir. Bakanlar Kurulu bu konuda Devlet Yatırım Bankasının 
görüşünü alır. Kanun çıkanlması gerekmiyen Devlet iştirakleriyle teşekkül iştiraklerinin devir ve 
tasfiyesi için Bakanlar Kurulunca Devlet Yatırım Bankasına "yetki verilebilir. 

MADDE G. — Devlet veya teşekküllerin iştirak ettiği ortaklıklardaki kamu hissesinin % 50 
nin üstüne çıkması halinde şirket, bu durumun hâsıl olduğa takvim yılını takibeden üç yıl için eski 
statüsü ile yönetilebilir. Kamu hissesi bu müddetin sonunda % 50 nin altına düşürülemediği takdir
de ortaklık İktisadi Devlet Teşekkülü haline getirilir. 

HOLÜM : Tl 

Teşekkül ve müesseseler 

A) Teşekküller 

Yönetim I, (muşunda yetkili orgemlar 

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

Yönetim Kurulu 

MADDE 8. — Yönetim Kurulu teşekküllerin karar organı olup, teşekkülün en yüksek seviyede 
yönetme ve karar alma yetki ve sorumluluğunu taşır. 

Teşekkül bünyesinden Yönetim Kuruluna katılacak görevliler her teşekkülün kuruluş kanunun
da gösterilir ve sayıları Genel Müdür dâhil üçten fazla olamaz. 

Yönetim kurullarına ilgili Bakanlığın inhası il) Bakanlar Kurulunca atanan bir üye Ve Maliye 
Bakanlığının inhası ile Bakanlar Kurulunca atanacak bir üye katılır. 

Yönetim kurullarına Bakanlar Kurulunca atanacak üyelerin, Genel Müdür ve Genel Müdür yar
dımcılarında aranan niteliklerde olmaları şarttır. 

Sanayi, tarım ve ulaştırma alanlarında çalışan teşekküllerden geniş ölçüde işçi çalıştıranların 
yönetim kurullarında bir işçi üye bulunur. Yöne'im Kurulunda işçi üye bulunacak teşekkül, teşek
külün özel kanununda belirtilir. îşçi üye bu görevi devam ettiği sürece ücretsiz izinli sayılır. îşçi 
üyenin seçim şekli tüzükte gösterilir. 

Bu üyeler üç yıl için atanır veya seçilirler. Bu sürenin sonunda tekrar atanmaları veya seçilme
leri caizdir. 

Üyelik için bu kanunda, aranan nitelikleri yitirenler, atanmaları ve seçilmelerindeki usule göre 
süre dolmadan da değiştirilebilirler. 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metan 

Genel, katma ve özel bütçeli idarelerin ve kamu iktisa,di teşebbüslerinin barem içi ve barem dışı 
kadrolarından Yönetim Kuruluna getirilenlerin görevleri ile ilgileri kesilir. Görev süreleri terfi-
lerine sayılır. Görevli tarafından ödenmesi gerekli katılma paylarını ödemeleri kaydiyle emek
lilik ve diğer sosyal hakları devam eder. 

T. C. Ziraat Bankası Yönetim Kuruluna, tarım kredi kooperatiflerince seçilecek bir üye bu 
maddedeki şartlarla katılır. 

Özel sermaye teşekküllerindeki hissesi % 15 i aştığı takdirde Yönetim Kurullarında bir üye 
bulundurabilir. 

Özel sermaye hissesi sahipleri tarafından seçilecek Yönetim Kurulu üyesi dışındaki Yöne
tim Kurulu üyeleri birden fazla teşekkül veya diğer kamu iktisadi teşebbüsünün Yönetim Ku
rulunda üye olarak çalışamazlar. Yönetim Kurulu üyeleri çalışmalarını devamlı olarak teşekküle 
hasrederler, başka hiçbir işle meşgul olamazlar. 

Rakip kuruluşlarda menfaat bağları bulunanlar Yönetim Kurulu üyesi olamazlar. 

İlgili Bakanlıklar 

MADDE 9. — Teşekküllerin ilgili oldukları Bakanlıkların bunların yönetimindeki görevleri, 
teşekkül çalışmalarının kanun ve tüzük hükümlerine uygun olarak yürütülmesini gözetmektir. 

Bu maksatla ilgili Bakanlıklar, gerekli hallerde teşekküllerin hesaplarını ve işlemlerini tef
tişe icabında tahkike tabi tutmaya ve bunlar nezdinde iktisadi ve malî durum tesbitleri yaptır
maya yetkilidirler. 

Genel müdürler re yardımcıları 

MADDE 10. — Teşekküllerin genel müdürleri ve sayısı özel kanunlarla belli edilen genel 
müdür yardımcıları ilgili Bakanın inhası üzerine Bakanlar Kurulunca atanırlar. Bunlar tayinle
rindeki usule göre değiştirilebilirler. 

Genel müdür Yönetim Kurulunun başkanlığını yapar, tdare ve kaza mercilerinde ve üçüncü şa
hıslara karşı teşekkülü temsil eder. Temsil yetkisini gerektiğinde, genel hükümlere göre devre
debilir. 

Genel müdür ve genel müdür yardımcısı olabilmek için : 
a) İktisadi veya meslekî alanda yüksek öğrenim yapmış olmak, 
b) Genel müdürlük ve yardımcılık görevlerini yerine getirebilecek ehliyet, bilgi ve tecrübe 

sahibi olmak, 
c) Memurin Kanununun 4 ncü maddesinin (B), (C), (H), (V) fıkralarındaki niteliklere 

sahip bulunmak gereklidir. 

-' '• '' '' B) Müesseseler 

Müessese.lerin kuruluşu 

MADDE 11. — Sermayesinin tamamı Devlete ait teşekküller, işletmelerini kendilerine bağlı, 
tüsel kişiliği haiz müesseseler olarak teşkilâtlandırmaya mecburdurlar. Ancak Bakanlar Kurulu 
gerekli hallerde bir işletmeyi bu mecburiyet dışına çıkarabilir. 

Müesseseler, çalışma konulan, nitelikleri ve kuruluş yerleri bakımından bağımsız olarak yö
netilmesi faydalı bulunan bir veya daha fazla işletmeyi ihtiva ederler. 

Müesseseler bağlı oldukları teşekkülün yönetim kurulu karariyle kurulur. Buna ait kararda 
müesseselerin : 

a) Ticaret unvanı ve idare merkezi, 
b) Sorumluluklarının sermaye ile sınırlı olduğu, 
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Geçici Ko kabul ettiği metin 

Bakanlar Kurulunca atanacak üyeler, Bakanlıklar teşkilâtından veya dışardan seçilebilirler. Ge
nel, katma ve özel bütçeli idarelerin ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinin barem içi ve barem dışı kad
rolarından Yönetim Kuruluna getirilenlerin görevleri ile ilgileri kesilir. Görev süreleri terfilerine sa
yılır. Görevli tarafından ödenmesi gerekli katılma paylarını ödemeleri kaydiyle emeklilik ve diğer 
sosyal hakları devam eder. 

özel sermaye, teşekküllerdeki hissesi % 15 i aştığı takdirde yönetim kurullarında bir üye bulun
durabilir. 

Özel sermaye hissesi sahipleri tarafından seçilecek Yönetim Kurulu üyesi dışındaki Yönetim Ku
rulu üyeleri birden fazla teşekkül veya diğer kamu iktisadi teşebbüsünün yönetim kurulunda üye 
olarak çalışamazlar. Yönetim Kurulu üyeleri çalışmalarını devamlı olarak teşekküle hasrederler, 
başka hiçbir işle meşgul olamazlar. 

Rakip kuruluşlarda menfaat bağları bulunanlar Yönetim Kurulu üyesi olamazlar. 

İlgili Bakanlıklar 

MADDE 9. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edüen 9 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

(renel Müdürler ve yardımcıları 
MADDE 10. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 10 ncu madde aynen kabul edil

miştir. 

I>) Müesse'SieLei' 
Mü e s s es e l erin kuruluşu 

MADDE 11. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 11 nci madde aynen kabul edil
miştir. 
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c) Çalışma konulan, 
d) Nominal ve ödenmiş sermayeleri tutarı, 
e) Ödenmiş sermayenin ne kadarının aynî olduğu belirtilir. 
Bu kararların ticaret sicilinde kayıt ve ilânı ile tüzel kişilik doğar. 
Müesseselerin statüleri aym usule göre değiştirilebilir. Ancak, sermaye azaltılması hususun

daki kararlar ticaret sicilinde kayıt ve ilândan bir 3ene sonra uygulanır. 
Müesseselerin borçları için ancak bunların acze düşmeleri halinde ve yalnız ödenmemiş ser

mayeleri kadar teşekküller aleyhine kovuşturma yapılabilir. Teşekküllerin müesseselere kefil ol
maları gibi bir akitle bağlanmalarından doğan borçlar genel hükümlere tabidir. 

Müesseseler, kanunla limited veya anonim şirket haline getirilebilir veya bu şekildeki şir
ketlere devredilebilir. 

İşletmelerin müessese haline getirilmesine ait işlemler bütün vergi, resim ve harçlardan 
muaftır. 

Müesseselerin yönetimi 

MADDE 12. — Müesseseler, teşekkül yönetim kurulunca atanacak bir müdür ve yönetim ko
mitesi tarafından idare edilir. 

Müdür yönetim komitesinin başkanı olup müesseseyi temsil eder. 
Yönetim komitesi, müessesenin en yüksek seviyedeki idarecileri arasından seçilen üç görevli 

ile kuruluş maksat ve gayesine göre geniş ölçüde işçi çalıştırdığı Bakanlar Kurulunca belli edi
len müesseselerde bir işçi üyeden kuruludur. îşçi üyenin seçim şekli tüzükle gösterilir. 

Yönetim komitesi kararları, karar gününü kovalıyan günden itibaren on gün içinde teşekküle 
gönderilir. 

(•) Program I ;u\ büt'çejer - hesaplar' 

Kısa ve usun eâdeU programlar 

MADDE 13. — a) Teşekküller kalkınma plânına ve yıllık programlara uygun olarak uzun 
vadeli ve yıllık yatınm ve finansman programları ile her yıl için işletme bütçesi hazırlarlar. 

Yatınm ve finansman programlarının ne şekilde hazırlanacağı Maliye Bakanlığı tarafından 
Devlet Plânlama Teşkilâtının ve Yüksek Denetleme Kuınılunun mütalâaları da alınarak tesbit 
olunur. 

îşletme bütçeleri her hesap dönemi için yıllık programdaki hedefler esas alınarak hazırlanır. 
Gerekli hallerde ilgili Bakanlık daha uzun devreler için işletme bütçesi hazırlanmasını istiye-
bilir. 

b) Teşekküllerin yıllık yatınm ve finansman programları bu husustaki Bakanlar Kurulu 
karannın Bakanlıklarca kendilerine tebliği ile kesinleşir. Devlet Yatınm Bankası Kanunundaki 
hükümler saklıdır. 

Teşekküllere ve müesseselerine ait işletme bütçeleri teşekkül yönetim kurulunun karan ile 
kesinleşir. 

Yatınm -projelerinin h<inrtanma\s'i- ve incelenmesi 

MADDE 14. — Teşekküller kalkınma plânına göre kendileri tarafından yapılması gereken ya
tıranlara ait malî, ekonomik ve teknik etütleri zamanında yaparak projelerini hazırlamakla 
yükümlüdürler. 
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Müesseselerin yönetimi 

MADDE 12. — Müesseseler, teşekkül yönetim kurulunca atanacak bir müdür ve yönetim ko
mitesi tarafından yönetilir. 

Müdür yönetim komitesinin başkanı olup müssseseyi temsil eder. 
Yönetim komitesi, müessesenin en yüksek seviyedeki idarecileri arasından ıseçilen üç görevli 

ile kuruluş maksat ve gayesine göre geniş ölçüde işçi çalıştırdığı Bakanlar Kurulunca ibelli edilen 
müesseselerde işçiler tarafından seçilecek bir işçi üyeden kurulur. 

Yönetim komitesi kararları, karar gününü kovalıyan günden itibaren on gün içinde teşekküle 
gönderilir. 

<') Programı IH; r. bütçeler - hesfapttar 

Kısa vi' uzun vadeli programla 

MADDE 13. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 13 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

Yatırım projelerinin hazırlanması ve incelenmesi 

MADDE 14. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 14 inci madde aynen kabul edil
miştir. 
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Bir yıla aidolarak hazırlanan projeler bir önceki yılın Eylül ayı sonuna kadar ilgili Bakan
lıklara gönderilir. Bakanlıklar, kendilerine gelen projeler üzerinde gerekli incelemeleri yaptıktan 
sonra bunları yıllık yatırım ve finansman programına dâhil edilmek üzere aynı yılın Ekim ayı 
sonuna kadar Maliye Bakanlığına intikal ettirirler. 

Yıllık yatırını ve finansman programları 

MADDE 15. — Teşekküllere ait yıllık genel yatırım ve finansman programı, Maliye Bakan
lığı tarafından, Devlet Plânlama Teşkilâtının da mütalâası alınmak suretiyle hazırlanır. Bu
na ait incelemelerde finansman imkânları ve teşekküllerin yatırım kapasiteleri göz önünde tutu
lur. Hazırlanan genel yatırım ve finansman programı Bakanlar Kurulunca en geç aidolduğu 
yıldan önce gelen yılın Kasım ayı sonuna kadar incelenerek karara bağlanır. 

Üzün vadeli yatırım ve finasman programları ilgili Bakanlığın incelemesinden geçtikten son
ra Maliye Bakanlığına ve Devlet Plânlama Teşkilâtına gönderilir ve incelemelerde nazara alınır. 

Yıllık yatırım ve finansman programı üzerinde zaruri görülecek değişiklikler de programın 
hazırlanmasındaki usullere göre incelenir ve karara bağlanır. 

Küçük tamamlama yatırımları ve idame ve yenilemeler 

MADDE 16. — Teşekküllerin öz kaynaklarından finanse edilmek kaydiyle proje maliyeti 5 
milyon lirayı aşmıyan ve yapılmamaları halinde teşekküllerin verimli olarak çalışmalarını aksa
tacak mahiyette olan tamamlama yatırımları yönetim kurulunun teklifi, ilgili Bakanlığın uy
gun görmesiyle; yapılmamaları halinde teşekküllerin verimli olarak çalışmalarını aksatacak 
mahiyetteki idame ve yenileme yatırımları ise yönetim kurullarının kararı ile yapılır. 

Program ve bütçelerin ilgili yerle/re gönderilmesi 

MADDE 17. — Kesinleşen genel yatırım ve finansman programlarının birer örneği Başba
kanlıkça Devlet Plânlama Teşkilâtına ve Yüksek Denetleme Kuruluna, işletme bütçeleri ise te-
şekküllerce ilgili Bakanlığa ve Yüksek Denetleme Kuruluna gönderilir. 

îşletme koordinasyonu 

MADDE 18. — Teşekküllere bağlı müesseselerin ve teşekküllerin birbirleriyle ilgili faaliyetle
rinde ahenkli çalışmaları esastır. 

Bir teşekkülün müesseseleri arasındaki çalışma koordinasyonu teşekkülce, bir Bakanlıkla il
gili teşekküller arasındaki koordinasyon ilgili Bakan tarafından sağlanır. 

Ayn bakanlıklarla ilgili teşekküller arasında koordinasyonu sağlamak üzere Başbakan Yar
dımcılarından birinin başkanlığında, Maliye Bakanı ve ilgili bakanlar ve ilgili teşekkül genel 
müdürlerinin iştirakiyle toplantılar tertiplenir. Bu toplantılar gerekli hallerde ilgililer ve her 
halde altı ayda bir bütün teşekküllerin iştirakiyle yapılır. Bu toplantılarla ilgili sekreterya iş
leri Sanayi Bakanlığınca yürütülür. 

Bilançolar ve netice hesaplar) ve faaliyet raporları 

MADDE 19. — Bilançolar ve netice hesapları ilgili Bakanlık tarafından Maliye ve Ticaret 
Bakanlıkları ile Yüksek Denetleme Kurulunun mütalâaları alınmak suretiyle hazırlanan tip ör
neklere uygun olarak aidoldukları yılı kovalıyan dördüncü ayın sonuna kadar hazırlanır ve Yük
sek Denetleme Kuruluna gönderilir. 
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Yıllık yatırını re. finansman programları 

MADDE 15. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 15 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

Küçük tamamlama yatırımları re idame re yenilemeler 

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

Program re. bütçelerin ilgili yerlere gönderilmesi 

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

işletme koordinasyonu 

MADDE 18. — Teşekküllere bağlı müesseselerin ve teşekküllerin birbirleriyle ilgili faaliyetle
rinde ahenkli çalışmaları esastır. 

Bir teşekkülün müesseseleri arasındaki çalışma koordinasyonu teşekkülce, bir Bakanlıkla 
ilgili teşekküller arasındaki koordinasyon ilgili Bakan tarafından sağlanır. 

Ayrı bakanlıklarla ilgili teşekküller arasında I^orclizasyonıı sağlamak üzere Barbakan Yardım
cılarından birinin başkanlığında, Maliye Bakanı ve ilgili Bakanlar ve ilgili teşekkül genel müdür
lerinin iştirakiyle toplantılar tertiplenir. Bu toplantılar gerekli hallerde ilgililer ve her halde altı 
ayda bir bütün teşekküllerin iştirakiyle yapılır. Bu toplantılarla ilgili sekreterlik işleri Sanayi 
Bakanlığınca yürütülür. 

Bilançolar re netice hesaplan re, faaliyet raporları 

MADDE 19. — Bilançolar ve netice hesapları ilgili Bakanlık tarafından Maliye ve Ticaret Ba
kanlıkları ile Yüksek Denetleme Kurulunun mütalâaları alınmak suretiyle hazırlanan tip örnek
lere uygun olarak aidolduklan yılı kovahyan dördüncü ayın sonuna kadar hazırlanır ve faaliyet 
raporlariyle birlikte Yüksek Denetleme Kuruluna gönderilir. 
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Teşekkül ve müesseselerce, konuların gerektirdiği her türlü ihtiyat, karşılık ve provizyonla
rın ayrılması mecburidir. İhtiyat ve provizyon ve karşılıkların nisbetlerinin ve hesap usulleri
nin özel kanunlarında belli edilmemesi halinde genel hükümler uygulanır. 

Faaliyet raporları yönetim kurulunca yıllık ve uzun vadeli çalışma programlarına uygun ola
rak düzenlenir. Bu raporlarda, dönem çalışma sonuçları, program ve bütçelerle bunların muka
yesesi, bütçe ve programlarda bulunduğu halde gerçekleştirilemiyen işler gerekçeleriyle gösteri
lir ve bunlara ait malî analizler yapılır. 

D) I Vtiütlemo 

Denetleme 

MADDE 20. — Teşekküller ve müesseseler Yüksek Denetleme Kurulunun özel kanununda 
gösterilen esaslar dâhilinde, bu kurulun, malî, idari ve teknik denetimine tabidir. 

Denetleme sonuç I'arının sunulması 

MADDE 21. — Yüksek Denetleme Kurulu, teşekküllerin bir yıla ait hesap ve muameleleri 
üzerindeki incelemelerini en geç ertesi yılın Eylül ayı sonuna kadar tamamlıyarak bunlar hak
kında düzenlenen raporları Başbakanlığa verir. 

b)) Muhasobo sistemleri, faal'iyef. sınırı, fiyat ve tarifekv. personel 

Muhasebe sistemleri 

MADDE 22. — Teşekküllerin ve bunlara bağlı müesseselerin hesapları, maliyetleri, gerçek 
malî durumu ve işletme faaliyeti sonuçlarını açık olarak gösterecek ve sağlam idare kararları 
için gerekli bilgileri muntazam aralıklarla verecek şekilde tutulur. 

Teşekküllerin hesap dönemi takvim yılıdır. 

Faaliyet sınırı ve gaye 

MADDE 23. — Teşekküller kuruluş gayeleri dışında faaliyette bulunamazlar. 
İşletme ve idarede prensip kârlılık ve verimliliktir. Her teşekkül kendisine verilen sermaye

yi ve sağlanan diğer kaynakları bu esasa göre kullanmaya ve değerlendirmeye mecburdur. 
Teşekküllerin her türlü personeli bu prensibe uygun olarak gereken gayret ve basireti gös

termekten sorumludurlar. 

Fiyat ve tarifeler 

MADDE 24. — Teşekküller mal ve hizmet fiyatlarını tesbitte serbesttirler. 
Bu mal ve hizmetlerden temel mal ve hizmet mahiyetinde olanların fiyatları Bakanlar Ku

rulunca tesbit edilebilir. Tesbit olunan fiyatlar maliyetin altında bulunduğu takdirde zarar, en 
geç aidolduğu yılı kovalıyan yılın genel bütçesine konulacak Ödenekle kapatılır. 

Zararın miktarı ilgili Bakanlık ve Maliye Bakanlığınca müştereken tesbit olunur. 
Teşekküllere, kalkınma plânı ve yıllık programa aykırı olmamak kaydı ile Bakanlar Kuru

lunca verilecek görevlerden doğacak zararlar 2 nci fıkradaki esaslar dâhilinde bütçeden karşı
lanır. Bu görevler teşekküllerin çalışma alanları dışında olamaz. 
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Teşekkül ve müesseselerce, kanunların gerektirdiği her türlü ihtiyat, karşılık ve provizyonla
rın ayrılması mecburidir. İhtiyat ve provizyon ve karşılıkların nisbetlerinin ve hesap usullerinin 
teşekküllerin özel kanunlarında belli edilmemesi halinde genel hükümler uygulanır. 

Faaliyet raporları yönetim kurulunca yıllık ve uzun vadeli çalışma programlarına uygun ola
rak düzenlenir. Bu raporlarda, dönem çalışma sonuçlan, program ve bütçelerle bunların mukaye
sesi, bütçe ve programlarda bulunduğu halde gerçekleştirilemiyen işler gerekçeleriyle gösterilir ve 
bunlara ait malî analizler yapılır. 

D) Denetleme 

Denetleme 

MADDE 20. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 20 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

Denetleme sonuçlarının sunulması 

MADDE 21. — Yüksek Denetleme Kurulu, teşekküllerin bir yıla ait hesap ve muameleleri 
üzerindeki incelemelerini en geç ertesi yılın Eylül ayı sonuna kadar tamamlıyarak bunlar hakkın
da düzenlenen raporları kendi kanununda gösterilen mercilere verir. 

E) Muhasebe sistemleri, faaliyet sınırı, fiyat ve tarifeler, personel 

Mulıaseoe sistemleri 

MADDE 22. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 22 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

Faaliyet sınırı ve gaye 
MADDE 23. — Teşekküller kuruluş gayeleri dışında faaliyette bulunamazlar. 
İşletme ve idarede prensip kârlılık ve verimliliktir, Her teşekkül kendisine verilen sermayeyi 

ve sağlanan diğer kaynakları bu esasa göre kullanmaya ve değerlendirmeye mecburdur. 
Teşekküllerin her türlü personeli bu prensibe uygun olarak gereken gayret ve basireti göster

mekle yükümlüdür. 

Fiyat ve tarifeler 

MADDE 24. — Teşekküller mal ve hizmet fiyatlarını tesbitte serbesttirler. 
Bu mal ve hizmetlerden temel mal ve hizmet mahiyetinde olanların fiyatları gerektiğinde Ba

kanlar Kurulunca tesbit edilebilir. Tesbit olunan fiyatlar maliyetin altında bulunduğu takdirde 
zarar, en geç aidolduğu yılı kovalıyan yılın genel bütçesine konulacak ödenekle kapatılır. 

Zararın miktarı ilgili Bakanlık ve Maliye Bakanlığınca müştereken tesbit olunur. 
Teşekküllere, Kalkınma Plânı ve yıllık programa ay kın olmamak kaydı ile Bakanlar Kurulun

ca verilecek görevlerden doğacak zararlar 2 nci fıkradaki esaslar dâhilinde bütçeden karşılanır. 
Bu görevler teşekküllerin çalışma alanları dışında olamaz. 
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Atama ve işe alma 

MADDE 25. — Teşekküllerin personeli yönetim kurulları tarafından atanır. Yönetim kurul
larının bu yetkilerini alt kademelere kısmen vermeleri caizdir. 

Yönetim kurulu üyesi olan teşekkül personelinin atanması ilgili Bakanın inhası ile Bakanlar 
Kurulunca yapılır. 

Her teşekkül için, kadro sınıflandırılması, idari ve teknik personelde aranacak nitelikler, 
işe alma, nakil, terfi, işe son verme ve disiplin cezaları gibi konuları düzenlemek üzere bir yö
netmelik hazırlanır. Yönetmelik ilgili Bakanlığın tasvibi ile yürürlüğe girer. 

BÖLÜM - in . 

iştirakler 

Devlet iştiraklerinin yönetimi 

MADDE 26. — Devlet hissesinin % 15 den fazla olduğu ortaklıkların yönetim kurullarında 
Maliye Bakanlığını temsilen en az bir üye bulunur. 

Maliye Bakanlığı Türk Ticaret Kanunu gereğince ortakların haiz oldukları bütün haklara 
sahiptir; bunlar temsilcinin varlığı ileri sürülerek kayıtlanamaz. 

Maliye Bakanlığı temsilcileri, bulundukları ortaklıkların faaliyetleri ve malî durumları hak
kında, belirtilecek esaslara göre, Maliye Bakanlığına ve Devlet Yatınm Bankasına bilgi vermekle 
yükümlüdürler. 

Maliye Bakanlığı temsilcileri bu Bakanlık veya ilgili Bakanlık mensuplan arasından veya 
dışardan atanırlar. 

Devletin iştiraki bulunan ortaklıklann en son yıla ait bilanço ve netice hesaplan cetvelleri, 
genel bütçe gerekçesine eklenerek Büyük Millet Meclisine sunulur. 

Teşekkül iştiraklerinin yönetimi 

MADDE 27. — Teşekkül hissesinin % 15 den fazla olduğu ortaklıklann yönetim kurulların
da en az bir teşekkül temsilcisi bulunu.r 

Teşekkül, T. Ticaret Kanunu gereğince ortakların haiz oldukları bilcümle haklara sahiptir, 
bunlar temsilcinin varlığı ileri sürülerek kayıtlanamaz. 

Teşekkül temsilcileri, bulunduklan ortaklığın faaliyetleri ve malî durumJlan hakkında, belir
tilecek esaslara göre, Devlet Yatırım Bankasına ve teşekküle bilgi vermekle mükelleftirler. 

Her teşekküle ait iştiraklerin bulunduğu ortaklıklann bilanço ve netice hesaplan cetvelleri 
dördüncü ayın sonuna kadar hazırlanıp teşekküllerin yıllık bilanço ve netice hesaplan cetvelleri
ne bağlanır. 

BÖLÜM : W 

Çeşitli (hükümler 

Teşekkül ve müessese mallarının ceza yönünden Devlet malı sayılmaları 

MADDE 28. — Teşekküllerin ve müesseselerin mallan ve her çeşit mevcutlan aleylhine işle
nen suçlar Devlet malı aleyhine işlenmiş sayılır ve bunlar için Türk Ceza Kanununun bu fiillere 
mürettep cezalan uygulanır. 
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Atama ve işe alma 

MADDE 25. — Millet Meclisinin kabul ettiği 25 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

BÖLÜM : III. 

İştirakler 

MADDE 26. — Devlet hissesinin % 15 den fazla olduğu ortaklıkların yönetim kurullarında Ma
liye Bakanlığını temsilen bir üye bulundurulabilir. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut ortaklıkların kanun ve ana sözleşmelerindeki hü
kümler saklıdır. 

Maliye Bakanlığı Türk Ticaret Kanunu gereğince ortakların haiz oldukları bütün haklara sahip
tir; bunlar temsilcinin varlığı ileri sürülerek kayıtlanamaz. 

Maliye Bakanlığı temsilcileri, bulundukları ortaklıkların faaliyetleri ve malî durumları hakkın
da, belirtilecek esaslara göre, Maliye Bakanlığına bilgi vermekle yükümlüdürler. 

Maliye Bakanlığı temsilcileri bu Bakanlık veya ilgili Bakanlık mensupları arasından veya dı
şardan atanırlar. 

Devletin iştiraki bulunan ortaklıkların en son yıla ait bilanço ve netice hesapları cetvelleri, ge
nel bütçe gerekçesine eklenerek Büyük Millet Meclisine sunulur. 

• Teşekkül İştiraklerinin yönetimi 

MADDE 27» — Teşekkül hissesinin % 15 den fazla olduğu ortaklıklann yönetim kurullarında 
bir teşekkül temsilcisi bulundurulabilir. 

Teşekkül, T. Ticaret Kanunu gereğince ortakların haiz olduklan bilcümle haklara sahiptir, 
bunlar temsilcinin varlığı ileri sürülerek kayıtlanamaz. 

Teşekkül temsilcileri, bulunduklan ortaklığın faaliyetleri ve malî durumlan hakkında, belirti
lecek esaslara göre, Maliye Bakanlığına ve teşekküle bilgi vermekle mükelleftirler. 

Her teşekküle ait iştiraklerin bulunduğu ortaklıkların bilanço ve netice hesapları cetvelleri dör
düncü ayın sonuna kadar hazırlanıp teşekküllerin yıllık bilanço ve netice hesaplan. cetvellerine 
bağlanır. 

BÖLÜM : IV 

Çeşitli hükümler 

Teşekkül ve müessese mallarının ceza yönünden Devlet malı sayılmaları 

MADDE 28. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 28 nci madde aynen kabul edil
miştir. 
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Sözleşme ile çahştırma ve tazminat 

MAı»xj>jii 29. — Teşekküllerin genel müdürleri, genel müdür yardımcıları, yönetim kurulu üye
leri ve müessese müdürlerinin mukavele ile çalıştırılmaları caizdir. Bu kimselere verilecek üc-
rek Bakanlar Kurulunca tesbit edilir. 

Bu şekilde çalıştırılanlardan memurluktan gelenlerin mukaveleli hizmet süresi terfilerine sa
yılır ve ödenmesi gereken katılma paylarının tamamını ödemeleri kaydıyla emeklilik ve sair 
hakları devam eder. 

Özel sermaye tarafından seçilen yönetim kurulu üyesine toplantı başına verilecek huzur hak
kı miktarı yönetim kurulunca belli edilir. Bu konudaki karara bahis konusu üye katılamaz. 

Birinci fıkrada sayılan kimselerden mukavele ile çalıştırılmayaniara 7244 sayılı Kanun hü
kümlerine tabi olmaksızın Bakanlar Kurulunca tesbit edilecek miktarda tazminat verilir. 

İkramiyeler 

MADDE 30. — Teşekküllerin yönetim kurulu Başkan ve üyeleri dâhil olmak üzere her çeşit 
personeline (işçiler dâhil), geniş ölçüde işçi çalıştıran teşekküllerden Bakanlar Kurulunca belli 
edilenlerde kârın % 10 unu, bunlar dışında kalanlarda kârın % 5 ini geçmemek ve bir aylık üc
ret tutarını aşmamak üzere yönetim kurulunun teklifi ve ilgili Bakanın onayı ile ikramiye veri-
bilir. 

Kârlarından, yukarıki fıkra gereğince, ikramiye olarak ayrılacak (meblâğlar bir aylık maaş 
veya ücret tutarında ikramiye verilmesine yetmiyen teşekküller, fiyatları Bakanlar Kurulunca 
belli edilen mal ve hizmetlerin üretimi veya satışı ile uğraşan teşekküllerle bilançoları zararla 
kapanmış olan teşekküller memur ve hizmetlilerine ne suretle ikramiye verileceği hususu tüzük
te gösterilir. Bu teşekküller memur ve hizmetlilerine verilecek ikramiye bir aylık maaş veya 
ücret tutarını aşamaz. 

Görevlerinde olağanüstü gayret göstermek suretiyle kârlılık ve verimliliği artıranlara veya 
işletme faaliyetlerine yararlı buluş getirenlere yönetim kurulunun teklifi ve ilgili Bakanlığın 
onayı ile üç aylık ücret tutarına kadar ikramiye verilebilir. Bu sınırın üstünde ikramiyeye lâ
yık görülenler Bakanlar Kurulu kararı ile altı aylık ücret tutarını aşmamak üzere ikramiye ve 
Bakanlar Kurulu takdirnamesi ile taltif olunabilirler. Bu ikramiye ve takdirnamenin verilmesi
ne ait esaslar tüzükte belirtilir. 

Vekâlet ücretlerinin dağıtımı 

MADDE 31. — Bu kanun hükümlerine tabi teşekkül ve müesseselerin hukuk işleri müdürlü
ğünde ve hukuk müşavirliklerinde çalışan müdür, müdür yardımcısı, hukuk müşaviri ve yar
dımcıları ile müşavir avukat, avukat, raportör avukatlara ve dâva ve takip işlerinde çalışan üc
retli personele; mahkeme ve icralarca teşekkül veya müessese lehine hükmolunup borçlusundan 
teşekkül veya müessesle tarafından tahsil olunan vekâlet ücretlerinden teşekkül veya müesseseye 
kalan kısmı, 1389 sayılı Kanun thükümleri uyarınca ve 7244 sayılı Kanunda tâyin edilen hadler 
dâhilinde tevzi ve tediye olunur. 

Başka iş ve hizmet yasağı 

MADDE 32. — Teşekküllerin yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle kadroya dâhil her çeşit 
idari ve teknik personeli başka hiçbir işle meşgul olamazlar, ücretsiz de olsa sürekli veya geçi
ci hiçbir hizmet kabul edemezler. 
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Sözleşme ile çalıştırma ve tazminat 

MADDE 29. — Teşekküllerin genel müdünleri, genel müdür yardımcıları, yönetim kurulu üye
leri ve müessese müdürlerinin sözleşme ile çalıştırılmalan caizdir. Bu kimselere verilecek ücret 
Bakanlar Kurulunca tesbit edilir. 

Bu şekilde çalıştırılanlardan memurluktan gelenlerin sözleşmeli hizmet süresi terfilerine sayılır 
ve ödenmesi gereken katılma paylarının tamamını ödemeleri kaydiyle emeklilik ve sair hakları de
vam eder. 

Özel sermaye tarafından seçilen yönetim kurulu üyesine toplantı başına verilecek huzur hak
kı veya ücret miktarı Bakanlar Kurulunca belli edilir. 

Birinci fıkrada sayılan kimselerden sözleşme ile çalıştırılmıyanlara 7244 sayılı Kanun hüküm
lerine tabi olmaksızın Bakanlar Kurulunca tesbit edilecek miktarda tazminat verilir. 

İkramiyeler 

MADDE 30. — Teşekküllerin yönetim kurulu başkan ve üyeleri dâhil olmak üzere her çeşit 
personeline (işçiler dâhil), geniş ölçüde işçi çalıştıran teşekküllerden Bakanlar Kurulunca belli 
edilenlerde kârın % 10 unu, bunlar dışında kalanlarda kârın % 5 ini geçmemek ve bir aylık üc
ret tutannı aşmamak üzere yönetim kurulunun teklifi ve ilgili Bakanın onayı ile ikramiye veri
lebilir. 

Kârlarından, yukarıki fıkra gereğince, ikramiye olarak ayrılacak meblâğlar bir aylık maaş ve
ya ücret tutarında ikramiye verilmesine yetmiyen teşekküllerle fiyatları Bakanlar Kurulunca belli 
edilen mal ve hizmetlerin üretimi veya satışı ile uğraşan teşekküllerin her çeşit personeline ne su
retle ikramiye verileceği hususu tüzükte gösterilir. Bu teşekküllerin her çeşit personeline verile
cek ikramiye bir aylık maaş veya ücret tutarını aşamaz. 

Görevlerinde olağanüstü gayret göstermek suretiyle kârlılık veya verimliliği artıranlara veya 
işletme faaliyetlerine yararlı buluş getirenlere yönetim kurulunun teklifi ve ilgili Bakanlığın ona
yı ile üç aylık ücret tutarına kadar ikramiye verilebilir. Bu sınırın üstünde ikramiyeye lâyık gö
rülenler Bakanlar Kurulu karan ile altı aylık ücret tutannı aşmamak üzere 7244 sayılı Kanuna 
tabi olmaksızın ikramiye ve Bakanlar Kurulu takdirnamesi ile taltif olunabilirler. Bu ikramiye ve 
takdirnamenin verilmesine ait esaslar tüzükte belirtilir. 

Kârlılık veya verimliliğin artırılmasına fiilen müessir olan personele, kârlılık veya verimliliğin 
artışiyle oranlı olarak, 7244 sayılı Kanuna tabi olmaksızın, Bakanlar Kurulunca tesbit edilecek 
esaslar dâhilinde teşvik primi verilebilir. 

Vekâlet ücretlerinin dağıtımı 

MADDE 31. — Bu kanun hükümlerine tabi teşekkül ve müesseselerin hukuk işleri müdürlü
ğünde ve hukuk müşavirliklerinde çalışan müdür, müdür yardımcısı, hukuk müşaviri ve yardımcı-
lan ile müşavir avukat, avukat, raportör avukatlara ve dâva ve takip işlerinde çalışan ücretli 
personele; mahkeme ve icralarca teşekkül veya müessese lehine hükmedilip borçlusundan teşek
kül veya müessese tarafından tahsil olunan vekâlet ücretlerinden teşekkül veya müesseseye kalan 
kısmı, 1389 sayılı Kanun hükümleri uyarınca ve 7244 sayılı Kanunda tâyin edilen hadler dâhi
linde tevzi ve tediye olunur. 

Başka iş ve hizmet yasağı 

MADDE 32. — Teşekküllerin yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle müesseselerin yönetim ko
mitesi başkan ve üyeleri ve kadroya dâhil her çeşit idari ve teknik personeli başka hiçbir işle 
meşgul olamazlar, ücretsiz de olsa sürekli veya geçici hiçbir hizmet kabul edemezler. 
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Yönetim kurulları başkan ve üyleri yukardaki yasaklardan başka çalıştıkları teşekküllerin 
faaliyet konusuna giren mal ve hizmetlerin istihsal ve ticareti işlerini şahısları adına veya ortak 
olarak yapamazlar. 

Üniversite ve yüksek okullarda profesörlük ve öğretmenlik, orta dereceli okullarda ve bu 
okullara bağlı birlik ve kurumlar tarafından açılacak kurslarda öğretmenlik, esas görevlerine 
halel gelmemesi ve yönetim kurulu ve yönetim komitesince uygun görülmesi şartiyle, bu madde
de yazılı yasak hükmünün dışındadır. 

Bu kanuna tâbi teşekküllerle bunlara bağlı müesseselerin, yönetim kurulu ve yönetim ko
mitesi üyeleri, genel» müdürler ve müessese müdürleri dışında kalan her türlü memurları iştirakin 
bulunduğu şehirde teşekkülün kifayetli memuru bulunmazsa bir başka yerdeki kifayetli perso
neli yönetim kurullarının muvaffakatiyle, bu teşekküllerin iştiraklerinden yalnız birinin idare 
meclisinde, murakıplığında veya tasfiye memurluğunda bulunabilirler. Bunlara bu görevleri için 
iştirakçe verilecek ücret miktarı, yürürlükteki kanunların belirttiği sınırı aşıyorsa fazlası ana 
teşekküle irat kaydedilir. 

İktisadi Devlet Teşekkülleri genel müdürleri ile müessese müdürlerinin veya görevlendire
cekleri kimselerin îşçi Sigortaları Yönetim Kurulunda bulunmaları bu maddede yazılı hizmet ya
sağından sayılmaz. 

Bu madde hükümlerine aykırı hareket edenlerin işlerine son verilir ve aykırı hareketin de
vam süresince teşekkülce ödenen her türlü özlük haklan iki kat olarak geri alınır. 

Sırları muhafaza mecburiyeti ve memurların suçları 

MADDE 33. — Teşekküllerle müesseselerin paralarına ve para hükmündeki evrak ve senetlerine 
ve diğer mevcutlarına karşı ve bilanço, tutanak, rapor ve benzeri her türlü belge ve defterleri 
üzerinde suç işliyen genel müdür, genel müdür yardımcıları, müessese müdürleri, yönetim kuru
lu ve yönetim komitesi üyeleri ve her türlü teşekkül personeli, Devlet memurlan hakkında uygu
lanan cezayı görürler. 

Bunlar görevlerini yaptıklan sırada öğrendikleri sırlardan açıklamasında zarar bulunanlan 
mâkul bir sebebe dayanmaksızın açıklarlarsa bir aydan bir yıla kadar hapis ve bin. liradan beş-
bin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. Haklannda bu kanuna tâbi teşekkül ve 
müesseselerde ve Devlet hizmetinde çalışmaktan mahrumiyet cezası verilebilir. 

İstisnalar ve saklı hükümler 

MADDE 34. — 1. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu kanun hükümlerine tabi değildir. 
2. a) Yabancı sermayeyi teşvik Kanunundan faydalanan gerçek ve tüzel kişilerle kurul

muş olan ortaklıklara ait kanun ve ana sözleşmeler ile, 
b) Petrol Kanunundan faydalanan tüzel kişiliği haiz ortaklıklara ait kanun ve ana söyleşme

ler hükümleri saklıdır. 
Tüzük 

MADDE 35. — Bu kanunun uygulanmasını düzenlemek üzere, yürürlüğe girişinden itibaren al
tı ay içinde Maliye Bakanlığınca ilgili Bakanlıklar ve Yüksek Denetleme Kurulunun mütalâası 
alınarak bir tüzük hazırlanır ve yürürlüğe konulur. 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 36. — 3460 sayılı Kanunla ek ve değişikliklerin ve teşekküllerin özel kanunlarındaki 
bu kanuna aykın bütün hükümleri, 3659 sayılı Kanunun 4621 sayılı Kanunla değiştirilen 13 ncü 
maddesinin C, E ve G bentleri kaldırılmıştır. 
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Bunların eşleriyle reşit olmıyan füruları bu teşekküllerin faaliyet konusuna giren mal ve hiz
metlerin istihsal ve ticareti işlerini şahıslan adına veya ortak olarak yapamazlar. 

Teşekküller tarafından açılacak kurslarda öğretmenlik, esas görevlerine halel gelmemesi ve 
yönetim kurulu ve yönetim komitesince uygun görülmesi şartiyle, bu maddede yazılı yasak hük
münün dışındadır. 

Teşekküllerle müesseselerin, yönetim kurulu ve yönetim komitesi üyeleri, genel müdürler ve 
müessese müdürleri dışında kalan her çeşit idari ve teknik personeli yönetim kurullarının muvaf
fakiyetiyim bu teşekküllerin aynı şehirde bulunan iştiraklerinden yalnız birinin idare meclisin
de, murakıplığında veya tasfiye memurluğunda bulunabilirler. Bunlara bu görevleri için iştirak
çe verilecek ücret miktarı, yürürlükteki kanunların belirttiği sınırı aşıyorsa fazlası teşekküle ge
lir kaydedilir. 

îşçi Sigortaları Kurumu Yönetim Kurulunda veya teşekkülün faaliyetiyle ilgili sosyal, mesle
ki ve benzeri kuruluşların yönetim ve denetim organlarında alınacak görevler bu maddede yazılı 
hizmet yasağı kapsamına girmez. 

Bu madde hükümlerine aykırı hareket edenlerin işlerine son verilir ve aykırı hareketin de
vam süresince teşekkülce ödenen her türlü özlük haklan iki kat olarak geri alınır. 

Sırları muhafaza mecburiyeti ve memurların suçları 
MADDE 33. — Teşekküllerle müesseselerin paralarına ve para hükmündeki evrak ve senet

lerine ve diğer mevcutlarına karşı ve bilanço, tutanak rapor ve benzeri her türlü belge ve defter
leri üzerinde suç işliyen yönetim kurulu ve yönetim komitesi başkan ve üyeleriyle diğer her çe
şit personeli, Devlet memurları hakkında uygulanan cezayı görürler. 

Bunlar görevlerini yaptıkları sırada öğrendikleri sırlardan açıklanmasında zarar bulunanlan 
mâkul bir sebebe dayanmaksızın açıklarsa bir aydan bir yıla kadar hapis ve bin liradan beş bin 
liraya kadar ağır para cezası ile cezalandınlırlar. Haklannda bu kanuna tabi teşekkül ve müesse
selerde ve Devlet hizmetinde çalışmaktan mahrumiyet cezası verilebilir. 

İstisnalar ve saklı hükümler 

Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 34 ,ncü madde aynen kabul edil-

Tüzük ' 

Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 35 nci. madde aynen kabul edil-

Ka Ukrılan hükümle r 
MADDE 36. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 36 ncı madde aynen kabul edilmiş

tir. 

MADDE 34. — 
mistir. 

MADDE 35. 
mistir. 
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OBÖLÜM : V 

Geçici hükümler 

Yeniden değerlendirme 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — İktisadi Devflet Teşekküllerinin bütün aktif ve pasifleri geçici 5 nci 
madde gereğince kurulan komisyon tarafından belli edilecek esaslara göre yeniden değerlendirilir. 

Geçiş döneminde yönetim 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Bu kanuna uygun olarak hasırlanacak kuruluş kanunları yürürlüğe gi
rinceye kadar teşekküllerin yönetim organları bu kanuna göre kurulur. Teşekkül bünyesinden Yö
netim Kuruluna katılacak üyeler ilgili Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belli edilir. 
Yönetim organlarının bu şekilde kurulması bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren iki ay için
de yapılır. n- . 

3460 ve 23 sayılı kanunlara tabi olup da bu kanunun şümulüne girmiyen Kamu İktisadi Teşeb
büsleri ve kurumlar, kuruluş ve işleyişlerini düzenliyecek kanunlar yürürlüğe girinceye kadar 23 
sayllı Kanuna göre kurulan organlar tarafından yönetilirler, Özel kanunlarında, çalışmaları hak
kında hüküm bulunmıyan hususlarda bu kanun hükümleri uygulanır. 

Devlet ve teşekkül iştiraklerinin- tasfiyesi 

GEÇÎCÎ MADDE 3. — Teşekkül iştiraklerinden teşekküllerin faaliyet konuları dışında olan
ların tasfiyesi bu kanunun yayımı tarihinden başlıyarak 3 yıl içinde bitirilir. Bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihte mevcut Devlet iştiraklerinden 3 yıl içinde devir ve tasfiyesine Bakanlar Kuru
lunca lüzum görülenler için Bakanlar Kuruluna devir ve tasfiyesi yetkisi verilmiştir. Bunlardan 
bu süre içinde devir ve tasfiye işlemine başlanılmamış olanların devir ve tasfiyeleri bu kanunun 
5 nci maddesi hükmüne tabidir. 

Teşekküllerin özel kanunları 

GEÇÎCÎ MADDE 4. — Bu kanun şümulüne giren teşekküllerin ilgili oldukları bakanlıklar ka
nunen kendileriyle ilgili teşekküllerin kuruluş kanunlarını en geç bu kanunun yürürlüğe girişinden 
itibaren 6 ay içinde geçici 5 nci maddeye göre kurulan komisyonun da mütalâasını alarak hazır
lar ve Hükümete tevdi ederler. 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Reorganizasyon Komisyonu 

GEÇÎCÎ MADDE 5. — Bu kanun hükümlerine intibakı sağlamak için aşağıdaki görevleri ifa 
etmek üzere Maliye Bakanlığına bağlı olarak «İktisadi Devlet Teşekkülleri Beorganizasyon Komis
yonu» kurulur. 

a) Teşekkülleri kuruluş kanununa intibak ettirmek için yapılacak çalışmaları koordine et
mek,, 

b) Mevcut teşekkülleri ayrı ayrı inceliyerek bunlara verilmesi gereken hukukî bünye hak
kında teklifte bulunmak, 

c) Teşekküllerin faaliyet sahalarını tesbit, mevcut müessese ve işletmelerin diğer teşekkül
lere devri veya bir teşekkülde toplanması hususunu İncelemek ve bu konularda teklifte bulunmak, 

d) Teşekküllerin malî bünyelerini incelemek ve bu konuda alınması gereken tedbirleri tesbit 
etmek, 
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Bölüm : V 

Geçici hükümler 

İktisadi Devîet Teşekküllerini yeniden düzenleme Komisyonu 
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanun hükümlerine intibakı sağlamak için yürürlüğe girdiği tarihten 

itibaren bir ay içinde Maliye Bakanlığına bağlı olarak «İktisadi Devlet Teşekküllerini yeniden 
düzenleme komisyonu» kurulur. 

Bu komisyon Maliye, Sanayi ve Ticaret Bakanlıklariyle Devlet Plânlama Teşkilâtını ve Yüksek 
Murakabe Heyetini ve Devlet Personel Dairesini temsil eden 6 üyeden kurulur. Teşekküllere ait hu
suslarda ilgili bakanlık temsilcisi komisyona üye olarak katılır. Komisyona Maliye Bakanlığı tem
silcisi Başkanlık eder. Bu komisyonda dairelerini temsil eden memurların daireleri ile bağı devam 
eder. Özlük hakları dairelerince ödenir. 

Komisyon geçici olup kuruluşundan itibaren en fazla iki yıl içinde çalışmalarını bitirerek dağı
lır. Komisyon devamlı olarak Ankara'da vazife gtirür. 
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e) Devlet teşekkül ve iştiraklerini incelemek, bunların tasfiyesi veya devri hususunda teklif
te bulunmak, 

f) Teşekküllerin aktif ve pasif kıymetlerinin yeniden değerlendirilmesine ait esasları tesbit 
etmek, 

g) Muhasebe usullerinin ıslahı ve yeknesaklaştırılması için esaslar tesbit etmek, 
h) Teşekküllerin bünyesinde yapılması gerekli teknik ve idari ıslahata ait incelemeleri yaptır

mak ve bu inceleme sonuçlarını toplıyarak ele alınması gereken tedbirler hakkında tavsiyelerde 
bulunmak, 

i) Bu hususlarla ilgili olmak üzere lüzum görülecek diğer işleri yapmak. 
Komisyon Maliye, Sanayi ve Ticaret bakanlıklariyle Devlet Plânlama Teşkilâtını ve Yüksek 

Murakabe Kurulunu ve Devlet Personel Dairesini temsil eden ö üyeden kurulur. Teşekküllere ait 
hususlarda ilgili Bakanlık temsilcisi komisyona üye olarak katılır. Komisyona Maliye Bakanlığı 
temsilcisi Başkanlık eder. Bu komisyonda dairelerim temsil eden memurların daireleri ile bağı de
vam eder. Özlük hakları dairelerince ödenir. 

Komisyon geçici olup kuruluşundan itibaren en fazla iki yıl içinde çalışmalarını bitirerek 
dağılır. 

Komisyon, iktisadi Devlet Teşekkülleri hakkında her türlü incelemeyi yapabileceği gibi bu te
şekküllerin memur ve müstahdemlerini, özlük hakları teşekküllerince karşılanmak üzere geçici 
olarak çalıştırabilir, veya dışardan mütehassıs veya yardımcı personel kullanabilir. 

Komisyonun giderleri 154 sayılı Kanuna göre Maliye Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten 
karşılanır. 

Komisyon üyelerine, uzmanlara ve diğer personele verilecek ücret ve diğer özlük haklar Bakan
lar Kurulunca tâyin olunur. Bu ödemeler 7244 sayılı Kanuna tabi değildir. Komisyonun çalışma 
şekli Maliye- Bakanlığınca bir yönetmelikle belli edilir. Komisyonca hazırlanacak rapor, teklif ve 
tavsiyeler Maliye Bakanlığına verilir. 
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Komisyon, İktLadi Devlet Teşekkülleri hakkında her türlü incelemeyi yapabileceği gibi bu 
teşekküllerin memur ve müstahdemlerini özlük haldan teşekküllerince karşılanmak üzere geçici 
olarak çalıştırabilir, veya dışardan mütehassıs veya yardımcı personel kullanabilir. 

Komisyonun giderleri 154 sayılı Kanuna göre Maliye Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten 
karşılanır. 

Komisyon üyelerine, uzmanlara ve diğer personele verilecek ücret ve diğer özlük hakları Ba
kanlar Kurulunca tâyin olunur. Bu ödemeler 7244 sayılı Kanuna tabi değildir. Komisyonun çalış
ma şekli Maliye Bakanlığınca kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren bir ay içinde bir yönetme
likle belli edilir. Komisyonca hazırlanacak rapor, teklif ve tavsiyeler Maliye Bakanlığına verilir. 

Komisyonun görevleri şunlardır : 
a) Teşekkülleri Kuruluş Kanununa intibak ettirmek için yapılacak çalışmaları koordine et

mek, 
b) Mevcut teşekkül, kurum, müessese ve ortaklıkları ayrı ayrı inceliyerek bunlara verilmesi 

gereken hukukî bünye hakkında teklifte hulunırak, 
c) Teşekküllerin faaliyet sahalarını tosbit, mevcut müessese ve işletmelerin diğer teşekküllere 

devri veya bir teşekkülde toplanması hususunu incolemek ve bu konularda teklifte bulunmak, 
d) Teşekküllerin malî bünyelerini incelemek ve bu konuda alınması gereken tedbirleri tesbit 

etmek, 
e) Devlet ve teşekkül iştiraklerini incelemek, bunların tasfiyesi veya devri hususunda teklifte 

bulunmak, 
f) Teşekküllerin aktif ve pasif kıymetlerinin yeniden değerlendirilmesine ait esasları tesbit et

mek, 
g) Muhasebe usullerinin ıslahı ve yeknesaklaştırılması için esaslar tesbit etmek, 
h) Teşekküllerin bünyesinde yapılması gerekli teknik ve idari ıslahata ait incelemeleri yaptır

mak ve bu inceleme sonuçlarını toplıyarak alınması gereken tedbirler hakkında tavsiyelerde bulun
mak, 

i) Bu hususlarla ilgili olmak üzere lüsu-n görülecek diğer işleri yapmak, 
j ) Geçici 4 ncü madde uyarınca Bakanlıklardan gelen teşekküllerin kuruluş kanunlarını ince

liyerek bunları koordine etmek ve 3 ay içinde Bakanlıklara iade etmek. 

Yeniden değerlendirme 

GEÇİCİ MADDE 2. — İktisadi Devlet Teşekküllerinin bütün aktif ve pasifleri geçici 1 nci 
madde gereğince kurulan komisyon tarafından balli edilecek esaslara göre yeniden değerlendirilir. 

Sabit kıymetlerle ilgili aktif ve pasif unsurların yeniden değerlendirilmesinde ve bunlara ait 
amortismanların ayrılmasında Vergi Usul Kanunu hükümleri uygulanır. 

Devlet ve teşekkül iştiraklerinin, tasfiyesi 

GEÇİCİ MADDE 3. — Teşekkül iştiraklerinden tevekküllerin faaliyet konuları dışında olanların 
tasfiyesi bu kanunun yayımı tarihinden başlıya rak 3 yıl içinde bitirilir. Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte mevcut Devlet iştiraklerinden devir ve tasfiyesine Bakanlar Kurulunca lüzum gö
rülenler için Bakanlar Kuruluna üç yıl içinde devir ve tasfiyesi yetkisi verilmiştir. Bunlardan bu 
süre içinde devir ve tasfiye işlemine başlanılmamış olanların devir ve tasfiyeleri bu kanunun 5 
nci maddesi hükümlerine tabidir. 
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GEÇİCİ MADDE 6. — Kamu İktisadi Teşebbüslerinin denetlenmesi ile ilgili Yüksek Denetle
me Kurulu hakkındaki Kanun yürürlüğe girinceye kadar 3460 ve 23 sayıllı kanunların Yüksek 
Murakabe Heyeti ile ilgili hükümleri uygulanır. 

21 nci madde hükümleri saklıdır. 

GEÇİCİ MADDE 7. — İktisadi Devlet Teşekküllerine ait personel rejimi yeniden düzenlenin
ceye kadar, bu kanunun 30 ncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına göre verilecek ikramiye 
yerine, 7244 sayılı Kanunun esasları dâhilinde 3659 sayılı Kanunun 4621 sayılı Kanunla değiştiril
miş bulunan 13 ncü maddesinin (C), (E) ve (G) fıkralarında verilmesi hükme bağlanmış bulunan 
ikramiye, prim ve temettü verilir. 

Yürürlük hükmü 

MADDE 37. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme hükmü 

MADDE 38. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Teşekküllerin özel kanunları 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanun şümulüne giren teşekküllerin ilgili oldukları Bakanlıklar 
kanunen kendileriyle ilgili teşekküllerin kuruluş kanunlarını en geç bu kanunun yürürlüğe gi
rişinden itibaren 6 ay içinde geçici 1 nci maddeye göre kurulan komisyonun da mütalâasını alarak 
hazırlar ve Hükümete tevdi ederler. 

Komisyonca incelenerek Bakanlıklara iade edilen tasarılar Bakanlıklarca derhal Hükümete su
nulur. 

Hükümet bunları üç ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk eder. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu kanuna uygun olarak hazırlanacak kuruluş kanunları yürürlüğe 
girinceye kadar teşekküllerin yönetim organları bu kanuna göre kurulur. Teşekkül bünyesinden 
yönetim kuruluna katılacak üyeler ilgili Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belli edilir. 
Sanayi, Tarım ve Ulaştırma alanında çalışan teşekküllerden hangilerinin yönetim kurullarında işçi 
üyenin bulunacağı Bakanlar Kurulunca belli edilir. Yönetim organlarının bu şekilde kurulması bu 
kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren iki ay içinde yapılır. 

3460 ve 23 sayılı kanunlara tabi olup da bu kanunun şümulüne girmiyen Kamu İktisadi Teşeb
büsleri ve kurumlar, kuruluş ve işleyişlerini düsenliyecek kanunlar yürürlüğe girinceye kadar 23 
sayıli Kanuna göre kurulan organlar tarafından yönetilirler. Özel kanunlarında, çalışmaları hak
kında hüküm bu/lunmıyan hususlarda bu kajıun hükümleri uygulanır. 

Bu teşebbüs ve kurumların genel müdür ve yardımcılariyle yönetim organları üyeleri ve mü
essese müdürleri de 29 ncu madde hükmünden yararlanırlar. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Kamu İktisadi Teşebbüslerinin denetlenmesi ile ilgili Yüksek Denetle
me Kurulu hakkındaki Kanun yürürlüğe girinceye kadar 3460 ve 23 sayılı kanunların Yüksek 
Murakabe Heyeti ile ilgili hükümleri uygulanır. 

21 nci madde hükümleri saklıdır. 
Bu kanunun 21 nci madesinde bahis konusu Yüksek Denetleme Kurulunca düzenlenecek ra

porlardan 1962 takvim yılı hesap ve muamelelerine taallûk edenleri 1963 Kasım ayı sonuna kadar 
verilebilir. 

GEÇİCİ MADDE 7. — İktisadi Devlet Teşekküllerine ait personel rejimi yeniden düzenlenin
ceye kadar, bu kanunun 30 ncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına göre verilecek ikramiye 
yerine, 7244 sayılı Kanunun esasları dâhilinde 3659 sayılı Kanunun 4621 sayılı Kanunla değişti
rilmiş bulunan 13 ncü madesinin (C), (E) ve (G) fıkralarında verilmesi hükme bağlanmış bulunan 
ikramiye, prim ve temettü verilir. 

3659 sayılı Kanuna tabi olup da bu kanunun şümulüne girmiyen teşebbüs ve kurumların per
soneline, yeniden düzenlenecek personel rejimleri yürürlüğe girinceye - kadar, 7244 sayılı Kanunun 
esasları dâhilinde 3659 sayılı Kanunun 4621 sayılı Kanunla değiştirilen 13 ncü maddesinin (C), 
(E) ve (G) fıkralarında gösterilen ikramiye, prim ve temettü ödenmesine devam olunur. 

* Yürütme hükmü 

MADDE 37. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 37 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

Yürütme hükmü 

MADDE 38. — Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 38 nci madde aynen kabul edil
miştir. 
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