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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Üyelerden Fethi Tcvetoğiu, Sııad Hayri Ür
güplü-ve Burlıanettin Uluç'a izin verilmesi hak
kındaki Başkanlık tezkeresi okundu ve izinler 
kabul olundu. 

Ürfa Üyesi Vasfi (Jerger*in G/229 S. Sayılı 
sözlü sorusunun, konu hakkında .-Meclis soruş
turması açılmış bulunduğundan, geri aldığına 
dair önergesi okundu ve kabul edildi. 

fiündeme alınmış bulunan kanun layihaları
nın takabbiil tarzına dair Bütçe Komisyonu 
Başkanlığı tezkeresi okundu ve lâyihaların <Şe
nel Kurulca komisyona havalesine veya komis
yonca. geri istenmesine hacet kalmaksızın ilgili 
komisyonlarca takabbiil edilmesi hususu kabul 
olundu. 

Başkan; mazeretsiz olarak üstüste üç defa 
(«enel Kurul toplantılarına iştirak etmiyen üye
lerin mazeretlerini evvelden veya katıldıkları 
ilk toplantıda vazıh olarak bildirmeleri, toplan

tıya sonradan katılanların veya. komisyonlarda 
görevli bulunanların Başkanlık Divanına yazılı 
bilgi vermeleri, aksi takdirde haklarında İçtü
zük hükümlerinin tatbik olunması hususunun 
4 „ 12 . 196.') günlü Başkanlık Divanında ka
rarlaştırılmış bulunduğunu bildirdi. 

İktisadi Devlet Teşekkülleri ile müesseseleri 
ve iştirakleri hakkındaki kanun tasarısının mad
deleri üzerinde bir süre görüşüldü. 

Yeter çoğunluk kalmadığından 10 Aralık 
1 !.)(>.'> Salı günü saat 15 te toplanılmak üzere 
Birleşime son verildi. 

Başkan 
Başkan vekil i 
Hazım Dağlı 

Kâtip 
Sivas 

Ahmet Çekemoğlu 
Kâtip 

Yozgat 
Neşet Cetintas 

SORULAR 

Sözlü soru I edemiyen lise mezunlarına dair sözlü sorusu, 
1. - (hınıhuriyet Senatosu A'lyoıı Üyesi Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir, (fi/242) 

.Mustafa Yılmaz înceoğlu'nun, tahsile devam 

GELEN KÂĞITLAR 

Tasan 
1. •— Kurumlar Yergisi Kanununun 40 ncı 

maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 

metni (M. Meclisi J/521 ; O. Senatosu l/:îl5) 
(Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe komisyon
larına) 



BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati: 15,00 

BAŞKAN — Başkanveküa Sırrı Atalay 

KÂTtPLER : Nevzat Sangel (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Sakıp Önal (Adana) 

BAŞKAN —• 13 ncü Birleşimi açıyorum. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Millî 
Savunma Bakam ilhamı Sancar'ın dönüşüne ka
dar kendisine, Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan 
Öztrak'ın vekillik etmesine dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/274) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı 
okutuyorum. 

tezkeresini 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Millî Sa

vunma Bakanı tlhami Sancar'ın dönüşüne ka
dar kendisine, Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan 
Öztrak'ın vekillik ,etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN —• Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. —: Bolu Üyesi Rahmi Arıkan'ın Adalet 
Partisine kaydolunduğuna dair A. P. Senato 
Grupu Başkanlığı tezkeresi 

BAŞKAN — A. P. Senato Grupu Başkanlı
ğının bir tezkeresi var, okutuyorum. 

C. Senatosu ıSayın Başkanlığına 
Bolu C. Senatosu Üyesi Sayın Rahmi Arakan 

partimize kaydedilmiştir. 
Yüksek bilgilerinize saygı ile arz ederim. 

A. P. Senato Grup Başkanı 
Bursa 

îlısan Sabri Çağlayangil 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. — Benizli Üyesi Cahit Akyar, Erzurum 
Üyesi Rahmi Sanalan, Muş Üyesi İhsan Akpo-
lat, Elâzığ Üyesi Rasim Giray ve Adıyaman 
Üyesi Halil Ağar'm partilerinden istifa ettikle

rine dair Yeni Türkiye Partisi 
Başkanlığı tezkeresi. 

Senato Grupu 

BAŞKAN — Y. T. Partisi Grup Ba^kanve-
killiği tezkeresini okutuyorum. 

C. Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Partimizden istifa eden Cumhuriyet Senato

su üyelerinin adlarını ve seçim bölgelerini gös
terir liste aşağıya çıkarılmıştır. 

Bilgilerinize saygı ile arz ederim. 
C. Senatosu 

Yeni Türkiye Partisi 
Grup Başkan vekili 

Bingöl 
Sabri Topçuoğlu 

Üyelerin 
Adı ve soyadı 

Cahit Akyar 
Rahmi Sanalan 
İhsan Akpolat 
Rasim Giray 
Halil Ağar 

Seçim Bölgesi 

Denizli 
Erzurum 
Muş 
Elâzığ 
Adıyaman 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

4. — Başkanın, Ankara Üyesi Hıfzı Oğuz 
Bekata'nm 230, 231, 232, 235 ve 236 sıra sayılı 
sözlü sorularını geri aldığına dair bildirisi 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Hıfzı Oğuz Beka
ta'nm gündemde bulunan Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı tarafından cevaplandırılmasını iste
diği 230, 231, 232, 235 ve 236 sayılı sözlü soru
larını geri almak istediğini Başkanlığımıza bil
dirmiştir. Geri verilmesini oylarınıza sunuyorum, 
Kabul edenler.., Etmiy enler... Kabul edilmiş, ge
ri verilmiştir. 
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5. — Cumhuriyet Senatosu üyelerinden bâ

zılarının yasama dokunulmazlıkları hakkında 
Anayasa ve Adalet komisyonu raporları 

BAŞKAN — Anayasa ve Adalet Komisyonu
nun yasama dokunulmazlıkları hakkında 41 aded 
raporu mevcuttur. Hepisi aynı mahiyettedir. 
Bunlardan bir tanesini okursak sayın üyelerin 
mevzuu hakkında bilgi edinmeleri mümkün ola
caktır. 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 

Esas No. : 3/71 
Karar No. :' 25 

5 . 12 . 1963 

Yüksek Başkanlığa 
Kendisine, memuriyet görevini kötüye kullan

mak suçu isııadedildiği için, Başbakanlığın Özlük 
ve Yazı işleri ifadeli 16 . 4 . 1962 tarihli ve 6/2 -
1596 sayılı yazıları ile hakkında takibat yapılabil
mesi için yasama dokunulmazlığına dair bir ka
rar alınması istenilen Cumhuriyet Senatosu Sa
karya ili üyesi Turhan Kapardı'ya isnadedilen 
fiilin işlendiği tarih ve sureti ,.evk muvacehesin
de, Bası suç ve cezaların affı hakkındaki Kanu
nun kapsamına girip girmediği konusunun bir 
kere daha tetkik olunması için yukarda zikri ge
cen Başbakanlık yazısına ek dosyanın Başbakan
lığa iadesine Komisyonumuzun 5 Aralık 1963 
tarihli Birleşiminde karar verilmiştir. 

Gereğinin ifası için Yüksek Başkanlığa saygı 
ile arz olunur. 

Başkan 
O. Saim Sarıgöllü 

Kâtip 
A. Nusret Tuna 

(İmzada bulunamadı) 

Tabiî Üye 
Mucip Ataklı 

Aydın 
Fikret Turhangil 

Konya 
Muammer Obuz 

(tmzada bulunamadı) 

Sözcü 
Zihni Beti] 

(tmzala. bulunamadı.) 

Tabiî Üye 
'Fadri Kaplan 

(tmzada bulunamadı) 

Cumlıuı başkanınca S. Ü. 
Âmil Artus 

Bursa 
Şeref Kayalar 

Samsun 
Cemalettin Bulak 

(İmzada bulunamadı) 

Uşak 
Kâmil Coşkunoğlu 

10 . 12 . 1963 0 : 1 
BAŞKAN — Diğer sayın üyelerin yasama .do

kunulmazlıkları ile ilgili hususların da 218 sayılı 
Kanun şümulüne girip girmediği cihetinden alâ
kalı mercilerce tetkik ve neticesinin Yüksek He
yetinize bildirilmesi zımnmdaki Anayasa ve Ada
let Komisyonu kararı da ayın mahiyettedir. Bu 
sebeple yalnız sayın üyeleri gösteren listeyi oku
makla vetinivoruz. 

İsim, seçim çevresi 

Turlum Kapan)ı (Sakarya) 
Turhan Kapanlı (Sakarya) 
Akif Klyidoğan (Zonguldak) 
Knis Kansu (İzmir) 
Sadık Artukmaç. (Yozgat) 
A. Nusret Tuna (Kastamonu) 
Hal it Zarbım (Oümüşhane) 
Hilmi Onat (İzmir) 
Cahit Ortaç (Bursa) 
Calip Afşar (Adana) 
Cavit Tevfik Okyayıız (trol) 
Cahit Tokgöz (Samsun) 
Cahit Akyar (Denizli) 
Turhan Kapanlı (Sakarya) 
Rahmi Sanal an (Erzurum) 
Şevket Akyürek (İstanbul) 
'Cavit Tevfik Okyayıız (İçel) 
Enis Kansu (İzmir) 
Turhan Kapanlı (Sakarya) 
Cahit Akyar (Denizli) 
Cahit Akyar (Denizli) 
Sabahattin Tanman (İstanbul) 
Cavit Tevfik Okyayıız (İçel) 
Şeref Kayalar (Bursa) 
Cahit Akyar (Denizli) 
Kifat Öçten (Sivas) 
Sabri Topçuoğlu (Bingöl) 
Cemalettin Bulak (Samsun) 
1. Sabri Cağlayangil (Bursa) 
Cahit Akyar (Denizli) 
Turhan Kapanlı (Sakarya) 
Eııfe Kansu ('İzmir) 
Kadri Öztaş (Balıkesir) 
1. Salbrr Çağlaıyanıgiiıl (Bursa) 
Turhan Kapanlı (Sakarya) 
Turhan Kapanlı (Sakarya) 
Turhan Kapanlı (Sakarya) 

Esas 
No. 

3/71. 
3/100 
3/73 
3/90 
3/90 
3/159 
3/175 
3/152 
3/141 
3/229 
3/125 
3/111 
3/109 
3/108 
3/51 
3/14 
3/188 
3/74 
3/64 
3/97 
3/95 
3/98 
3/30 
3/48 
3/53 
3/53 
3/46 
3/50 
3/45 
3/20 
3/16 
3/211 
3/191 
3/176 
3/102 
3/101 
3/32 

Kayıt 
No, 
605 
1045 
im 
m 859 
2025 
2373 
1498 
1402 
2629 
1242 
1044 
1029 
2028 
473 
170 

2164 
667 
529 
890 
875 
891 
258 
455 
478 
478 
420 
472 

• 415 
200 
172 
219 
2166 
1918 
922 
921 
259 
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Esas Kayıt I Esas Kayıt 

tsim, seçim çevresi No. No. i İsim, seçim çevresi No. No. 

Turhan Kapanlı (Sakarya) 3/107 1027 I Nedim Evliya (Maraş) 3/38 281 
İ. Sabri Oağlayangil (Bursa) 3/41 315 Alâaddin Çetin (Corum) 3/49 469 
î. Sabri Oağlayangil (Bursa) 3/40 314 BAŞKAN — Aynı şekilde muamele görecek-
î. Sabri Oağlayangil (Bursa) 3/39 313 | tir, bilgilerinize sunulur. 

5. — GÖRÜŞt 

1. — iktisadi Devlet Teşekkülleri ile mü- I 
essescleri ve iştirakleri hakkındaki kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu 
(M. Meclisi 1/317; (\ Senatosu 1/282) (S. Sa
yısı : 303) (1) 

BAŞKAN — Tümü üzerinde görüşmeler bit
miş, 1 nci madde komisyona iade edilmişti. İkin
ci madde üzerinde müzakerelere devanı ediyoruz. 

Yalnız Yüksek Heyetinize Başkanlık Divanı 
olarak şu hususları arz etmek isterini. Bu kanu
nun görüşülmesi 15 Aralık 19G3 tarihinde bite
cektir. Anayasanın 92 nci madiesi gereğince ka
nun tasarı ve tekliflerinin Cumhuriyet Senato-
sında en çok görüşme süresi üç aydır. I 

Bu üç ayın dolduğu Millet Meclisi Kanunlar 
Müdürlüğünce daha gecen aynı 30 nda Cumhu
riyet Senatosuna bildirmişti. Müşterek Başkan
lık Divanında yapılan toplantıda Anayasanın 83 
neü maddesindeki «tatil» ibaresinin sadece iki 
Meclisin verdiği tatile değil, teşriî faaliyette bu
lunma imkânına bağlı olduğu yolundaki müşte
rek kararından sonradır ki, bu <ıyın 15 ine kadar 
görüşme süresi temdidedilmiştn-, İki Birleşim 
içinde henüz daha hiçbir madde çıkmış değildir. 
38 nci asıl madde 7 tanesi de geçici madde olmak 
üzere görüşülmekte olan kanunun 45 nci maddesi 
vardır ve ayın 15 inde bitecektir. Cumhuriyet 
Senatosunda görüşülmeden çıkması da mcvzııu-
bahsolmadığma göre; Yüksek Heyetin bu husus
ta bâzı kararlar alması iktiza etmektedir. Başkan
lık, bu kanunun zamanında Cumhuriyet Senato
sunda görüşülmesi yani bütün maddelerinin gö
rüşülüp bitirilmesi için her gün saat 15 ten 19 a 

(1) 303 S. Sayılı basmayazı 5 . 12 . 1963 ta
rihli 11 nci Birleşim tutanağı sonundadır. İlk gö
rüşmesine 8 . 10 . 1963 ve 15 . 10 . W63 tarihli 
118 ve 121 nci Biri e simlerdedir, 

LEN İŞLER 

kadar toplantı yapılmasını Yüksek Heyete tek
lif eder. Bu hususu oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Çalışma
lar her gün saat 19 a kadar yapılacaktır. Buna 
göre sayın üyelerden 5 kişinin ayağa kalkıp da 
«Ekseriyet yoktur» demelerinin İçtüzük bakı
mından artık Başkanlığı bağlamıyacağmı da ay
rıca arz etmek isterim. (Alkışlar) 

Bakanlardan, Komisyondan ve sayın üyeler
den de konuşmalarını çok kısa yapmalarını ve 
ayın 15 ine kadar bu kanunların bitme imkânla
rını Yüksek Heyete bağışlamalarını istirham edi
yorum. Şimdi müzakerelere devam ediyoruz. Bi
rinci madde hakkında komisyon Yüksek Heyetin 
nazarı dikkate aldığı tekliflere uygun olarak bir 
metin hazırlamıştır. Son fıkrasında, değiştirilme
sini'istedikleri hususları, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
1 nci maddeye aşağıdaki fıkranın eklenmesi 

uygun görülmüştür. Saygılarımızla arz olunur. 
Geçici Komisyon Sözcüsü 

Sabahattin Orhon 
«Bu kanun hükümleri Türkiye Vakıflar Ban

kası Türk Anonim Ortaklığı hakkında uygulan
maz.» 

BAŞKAN — Bunun son fıkra olarak 1 nci 
maddeye eklenmesi istenmektedir. Üzerinde bir 
itiraz vâki değildir. Birinci madde hakkında söz 
istiyen?. Yok. Maddeyi bu ilâve ile tekrar okuyo
ruz. 

İktnsadi Devlet Teşekkülleriyle .müesseseleri ve 
iştirakler hakkında Kanun 

BÖLÜM : 1. 

Genel hükümler 

Amaç ve konu 

tarifler 
MADDE 1. — İktisadi Devlet Teşekkülleri; 
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sermayelerinin yansından fazlas. tek başına veya 
birlikte Devlete (genel ve katma bütçeli idarele
re) ve İktisadi Devlet Teşekküllerine aidolup, ik
tisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet göster
mek üzere kurulan ve kuruluş kanunlarında bu 
kanuna tabi olacakları belirtilen teşebbüslerdir. 

Devlet ve teşekkül iştirakle •*;, Devlet ve İkti
sadi Devlet Teşekküllerinin sermayelerinin yarı
sına veya daha azına sahip bulundukları, özel hu
kuk hükümlerine göre kurulan ortaklıklardaki 
hisselerdir. 

Bu kanunda geçen «Teşekkül» deyimi İktisadi 
Devlet Teşekküllerini, «iştirak» deyimi Devlet 
ve İktisadi Devlet Teşekkülü ;çtirakl erini, «Mü
essese» deyimi sermayesinin tamamı Devlete aid-
olan teşekküllere bağlı ve tüzel kişiliği haiz işlet
me ve işletmeler grupunu, «Başkanlık» deyimi te
şekküllerin kanuna göre ilgili bulundukları ba
kanlıkları, «Tüzük» deyimi, bu Kanunun uygulan
masını gösteren tüzüğü ifade eder. 

Bu kanun hükümleri Türkiye Vakıflar Ban
kası Türk Anonim Ortaklığı 'hakkında uygulan
maz. 

BALKAN — Maddeyi bu ilâve ile oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenlcr... Kabul 
edilmiştir. 

Acık oylarınıza sunulacaktır. 
BAŞKAN — İkinci madde üzerinde konuş

mak istiyen?. Yoldur. Şimdi önergeler vardır, 
okutuyorum. 

J T İ DAV UT A YDIN'KR (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Efendim, usulsüz hareket edilmektedir. 
Madde hakkında henüz ıttıla hâsıl olmamıştır. 

BAŞKAN — Efendim, madde evvelâ okun
muştu, mademki arzu ediyorsunuz. Tekrar oku
talım. Eski 1 nci madde 2 nci nadde olmuştur. 

Amaç ve konu 

MADDE 2. — 

A) • Amaç : 
Bu kanunun amacı : İktisadi Devlet Teşek

külleriyle müesseseleri ve iştiraklerin ulusal eko
nomimize faydalı olabilmeleri için muhtar bir 
tarzda, karma ekonominin kurallarına ve ekono
mik gereklere uygun olarak yöneltilmelerini, kâr
lılık ve verimlilik anlayışı içinde çalışmak sure
tiyle daha fazla yatırım kaynağı yaratmalarını ve 
İm amaca ulaşmak için denetlenmelerini sağla
maktır. 
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I B) Konu : 

İktisadi Devlet Teşekkülleriyle müesseseleri
nin kuruluş, yönetim ve denetimi ve iştiraklerin 
yapılması ve yönetimi bu kanuna göre düzenle
nir ve yürütülür. 

BAŞKAN — Sayın Akyürek. 
ŞEVKET AKYÜREK (İstanbul) — Sayın 

Başkan, mu'hterem senatörler; İstanbul, İz
mir ve Ankara'da belediyelerin mülkü olup 

I hükmî şahsiyete saftrifojblan ve Ibirer teşekkül 
olup umum müdürlükleri bulunan üç umum 
müdürlük 'mevcuttur. (Bunlar Ibelediyelerin 

'• mülküdür. Fakat Devlet malı olmadığı k;in 
, 'bunların idare tarzlarında /bu kanun şümulüne 
; girmiyecek hususlar meydana -gelmektedir. 
i. istanbul'da Elektrik, Şu, Tünel ve Tramvay 
i Şirketi ki, bu I. E. T. T. diye isimlendirilir. 
! İzmir'de ESTTOT yine Elektrik, Su, ITavaıgazı 
' ve Otobüs Umum 'Müdürlüğü olarak isim 1 endi-
I rilir. Aynı şekilde Ankara'da (EGO) Ele'k-
: frik, Gaz ve Otobüs Umum müdürlükleri diye 

vasıflandırılıyor. Bunların 'haddizatında mmum 
j müdürlüklerinin icraatları ve doğrudan doğ-
j rüya mülkiyetleri belediyelere aittir ve ileti-
J sadi De'vlet Teşekkülü şeklinde değildir. 
J % 50 sinden fazlası Devletin değildir. Daha 

doğrusu Devletin inalı değil, belediyelerin ma
lıdır. Bu vaziyette nu umum müdürlüklerde 
çalışan elemanların bu kanundan istifade etme
lerine imkân yoktur. Çünkü bu teşekkülle
rin kuruluşları 43İ25 sayılı Kanunla husule gel
miştir. Aynı şekilde bunlara verilecek ücret
ler de 3659 sayılı Kanundaki değişiklikle, 7244 
sayılı Kanunla tesjbit edilmiş ibulunnıaktadır. 

'Bu vaziyet muvacehesinde (bu umum mü
dürlüklere bağlı 'birçok fabrikalar, havagazı 
falbrikaları, elektrik istihsal eden fabrikalar 
ve otobüs işletmelerini idare eden işletmeler 
ibu kanundan istifade edemez duruma girmek
tedirler. Haddizatında, belediyelere bağlı 
olan diğer vilâyeti erdeki şulbeler, elektrik şu
besi veyahut su işleri umum müdürlüğü bun
lar 'belediyelerin teklifiyle belediye encümenle
rinde istenildiği kadar zam yapmaya mukte
dirler. Fakat •bunlar doğrudan doğruya be
lediye meclislerinin yapacağı ibir teklifle zam 

I almaya muktedir değildirler. Bu vaziyet mu
vacehesinde şehirlerde elektrik, havagazı, oto-

I büt ve tünel işletmelerinde çalışan umum mü-
| dürler ve umum müdür muavinleri, teknik peı--
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soneİ ve 'bu kanun şümulüne (giren ve bundan 
istifade etmesi mümkün kimseler 'bu kanundan 
istifade edemez duruma girmektedirler. İstan
bul, izmir ve Ankara fabrikalarmdaki müdür
lerin ve teknik personelin çektikleri sıkıntılar 
hepimizin malûmudur. Eğer 'bu kanundan bu 
kıymetli müdürler de istifade edemediği tak
dirde ;bunlarm, zaten miktarı çok a/, olan bu 
kimseler de başka yerlerde kendilerine iş ara
ma cihetine gideceklerdir. Bunu önlemek için 
bendeniz bir takrirle İstanbul'da (İETT). İz
mir'de (ESHOT), Ankara'da (EGO) Umum 
müdürlüklerinin ikinci maddenin içerisine it-
'lıal edilmesini teklif ediyorum, arz ederim. 

BAŞKAN — Şevket Bey, Madde yerleri de
ğiştirildi, eski ikinci madde simidi ibirinei mad
de oldu ve onun da görüşülmesi bitti. Sayın 
Akyar, ıbuyurun. 

CAHİT AKYAR (Denizli) — Efendim ben 
konuşmıyacağım, yalnız, bir şey soracağım. Bir 
«yöneltilmeleri» kelimesi var. Bu yönetilmeleri 
mi, yöneltilmeleri mi olacak? 

BAŞKAN — Yönetilmeleri şeklinde düzelti
lecek. Yönetilmeleri olacak. Buyurun Sayın Ağır-
naslı. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SA.BA-
IIA'TTİN ORIIO.N (Giresun) — Komisyon ola
rak buradan bir hususu tavzih etmeme müsaade 
eder misiniz? 

(BAŞKAN — Önce Ağırnaslı konuşsun da 
efendim, sonra. Buyurun Sayın Ağırnaslı 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Efen
dim, şimdi müzakere mevzuu olan 2 nci madde 
de «karma ekonominin kurallarına ve ekonomik 
gereklere uygun olarak» diye 'bir ibare geçiyor. 
'Bendeniz «Karma ekonominin kuralları» diye 
bir tâbir, bilgi noksanımsa af 'buyursunlar, böyle 
bir şeyi bilmiyorum. Yâni lütfedip bunu izah 
ederlerse minnettar olurum. Karma ekonominin 
kuralları tâbiri gayet seyyal, ,her zaman öyle de 
olur, böyle de olur şeklinde idarei maslahat po
litikasına uygun ve yatkın «bir deyimdir. Karma j 
Ekonomi Kuralları diye bir tâbir ilimde, be- j 
nim de .görmediğim şekilde mevcut değilse bunu I 
burada kullanmak, gelecek Hükümetlerde hiçbir I 
iş çıkmıyaeak şekilde 'bir idarei maslahat düzeni | 
koymak gibi ve yine Devleti bir himaye çadırı 
halinde, Devlet teşebbüslerini 'kullanmak gibi 
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neticeler doğurur. Ayrıca kaldı ki karma eko
nomi kuralları deyiminden bir kısmı Devlet İk
tisadi Teşekkülleri kâr etmemelidir diye bir fik
re sahi'bolabilir. Niye kâr etmemelidir? Gayesi 
kâr değildir. Yani gayesi öğretmektir. 

Evet ama, yeni yatırımlar için sermaye te
rakümlerine niçin İktisadi Devlet Teşekkülle
rinde imkân verilmesin «Basiretli tüccar gibi» 
vesair tâbirleri her zaman ekonomimizde kulla
nılır. 

İşletmelerin mükemmel hale ifrağı ve kâr 
sağlıyan rantabilite esaslarına uygun işletmeler 
'haline getirilmesi devamlı olarak temenni edile 
gelmekte olan hususlardandır. 

ıŞu halde İktisadi Devlet Teşekküllerinin de 
iyi işletmeler, çok istihsal yapan rantabl işlet
meler haline getirilmeleri halinde elbette ki kâr 
sağlıyacaktır. Müstehlike daha ucu/ vermek su
retiyle, müstehlikin hayat şartlarını kolaylaştır
mak ve iştira gücünü artırmakla bera'ber bir 
tarafinn da Devlet eliyle, sermaye tera.kümleriyle 
yeni yatırımlara imkân vermek elbetteki ilk he
def olmalıdır. Böyle ise «karma ekonomi kural
ları» diye böyle ilmî izahı mümkün olmıyan bir 
terimi koymıyalım. Bunun Muhterem Sanayi 
Vekilimiz tarafından ve Komisyon tarafından 
izahından sonra bendeniz tatmin edilme/sem bu 
tâbirin kaldırılması hususundaki takririmi o za
man arz edeceğim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SUBATTAT-
TİN ORITON (Giresun) — Efendim, bu madde
nin tedvininde bâzı matbaa hataları var, evvelâ 
onları arz edeyim, (Amaç) denilmektedir. Bu 
kanun amacı dendikten sonra noktalı virgül ola
cak. Ayrıca Anayasa terimi bulunması hasebiy
le «muhtar» tâbiri kalkarak, ikinci satırda, 
«özerk» olacak. 

Geçen celsede bâzı arkadaşlarımızın dokun
dukları hususa ta cevap arz edeceğim. Sayın Ea-
ruk Işık arkadaşımız bu kanunla müesseselerin 
muhtariyetinden neler muradolunduğunu söy
lerler ve kanunun 9 ucu madde ile ilgili Bakan
lıkla münasebetleri bakımından bu kanunda yer 
alacak teşekküllerin hattâ, o münasebetin dahi 
muhtariyetle kabili telif olmadığını ifade etti
ler. Efendim bu kanuna bağlı teşekkül, müesse
se ve iştirakler muhtar müesseselerdir. 
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9 ncu madde ile olan münasebet; orada sa

dece «ilgili Bakanlık» tâbiri kullanılmıştır. Bu 
müesseseler bütün tasarruf ve idarelerinde hiç
bir bakanlığın sultası altında, vesayeti altında 
değildir. Tamamen, kendi kararlarının tatbika
tını yapacaklardır. Sadece teşekküllerin kuru
luş kanunlarına göre yönetimindeki görevleri, 
teşekkülün çalışmalarının kanun ve tüzük hü
kümlerine uygun Olup olmaması bakımından il
gili Bakanlık tarafından bu müesseselerin, işlem
leri gözetilecektir. Burada ilgili hakanlığın gö
zetimi sadece bu müesseselerin kuruluş kanunu
na ve tüzük hükümlerine faaliyetlerinin uygun 
olup olmaması hususuna inhisar etmektedir. Bu 
maksatla Bakanlıklar elbette ki, gerekli kontro
lü yapacaklardır. Binaenaleyh bu kontrolü 
yapmamaktan mütevellit bakanların siyasi bir 
sorumluluğu olabilir. «Bakanların siyasi sorum
luluğu ne olacaktır?» dendi. O müesseselerin 
faaliyetlerinin kuruluş kanununa ve tüzükleri
ne uygun olup almama hususunda şayet Bakan
lık kontrol görevini, gözetim görevini yapmamış 
ise bir- sorumluluk koyabilir. Yoksa müesseseler 
idare ve yönetimlerinde tamamen muhtardır. 

Ayrıca Sayın Mehmet (İnaldı hu kanunun 
amacının kârlılık olduğunu, hu müesseselerin 
kârlılık esasına göre çalışmasını doğru bulma
dıklarını buyurdular. Halbuki, - kanunu dikkat
le okuduğumuz takdirde - kanunun amacı ulusal 
ekonomiye faydalı olabilmektir. Bu müessesele
rin kuruluş gayesi ulusal ekonomiye faydalı ola
bilmek içindir. Kârlılık ve verimlilik, çalışına 
tarzıdır. Zaten metinden de anlaşılacağı üzere, 
«iktisadi Devlet Teşekkülleriyle müesseseleri ve 
iştiraklerin ulusal ekonomimize faydalı olabil
meleri için özerk bir tarzda, karma ekonominin 
kurallarına ve ekonomik gereklere uygun ola
rak yönetilmelerini, kârlılık ve verimlilik anla
yışı içinde çalışmak suretiyle» deyip ona göre 
çalışma usulü ve tarzı ifade edilmektedir. Kâr
lılık bu müesseselerin çalışma usulüdür. Gaye
si ulusal ekonomiye faydalı olabilmektir. 

Ayrıca Sayın Niyazi Ağırnaslı, «Karma eko
nomiden muradın ne olduğunu» sordular. Sa
yın Ağırnaslı geçen Dönem Plân Komisyonu 
Üyesi idiler. Karına ekonomi kurallarının ne 
olduğunu bilirler. Plânımızda bu bahis geçen 
sene kabul edilen plânda ayrı -bir bahis olarak 
yer almıştır. Karma ekonominin kuralları, plâ-
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nımızda 59 ncu sayfadan itibaren 62 nei say
faya kadar izah edilmiştir. Ben Sayın Başka
nın daimî ikazına riayet ederek kısa kesiyorum. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Önergeler var okutuyorum: 

C. Senatosu Yüce .Başkanlığına 
İkinci maddenin şifahen arz ettiğim sebepler

le aşağıda yazılı şekle konulmasını arz ve tek
lif eylerim.. 

Saygılarımla. 
Zonguldak 

Akif Eyidoğan 

Madde 2. — A) Amaç; iktisadi Devlet Te
şekkülleriyle müesseseleri ve iştiraklerinin ama
cı kendi kuruluş maksatları ile ulusal ekonomi
mize faydalı olabilmeleri için muhtar bir tarzda 
karma ekonominin kurallarına ve ekonomik ge
reklere uygun olarak yönetilmelerini, kârlılık 
ve verimlilik anlayışı içinde çalışmak ve serma
ye birikimine yardım etmek suretiyle daha faz
la. yatırım kaynağı yaratmalarını sağlamaktır. 

B) iktisadi Devlet Teşekkülleriyle müesse
selerinin kuruluş, yönetim ve denetimi ve işti
raklerin yapılması ve yönetimi İm amaca göre 
düzenlenir ve yürütülür. 

Sayın Başkanlığa 
İkinci maddenin şifahen arz ettiğim sebep

lerle aşağıda yazılı şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif eylerim. Saygılarımla. 

Zonguldak 
Akif Eyidoğan 

Madde 2. 
A) Amaç : 
İktisadi Devlet Teşekkülleriyle müesseseleri 

ve iştiraklerinin amacı ulusal ekonomimize fay
dalı olabilmesi için muhtar bir tarzda, kendi 
kuruluş maksatları ile karma ekonominin ku
rallarına ve ekonomik gereklere uygun olarak 
yönetimlerini,, kârlılık ve verimlilik anlayışı 
içinde çalışmak ve sermaye birikimine yardım 
etmek suretiyle daha fazla yatırım kaynağı ya
ratılmasını sağlamaktı r. 

B) Konu : 
İktisadi Devlet Teşekkülleriyle müessesele

rinin kuruluş yönetim ve denetimi ve iştirakle
rinin yapılması bu amaca uygun olarak düzen
lenir ve yürütülür. 

178 — 



O. Senatosu B : 13 
Yüksek Başkanlığa 

2 nci maddeden «kârlılık» kelimesinin çıka
rı İm asını arz ve rica ederim. 

Adana 
Mehmet Üııaldı 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim sebeplerle 2 nci madde 

metninden «karma ekonominin kurallarına» de
yiminin kaldırılmasını arz ve teklif ederiz. 

Ankara Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Niyazi Ağırnaslı Ksat Çağa 

BAŞKAN' — Sayın Eyidoğan iki tane öner
deniz vardır ve birbirlerinden farklıdırlar. 

AKİF EYİDOĞAN (Zonguldak) — İkinci 
defa okunmuş olan esas alınsın. 

BAŞKAN. -— İkincisini kabul ediyorsunuz. 
Birinciyi gen alıyorsunuz, öyle ini? 

önergelerden en aykırı olanı'Sayın Eyido-
ğan'mdır. Biraz evvel okunmuştu, tekrar oku
tarak komisyonun da katılıp katılmadığını so
racağım. 

(Akif Eyidoğan'm ikinci önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu 
efendim?... Sayın Eyidoğan.'in okunan önerge
sine komisyon iştirak ediyor mu?... (Ne fark 
var, sesleri) 

Tertip tarzında fark vardır. 2 nci, «B» ben
dinde «konu» denmemektedir. Sermaye terakü
münden bahsetmektedir. Maddede bu yoldur. 
Binaenaleyh farklı olduğu için iştirak ediyor 
musunuz, etmiyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABA
HATTİN ORHON (.Giresun) — Efendim, öner
gedeki sermaye piyasasının teşekkülü ayrı bir 
konudur ve gelecek. Bunu çıkarmak suretiyle 
iştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon bir kısmına iştirak 
etmiyor. Hükümet?... 

SANAYİ BAKANI FETHİ OELİKBAŞ 
(Burdur) — Komisyonla beraberiz. 

BAŞKAN — Hükümet de iştirak etmiyor. 
AKİF EYİDOĞAN ('Zonguldak) — Müsa

ade ederseniz önergemi izah edeyim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
AKİF EYİDOĞAN ('Zonguldak) — Efen

dim, yasama tekniği icabı, kanunun amacı ka
nunun esbabı mucrbesidir. O gerekçede zikredi-
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lir. Şimdi biz, 2 nci maddeyi 1 nci ve 1 nci madde
yi de 2 nci madde yaptığımıza göre, İktisadi Dev
let. Teşekküllerinin tarifini 1 nci maddede veri
yoruz; amacını da bu teşekküllere amaç olarak 
2 nci maddede vereceğiz. Kanunun amacı değil. 
Bu İktisadi Devlet Teşekküllerinin kuruluş ve 
işleyişlerinin amacı olacak. O bakımdan takriri 
o noktai nazardan arz ettim bir. 

İkincisi de yeni yatırım kaynaklarını ne su
retle yaratacak? Sermaye birikimi suretiyle ya
ratacak. Zaten öteden beri plânla, programla 
'bütün ekonomimizi tetkik eden yerli yabancı 
mütehassıslarımızın tavsiyesiyle canla «başla araş
tırdığımız gayenin başlıcası sermaye birikimi ga
yesidir. Ve onlar yeni yatırım kaynakları yarat
mak gayesidir. O bakımdan teklifimin faydalı 
olduğu kanaatindeyim. Encümenin iltihakını ri
ca ederim. «Konu» tâbiri de unutulmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Myidoğan bu ikincide 
var. 

AKİF EYİDOĞAN (Devamla) — Konu da 
konursaki o da bu müesseselerin kuruluş faali
yet konularıdır. Onun için iltifatlarını rica ede
rim. 

BAŞKAN — Komisyon?... 
'KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABAHATTİN OR

HON (Giresun) — Tetkik edelim efendim. 
BAŞKAN — Komisyon 2 nci maddeyi geri 

alıyor. Şimdi üçüncü madde. 

Teşekkül lerin kuruluşu 
MADDE 3. — Teşekküller tüzel kişiliğe sa

llı ip ve faaliyetlerinde muhtardırlar. 
Teşekküller özel kanunla kurulurlar ve ka

nunların saklı tuttukları hususlar dışında özel 
hukuk hükümlerine tabidirler. Sorumlulukları 
sermayeleri ile sınırlıdır. 

Teşekküller ve müesseseleri Genel Muhase
be, Devlet alım-satım ve ihaleleriyle Devlet in
şaatının tabi bulunduğu mevzuat hükümlerine 
ve Sayıştaym denetimine tabi değildir. 

Durumları 2 nci maddenin 1 nci fıkrasında 
belli edilen amaçları başarmaya devamlı olarak 
elverişli bulunmıyan teşebbüsler, İktisadi Devlet 
'Teşekkülü olarak kurulamazlar. 

Teşekküllerin ilgili oldukları bakanlıklar ka
nunla belli edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Bu vurun Savın Üııaldı. 
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MEHMET ÜNALDI (Adana) — Muhterem 

arkadaşlar; 3 neü maddenin ikinci satırında 
«kanunların saklı tuttukları hususlar» tâbiri var
dır. Bu, kanunların değil de, kanunlarının ol
ması icabetmektedir. Çünkü eğer böyle umumi 
bir ifade ile «kanunların» dediğimiz "takdirde 
Devlet mekanizmasının işlemesine mütedair bir
çok kanunlar vardır ki, bu kanunların hepsi İk
tisadi Devlet Teşekküllerinin idaresinde, mura
kabesinde, susunda, busunda hüküm ifade ede
cektir. Halbuki, «kanunlarının» denildiği tak
dirde kendi kuruluş kanunları ifade edilmiş ola
caktır. Nasıl ki, yine aynı maddede genel muha
sebe, Devlet alım-satım bilmem efendim Devlet 
inşaatlarına ait kanunlar diye birtakım kanun
lar tadadediliyorsa, buna benzer bâzı kanunlar 
vardır ki, burada tadadı unutulmuş olabilir. O 
kanunlar bu suretle hüküm ifade ederler, İkti
sadi Devlet Teşekküllerinin çalışmasında. Binae
naleyh bu, kanunların yerine kanunlarının yani, 
kendi kuruluş kanunlarının olması iktiza eder. 
ıBu hususta bir takririm vardır. 

İkincisi yine aynı maddenin 3 neti fıkrasın
da «birinci maddenin» denilmektedir. Maddele
rin yerleri değiştirilmiş olduğu için bu da ikinci 
madde şeklinde düzeltilecektir. Aynı takririmde 
bu hususu da ifade ve teklif etmekteyim. Kabu
lünü arz ve istirham ederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen ? Yok. Sayın 
Ün aldı, 2 nci satırdaki «kanunların» yerine 
«kanunlarının» diyor. 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Efendim, Ünaldı'nm teklifi bendenizi 
tatmin etmemiştir. Komisyonun ne izahat vere
ceğini bilmiyorum. Kendi kuruluş kanunlarına 
hasredersek korkarım ki, yarın başka kanunla
ra konacak hükümleri engellemiş oluruz. Doğ
ru olmaz. Komisyonun nazarı dikkatini celbe-
derim. Vâzıı kanunun teşriî salâhiyetini nez'e-
decek şekilde, yalnız kuruluş kanununa teşmil 
etmek doğru olmaz. Teklifin reddi icabeder. Ko
misyon izahat versin. 

BAŞKAN — Sayın Ünaldı. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Muhterem 

arkadaşlarım, hem diyoruz ki, bunlar hususi hu
kuk hükümleri çerçevesi içinde çalışacaklar, 
hem de Devletin bütün kanunlarını bu madde

nin içerisine sokmak istiyoruz. İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin biraz evvel kabul edilen mad
desinde kârlılık ve verimlilik prensiplerinin hü
küm ifade edebilmeleri ve bu prensiplerin ta
hakkuk edebilmesi için mutlak surette hususi 
hukuk hükümleri içerisinde çalışması lâzımdır. 
Kendi kuruluş kanunlarının tahdidettiği nokta
ların dışında, hususi hukuk hükümleri içerisin
de çalışması lâzımdır. Yani bu kanunun hüküm
leri, bu kanunun şümulü içerisine sokarsak bü
tün kanunları bu kanunun şümulü içerisine so
kacak olursak, İktisadi Devlet Teşekküllerinden 
beklenen seyyaliyet elde edilemiyecektir. Ve 
bunlardan gaye olarak istenilen hususlarda hiç
bir surette tahakkuk etmiyecek, ve bunlar birer 
Devlet dairesi haline gelecektir. Yani, esas ku
ruluş maksadım kaybedecektir. 

BAŞKAN — Komisyon; «kanunların» tâbiri 
yerine «kanunlarının» tâbiri teklif edilmekte
dir. Biı* diyeceği var mı komisyonun"? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABAHATTİN OR-
TTON (Ciresun) — Efendim, diyoruz ki, «bu 
kanunla, kuruluş kanunlarının saklı tuttukla
rı...» 

BAŞKAN — Evet, şimdi o halde ikinci satır 
nasıl olacak? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABAHATTİN OTÎ-
IION (Devamla) — «Bu kanunla kuruluş ka
nunlarının saklı tuttukları hususlar dışında...» 
olacak. 

BAŞKAN — «Bu kanunda kuruluş kanunları
nın saklı tuttukları huhuslar dışında...» burada
ki iki, biı- olacaktır. 

Sayın Akyürek'in bir takriri vardır, okutu
yorum. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABAHATTİN OR-
HON (Ciresun) — Efendim, birinci fıkradaki 
«muhtardırlar» kelimesi «özerktirler» olacak
tır. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
3 ncü maddenin 4 ncü cümlesine aşağıda zik

rettiğim hususun ithal edilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Durumları 1 nci maddenin 1 nci fıkrasında 
belli edilen amaçları başarmaya devamlı olarak 
elverişli bulunmıyan teşebbüsler, (İstanbul'da 
t. E. T. T., Ankara'da ECO, İzmir'de ESOT dan 
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gayrı) İktisadi Devlet Teşekkülü olarak .kuru
lamazlar. 

İstanbul 
Şevket Akyürek 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABAHATTİN OR-

HON (Giresun) — Hayır. 
BAŞKAN — Hükümet iştirak ediyor nur? 

SANAYİ BAKANI FETHİ OELÎKBAŞ 
(Burdur Milletvekili) — Hayır. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet iştirak 
etmiyor. Dikkate alınıp alınmamasını oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edil m emişti r. 

Şimdi 3 neii maddeyi komisyonun düzeltti
ği şekilde okutup oylarınıza arz edeceğim. 

Teşekküllerin kuruluşu 
MADDE ?>. — Teşekküller tüzel kişiliğe sa

hip ve faaliyetlerinde özerktirler. 
Teşekküller özel kanunla kurulurlar ve ka

nunların saklı tuttukları hususlar dışında özel 
hukuk hükümlerine tabidirler. Sorumlulukla
rı sermayeleri ile sınırlıdır. 

Teşekküller ve müesseseleri f!enel Muhase
be, Devlet alım - satım ve ihaleleriyle Devlet 
inşaatının tabi bulunduğu mevzuat hükümleri
ne ve Sayıştaym denetimine tabi değildir. 

Durumları 2 nei maddenin 1 nei fıkrasında 
belli edilen amaçları başarmaya devamlı olarak 
elverişli bulunmıyan teşebbüsler, İktisadi Dev
let Teşekkülü olarak kurulamazlar. 

Teşekküllerin ilgili oldukları bakanlıklar 
kanunla belli edilir. 

BAŞKAN —- Bu şekli ile maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Açık oylarınıza arz edilecek
tir. 

İştirakler 
MADDE 4. — Devlet iştirakleri kanunla, te

şekkül iştirakleri Bakanlar Kurulu kararı ile. 
olur. 

Teşekküller, kuruluş kanunlarında belli edi
len maksat ve gay eleriyle ilgili olmayan ortak
lıklara katılamazlar. 

Kanunla yapılmış Devlet iştiraklerinin de
vir veya tasfiyesi kanunla, veraset vesair yol
larla meydana gelmiş Devlet iştirakleriyle te-
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şekkül iştiraklerinin devir veya tasfiyesi Ba
kanlar Kurulu karariyle yapılır. 

BAŞKAN — iluyurun, sayın Ünaldı, 
Birinci maddeye oy kullanmıyan sayın üye

ler? Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Efendim, 

ben bu maddenin yalnız bir yerinde ufak bir 
ilâve istiyorum. O da ikinci fıkrada «teşekkül
ler, kuruluş kanunlarında belli edilen maksat 
ve gayeleri ile» tâbirinden sonra, «doğrudan 
doğnıya ilgisi olmayan ortaklıklara katılamaz
lar.» Buraya bir «doğrudan doğruya» tâbirinin 
ilâvesini istiyorum. Sebebi de şudur, arkadaş
lar.. Gayeleri ile ilgili olunca bu gayeler 
ile ilgili pek çok işler olmaktadır. Meselâ, 
kömür işletmesini alalım. Kömür işletmesi 
tutar, kazma yapan bir firma ile ortaklık 
tesis etmeye kalkar ve «bu der, benim işim
le ilgilidir..» kompresör yapan, elevatör ya
pan firmalarla ortaklık yapmaya gider. Bu se
beplerden dolayı buraya «doğrudan doğruya il
gili» tâbirini koymak kanaatimce zaruridir. 
Bunda bir misal daha vereyim. Ziraat Bankası
nın Demir çelik fabrikasına iştiraki.. Ziraat 
Bankası der ki, efendim ziraatte her şey demir 
çelikle başlar, demir çelikle biter; demir çelik
le ilgilidir.. Demir çelik sanayii ile ortaklık ku
rar. Bundan dolayı, bunlara benzer işlere mey
dan vermemek için, buraya «doğrudan doğru
ya» tâbirinin konması iktiza eder kanaatinde
yim. Bunu bir takrirle arzediyorunı. 

BAŞKAN — Sayın Güzey. 
BAK t GÜZEY (Bursa) — Muhterem Reis, 

muhterem arkadaşlarım ; 4 ncü maddede «Dev
let iştirakleri kanunla, teşekkül iştirakleri Ba
kanlar Kurulu kararı ile olur.» Buraya kadar 
mutabıkız. 

«Teşekküller kuruluş kanunlarında belli 
edilen maksat ve gayeleriyle ilgili olmayan or
tak] ıhlara katılamazlar.» Bunda da mutabıkız. 

Yalnız, «Kanunla yapılmış devlet iştirakleri
nin devir ve tasfiyesi kanunla..» Kanunla teşek
kül ettiğine göre devir ve tasfiyesinin kanunla 
olması tabiidir. Veraset ve sair yollarla meyda
na gelmiş devlet teşekkülleriyle verasetle hazi
neye intikal etmiş olan ortaklık, bilâ vâris 
ölümleri ile, bunun Bakanlar Kurulunun haki
katen kullanması muvafık olur. Fakat, teşek
kül iştiraklerinin devir ve tasfiyesi, Bakanlar 
Kurulu kararı ile olur. Teşekkül iştirakleri bu 
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kanıma göre Bakanlar Kurulu kararı ile yapıl
maktadır. Ancak İm tarihten sonrakiler, için 
hakikaten teşekkül iştirakleri 13 aka ular Kurulu 
karariyle yapıldığına göre, tasfiyenin de aynı 
şekilde devanı etmesi tabiîdir. Fakat bu tarihe 
kadar devlet teşebbüslerinin iştiraklerinin veya 
teşebbüslerin katılmak suretiyle meydana getir
diği teşebbüsler hususi hukuk hükümlerine gö
re teşekkül etmişlerdir. 

Meselâ herhangi bir anonim ortaklığa vilâ
yetlerde ve başka yerlerdeki her hangi bir ano
nim ortaklığa yüzde 25 nisbet:indeki bir miktar
la bir teşekküle iştirak etmiştir. Bunlar hususi 
hukuk hükümlerine göredir. Şimdi bunları hu
susi hukuk hükümlerine göre, anonim şirketler 
statüsüne göre, Ticaret Kanunu hükümlerine 
göre'"kurulmuş olan bu teşekküllere, şimdi, Dev
letçe el koymak ve Devletin herzaman testiye 
edebilmesi gibi bir duruma gitmek hakikaten 
yersizdir. (Jünkü bu defa hususi hukuk hüküm
lerine, kanunu zorlamak voliyle el atmış oluruz 
ve bu el atmadan da hususi teşebbüs ürker. Onun 
için ben diyorum ki, burada bundan sonralar 
için madem ki, Bakanlar Kurulu karariyle ku
rulacaktır; bundan sonraki tasfiyeler de Bakan
lar Kurulu karariyle olsun. Fakat şimdiye ka
dar kurulmuş olanlar, yalnız şimdiye kadar ku
rulmuş olanlar kanunla olsun. Hiç. olmazsa mec
lisler hususi eşhasın, hususi teşebbüsün zarar 
edil) etmediği, veyahut zarara götürüp götürül
mediği veya onun hakkına tecavüz edip edilme
diği hususlarının Mecliste bir defa müzakeresi 
yapılsın ve Meclis bunu görsün. Şimdiye kadar 
kurulmuş olanların yalnız bunların Bakanlar 
Kurulu karariyle olmasını teklif ediyorum. Bu 
teklifimle şöyle bir önerge veriyorum. 

«Kanunla yapılmış olan Devlet iştiraklerinin 
ve bu kanunun neşri tarihine kadar meydana 
gelmiş Devlet iştirakleriyle, teşekkül iştirakleri
nin devir veya'tasfiyesi kanunla, veraset ve sair 
yollar ile meydana gelmiş iştirakler ile, bu ka
nunun neşrinden sonra Bakanlar Kurulu kararı 
ile meydana gelmiş teşekkül iştiraklerinin devir 
veya tasfiyesi Bakanlar Kurulu kararı ile olur.» 
Bununla şimdiye kadar teşekkül etmiş ve hususi 
hukuk hükümlerine tabi olmuş teşebbüsleri hi
maye etmiş olacağız. Lütfen kabul edilmesini ri-
or, ediyorum, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Aydmer, 
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İHDAYUT AYDINER, (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Sayın Ünaldı arkadaşımızın, ilâve et
mek istediği, doğrudan doğruya kelimesi, tama
men maksadın hilâfına olacaktır. Yani dolayısiy-
le kelimesi ile ilgisi olanların kabulü, iştirake 
katıl masum cevaz veren bir hüküm gibi mâna 
ifade edecektir. Onun için mutlak kelimesini 
doğrudan doğruya kelimesi ile dolayısiyle keli
mesinin karıştırılmasına lüzum ve mahal yoktur. 
Uğer maksatlarına daha vuzuh vermek istiyor
larsa, ne doğrudan doğruya, ne dolayısiyle ilgili 
olmıyanlar iştirak edemez, hususunda dolayısiy
le, doğrudan doğruya kelimelerini ikisinin de 
beraber koymak lâzımdır. Binaenaleyh maksa
dın aleyhinde olan bu doğrudan doğruya keli
mesinin teklifinden vazgeçilmesini rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — Başka, söz ist iyen?.. Yok. Öner
geler vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
4 ncü maddenin 2 nci fıkrasına, «gayeleriy-

le» kelimesinden sonra «doğrudan doğruya» 
ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Adana 
Mehmet Ünaldı 

Yüksek Başkanlığa 
4 ncü maddenin aşağıda yazıldığı gibi tadili

nin oya, 'konulmasını saygılarımla rica ederim. 
Madde 4. -— Devlet iştirakleri kanunla, te

şekkül iştirakleri Bakanlar Kurulu kararı ile. 
kurulur. Teşekküller 'kuruluş kanunlarında belli 
edilen maksat ve gayeleriyle ilgili olmıyan or-
t akl ıklara kat 11amazlar. 

Kanunla, yapılmış Devlet iştiraklerinin ve bu 
kanunun neşri tarihine kadar meydana gelmiş 
Devlet iştirakleriyle teşekkül iştiraklerinin devir 
veya tasfiyesi kanunla; veraset ve sair yollarla 
meydana, gelmiş iştiraklerle bu kanunun neşrin
den sonra Bakanlar Kurulu kararı ile meydana 
gelmiş teşekkül iştiraklerinin devir veya tasfi-

. yesi Bakanlar Kurulu kararı ile yapılır. 
Bursa 

Baki Güzey 

BAŞKAN — Bu iki önergeden aykırı olan 
Sayın Baki (iüzey'in 4 ncü maddenin üçüncü 
fıkrasını tamamen değiştiren önergesidir. Bunu 
tekrar okutup oyunuza sunacağım. 

(Baki (İüzey'in önergesi tekrar okundu.) 
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• BAŞKAN —• Komisyon ve Hükümet katılı

yor mu? 
BAN A Yİ BAKANI FETHİ C E L İ K B A Ş 

(Burdüf) — Teklife katılmıyoruz. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ SEYFETTİN OR-

İION ((üresini) —• Katılmıyoruz. Çünkü biz 
şirketin tasfiyesini değil, şirketteki iştirak hisse
sinin satılmak suretiyle tasfiyesini istiyoruz. . 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet iştirak 
etmiyor. Sayııi Baki Güzeyin önergesinin dik
kate alınmasını oylarınıza arz ediyorum. Dikka
te alınmasını kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir; 

Sayın Mehmet Üıialdı ikinci fıkrada, «ga
yeleriyim» kelimesinden sonra, «doğrudan doğru
ya» kelimelerinin ilavesini istemiştir. Komis
yon ve Hükümet katılıyor hiu? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABAHATTİN OR-
HON (Oireisun) — Kaitıhıyoruz. 

SANAYİ BAKANI FETHİ CELİKBAŞ 
• (Buıûlur) — Kaltılıiyoruız. 

'BAŞKAN — Dikkate alınıp .alınmaması ihu-
susunu oyunuza arz ediyorum.-Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddenin son şeklini tekrar okuyoruz. 

- iştirakler 
MADDE 4. — Devlet iştirakleri kanunla, te

şekkül iştirakleri Bakanlar Kurulu kararı ile 
olur. 

Teşekküller, kuruluş kanunlarında belli edi
len maksat ve gayeleriyle doğrudan doğruya il
gili olmıyan ortaklıklara katılamazlar. 

Kanunla yapılmış Devlet iştiraklerinin devir 
veya tasfiyesi kanunla, veraset ve sair yollarla 
meydana gelmiş Devlet iştirakleriyle teşekkül iş
tiraklerinin devir veya tasfiyesi Bakanlar Kuru
lu karariyle yapılır. 

BAŞKAN — Maddeyi bu düzeltilmiş şekli ile 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. Değişiklik olduğu 
için açık oyunuza sunulacaktır. 

MADDE 5. —• Devlet iştiraklerinin mülkiyet 
ve intifaı Hazineye, teşekkül iştiraklerinin mül
kiyet ve intifaı teşekküle aittir. Ancak, diğer 
gerçek ve tüzel kişilerin sermaye hisseleri üze
rindeki hakları saklıdır. Teşekküllerin yönetim 
kurulları kendi iştiraklerinin yapılması, devir . 
veya tasfiyesi hususunda Bakanlar Kuruluna 
teklif yapmakla görevlidir. Devlet iştirakleri 

için teklifte 'bulunmak' yetkisi Maliye Bakanlığı1 

ria aittir. Bakanlar rturulu bu konuda Devlet 
Yatirıhi Bankasının görüşünü alır. Karimi çikâ-
rılması gerekmiyen Devlet iştirakleriyle teşek
kül iştiraklerinin devir ve tasfiyesi için Bakan
lar Kurulunca Devlet Yatırım Bankasına yetki 
verilebilir: 

BAŞKAN — Ben, komisyona, Başkanlık ola
rak, bir hususu hatırlatmak istiyorum : Devlet 
Yatırım Bankası henüz kurulniadiğina göre bu 
husus kanun tekniği ile nasıl bağdaşaeaktir! Bu
yurun Sayın Ünaldi: 

Üçüncü vb 4 iıcü madde içiiı oy kııllaiımi-
yan sayın üye? Tok. Oylama işlemi bitmiıştir: 

Buyurıvh Sayın Ünaldi: 

MEHMET ÜNALDİ (Adana) — Muhte
rem arkadaş]ar, Sayın Başkanın da nazari dik
katini celbetti, ilk gelişinde, Devlet YattrJm 
Bankası tasarısı ile bu tasarı ieiçe girmiş vazi
yette idi. Komisyonların müdahaleleriyle, bu 
Devlet Yatırım Bankası tasarısı henüz müzakere 
edilmediği için, o bankaya ait hükümlerin bu ka
nunda yer almasının uygun olmıyacağı netice
sine varıldı. Fakat 'bâzı noktalarda da böyle 
kaçamaklar oldu.. Şimdi :bir kere Devlet Yatırını 
Bankası henüz kabul edilmiş bir kanun mahiye
tinde değildir, bir. 

İkincisi; Devlet Yatırım Bankası bu kanu
na göre ve kendi tasarısına göre bir İktisadi 
Devlet Teşekkülüdür. Bir İktisadi Devlet Te
şekkülü olduğuna göre onun da İktisadi Dev
let Teşekküllerinin tabi olduğu ahkâma tabi ol
ması lâzımdır. Bir İktisadi Devlet Teşekkülü
nün diğer bii' İktisadi Devlet Teşekkülü üzerin
de vazife veya salâhiyet iktisabetmesi her halde 
bu mevzuata aykırı düşer. Ben bu kanaatteyim. 

Şimdi, bu kanunda «Bakanlar Kurulu Dev
let Yatırım Bankasının görüşünü alır» deniyor. 
Devlet Yatırım Bankasının görüşünü Hükümet 
niçin alsın? İktisadi Devlet Teşekkülleri üze
rinde teftiş ve murakabe yapan ye İktisadi Dev
let Teşekkülleri mevzuatını en iyi şekilde anlı-
yan ve tatbik eden teşekkül^ bu kanunda 
«Yüksek Denetleme Kurulu» ismi altında geçen, 
bildiğimiz Yüksek Murakabe Heyetidir. Bina
enaleyh, Devlet Yatırım Bankasının mütalâası
nı alacağına, bu mevzuda söz sahibi olan Yük
sek Murakabe Heyetinin, yahut Yüksek Denet-
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leuıe Kurulunun mütalâasını alması daha uygun 
düşer. Bu hususta 'bir takrir arz ediyorum. 

İkincisi ibu maddenin donunda, «iBakanlar 
Kurulunca Devlet Yatırım 'Bankasına yetki ve-
rilelbliir»1 deniyor. Yani niçin, 'Devlet iştirak
leri ile 'teşekkül iştiraklerinin devri 'veya tas
fiyesi için Bakanlar Kurulu Kararı ile Devlet 
Yatırını 'Bankasına yetki verilebilir, deniyor. 
Ne münasebet, 'bu yetki değil (belki de Bakan
lar Kurulu ibir teşekkülün veya iştirakin tas
fiyesi için karar aldığı za.maıı ona 'vazife 'verir. 
'Binaenaleyh <bu yetkinin yerine «.vazife» keli
mesinin konması da!ha muvafık olur kanaatin
deyim. Esaslarını (Bakanlar Kurulu teabit 
eder, sondan sonra kararını verir ve «'bu vazi
feyi sen yap.» diyebilir, Devlet Yatırım 'Ban
kasına. Yetki vermek (başkadır yetki verdiği 
taktirde, tasfiyeye onun karar -vermesi gi'bi bir 
mâna da çıkar ki, doğru olmaz. Burada «va
zife» kelimesinin kullanılmasının daha uygun 
•olacağı kanaatindeyim. 'Bu /hususta da 'bir tak
rir sunuyorum. Kabulünü arz 've istirham 
ederim. Hürmetlerimle. 

'BAŞKAN — Sayın Oüzey. 

BAKİ: (1ÜZEY (Bursa) — Mııîhtereni arka
daşlarını, benim yine teklifini tasfiyenin şekli 
meselesinde olacaktır. Devlet iştiraklerinin ve 
'teşebbüslerinin ve 'müesseselerinin denetimi, 
Yüksek Denetleme Kuruluna aidıolduğuna gö
re, tasfiye teklifinin de oradan gelnnesi icaib-
eder. Oünkü iştirakin lhal<ikaten rantalbl bir 
şekilde 've ibu kanunun birinci, ikinci madde
lerindeki amaca göre çalışıp çalışmadığının 
denetlenmesi Yüksek 'Murakabe Kurulunun
dur. Şimdi, 'bu kanun hazırlanırken Yüksek 
Denetleme Müessesesinin lBaşJbakaulığa il »ağlan
ması nazarı itibara alınmak suretiyle .tasfiye
sini de 'teşekkülün idare meclislerince Bakan
lar Kuruluna teklif etmesi •yolunda olnıu.dur. 
Halbuki ibu teşekküllerin başında bulunan ida
re .meclisi azaları Bakanlar- Kurulunca tâyin 
edilmektedir. Binaenaleyh, ^Bakanlar Kuru
lunca. tâyin edilince -ikisi Bakanlar 'Kurulu ile 
'onun memuru olan zevat iştirak 'halinde olun
ca 'bir .müesseseyi tasfiye etmek, yine demin de 
alınmış olan karar gereğince 'hususi hukuk 
hükümlerine göre kurulmuş olan teşekkül ve 
teşebbüsleri raihnedar edecek şekilde 'tasfiyeye 
gitmek mümkün olabilir. Bu Ibakımdan 'haki-
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katen ibu teşekküllerin rantabl işleyip işleme
diğini tetkik eden, Ibileu onu teftiş eden, onu 
muraka'be eden bir müessese ıtarafından tasfi
ye teklifinin gelmesi daiha uygun olur. Onun 
içindir ki; maddeyi 'bu 'şekilde tadilen yeni
den kaleme almış Ibulunuyor'um. Bu işin. hele 
Yatırını Bankası ile Ihiç alâkası olmaması lâ-
zvmgelir. Yatırım -Bankasını da İbu ınünase-
ibetle 'bu maddeden çıkarmış (bulunuyorum. Ta
dil teklifimin kaibulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Başka soz istiyen? Yok. Öner
geleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Beşinci .maddenin son satırının sonundaki 

«yetki» kelimesinin «vazife»' olarak değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

Mehmet Ün al di 

Yüksek Başkanlığa 
5 nci maddenin o nci satırındaki ibarenin 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Adana, 
•Mehmet Ünal di 

«Bakanlar 'Kurulu bu konuda Yüksek De
netleme Kurulunun görüşünü alır.»1 

Yüksek Başkanlığa 
5 nci 'maddenin aşağıda yazıldığı ıgi'b'i tadi

linin oya sunulmasını saygılarımla rica ede
rim. 

Bursa, 
Baki düzey 

Madde f>. — Devlet iştiraklerinin mülki
yet ve intifaı Hazineye, teşekkül iştiraklerinin 
•mülkiyet ve intifaı teşekküle aittir. Ancak, 
diğer gerçek ve tüzel kişilerin sermaye hisse
leri üzerindeki hakları saklıdır. Teşekküllerin 
yönetim kurulları kendi iştiraklerinin yapıl
ması devir veya tasfiyesi 'hususunda Bakanlar 
Kuruluna teklif yapmakla görevlidir. Devlet 
iş'tirakleri ile teşekkül iştirakleri 'hakkında 
teklifite bulunmak hakkı Yüksek Denetleme 
Kuruluna aittir. 

BAŞKAN" •—• Uyurun Sayın Bakan. 
SAKAYI BAKANİ kKTHl OELİKBlAŞ 

(Burdur) — Muhterem arkadaşlar, Hükümet 
'tasarıları Millet Meclisine sevk ettiğinde evvelâ 
Devlet Yatırım Bankası ''tasarısının müzakere
sini istemiş, bilâhara reorganizasyon tasarısını 
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getirmenin uygun olacağını ifade etmişti Fa-
ka't, Millet Meclisi (bilinen bir konu olması iti
bariyle ibilha,ssa İktisadi Defvle't Teşekkülleri
nin reorganizasyonu ile alâkalı tasarıyı tak
dim etti. Ve -bu seyir içinde Yatıran 'Bankası 
tasarısı ikinci plânda kaldı. Ve ineklemekte, 
'billhassa memleketimizin iktisadi kalkınmasiy-
le ilgili tetkikler yapan mütehassıslar ve bu 
'mütehassısların 'bağlı .bulundukları beynelmilel 
üyesi 'bulunduğumuz teşekküller süratle Tür
kiyelim kalkınmasında müihim yatırım kaynak
ları 'tevlide'tmek imkânına salhibolan lbu teşek
küller reorganizasyonunun tüm (halinde, ki bu
nun içerisinde Yatınım Bankası da yer almak
tadır. Süratle işi intacedebilmek 'bakımından 
'huzurunuza kadar Yatırım Bankası ikinci 
plânda '.bırakılarak reosganizasyon tasarısını 
birinci plânda ele. alınmak zarureti (hâsıl oldu. 
Yoksa, teknik bakımdan yeni kurulan müessese 
ilhdas edilmek ve «bilâlhara mevcutların reorga-
nizasyonuna geçilmek lâzımdı. .İktisadi Dev
let Teşekküllerinin, reorganizasyonu deyince 
Ibunlann yanı başında teşekküllerin Ibir de ya
tırım Bankası kurulmasının zarureti mütehas-
sıslarca ifade edilmişîti. Filhakika Devlet Ya
tırım Bankası bir ihtisas müessesesidir, lâalet-
tayin bir müessese değildir. Bünyesi, el elmalı
larının yetişme tarzı, formasyonu, ve sairesi 
Yatırım Bankasının diğer memleketlerde do 
gördüğü vazifeleri 'görebilmesi için hususi Ibir 
bünyede ihdas edilmiştir. Eğer, kendisine ve
rilen görev ve yetkileri 'huzurunuzda ibu ka
nun tasarısını da okuyacak olursam, bu 'husu
sun dhemmîyeti dalha kolaylıkla anlaşılacak
tır kanaatindeyim. 

FiHıakika, ikinci maddede Devlet Ya'tırıın 
Bankasının görev ve yetkisi şöyle ifade edil
miştir: Bankanın görevi İktisadi Devlet Teşek
küllerinin yatırımları İçin gerekli kredileri 
sağlamak, gerektiğinde bu maksatla garanti 
vermek, bu kanun ve diğer kanunlarla kendisi
ne verilen işleri yapmak, Banka hisse senedi al
mak veya sermayesine iştirak etmek suretiyle 
veya başka yollarla kamu sektörüne ve özel sek
töre dâhil teşebbüs, kurum ve kişilerle ortak
lık kuramaz ve kurulmuş olanlara katılamaz. 
Banka şube açamaz ve teşkilâtı için gerekli 
olanlar dışında gayrimenkul edinemez ve saire... 

Görülüyor ki, banka sadece İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin suveri saire ile hattâ garanti 
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verilmek suretiyle dahi kredi kaynağı elde et
mesi maksadına matuf çalışma yapacaktır. Bu 
bir nevi portföy idaresi ile alâkalı bir çalışma 
yapacaktır. Bâzı arkadaşlarımız iştiraklerin 
tasfiyesi deyince, bunu müessesenin tasfiyesi 
şeklinde anlıyorlar. Bankacılık âleminde işti
rakler veya partisipasiyon diyorlar ; partisipa-
siyon, teşekkülün katıldığı payı ifade etmekte
dir. Bu ihtisas bankası nihayet borsalarda, men
kul kıymetler borsalarında, hisse senetleri bor
salarında; şirketlerin, ki o şirketlere İktisadi 
Devlet Teşekkülleri iştirak edeceklerdir. Borsa
ları takibetmek suretiyle hisse senetlerinin ta-
havvülâtmı, fiyat tahavvülâtmı takibederek, bü
tün muradımız hisse senetlerinin devredilmesin
de, satılmasında dahi fazla kaynak yaratmak 
olduğuna göre, müsait bir zamanda, eğer niyeti 
varsa ve bankanın kaynakları müsait değil de 
bir kaynak bulması gerekiyorsa bu şekilde Hü
kümete istişari mütalâalar vermek suretiyle Ma
liye Bakanlığının yanıbaşmda, ve binnetice Hü
kümetin yanıbaşmda bir ihtisas bankası olarak 
vazife görmesini sağlam aktır. Yüksek muraka
benin hisse senetlerinin kote edildiği borsaları 
takibetmek vazifesi yoktur. 

Bu bakımdan, doğrudan doğruya bankanın 
vazifesi, çalışma mevzuuna giren bir konuda va
zifeli biı- müessese varken ona bu vazifenin ica
bı olan yetki veya görevin verilmemesi, fakat 
böyle bir vazife ile alâkalı olmıyan bir müesse
seye o-maksatla bir vazife vermek işin mahiye
tine uygun düşmez. 

Ama arkadaşlarımız diyorlar ki, Devlet Ya
tırını Bankası henüz kurulmuş değildir. Bu doğ
rudur. Ama kanunu sevk edilmiştir. Millet Mec
lisinde kabul edilmiştir. Senatonun komisyo
nundan geçmiştir. Pek muhtemeldir ki, Devlet 
Yatırım Bankası da İktisadi Devlet Teşekkülle
ri reorganizasyonu m'efhumu içerisinde, bunla
rın finansmanı bilhassa mühim olduğu için, İk
tisadi Devlet Teşekküllerine kredi bulmak, bun
ların projelerinin rantabilite yönünden tetkiki
ni sıhhatle yapabilmek ve saire gibi bütün ge
çirdiğimiz -tecrübelerden de ders alarak birta
kım mütalâalar dermeyen etmek, bilgiler ver
mekle teçhiz edilmiş bir kuruma ihtiyaç hisse
dildiğinden İktisadi Devlet Teşekküllerinin re
organizasyonu dendiği zaman Yatırım Bankası
nı dikkate almamak reorganizasyonu natamam 
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bırakmak demek oiaeaktif,- ar'kulda'şlar. Bu bâ-
Kiııidaiı Senatonun ilgili komisyohuhctâtı da gee-
liğih'e göre şu veya bu tadilâtla, onun da geçe
ceği farz olunarak pekâlâ tasârtrun bu madde
sinin huzurunuza gelen şekli üzerihtlfc müzake
re' konusu edilebilir kanaatiiıi taşıyoruz,- S\Wii'tf 
ş'iıiiü da' düşiiiıınek lâMInıgelir ki, hisse senetle
rinin devredilmesi, partısıjjâsyonlarjn tasfiyesi 
vesaireM doğrudan doğruya icra ile afakah bir 
keyfiyettir. Bunun1 icra dlşmda her hangi İ)ir 
•organla, murakabe organı olarak. Teşrii Meclis
ler müstesna bir ilgisi yoktur. Bir ihtisas bun-
kâsi kuruyoruz. Vazifesi gerek İktisâdi Devlet 
Teşebbüste i'iiıih hisse senetlerini borsalarda ta- [ 
kibetniek, gerekse: İktisadi Devlet Teşekkülleri- I 
hili jjröjeleri ibraz edildiğinde, bu projelerin 
i;ahtâbiİitesliii İiesaiıederek kredi bulmak vazi
fesiyle. niükeJlef olaiı bir hıüesseseniti mütalaa-
siitri hiürat'riat etııliyeceği^, 

Bu< hakikaten hiçbir sııt'etle doğru bir nok
tainazar olmasa gerektir. Şimdilik maruzatım 
bundan ibarettir. Maddenin bu şekilde kabul 
edilmesi reorganizasyouun genel maksadına da
ha uygun olacaktır arkadaşlar. 

BAŞKAN — Sayın Ünal di. 
MEHMKT ÜNALDI (Adana) — Muhterem 

arkadaşlarım, demin arz ettim ; bu, Devlet Ya
tırım Bankası bir İktisadi Devlet Teşekkülüdür 
ve mevzuu da bankacılıktır. Nasıl ki, hususi 
teşebbüslere bankalar kredi teinin ederlerse bu 
da sadece İktisadi Devlet Teşekküllerine kredi 
sağhyacaktır. Bunu nasıl yapacak? Teşekkül ya
pacağı işin projesini etraf iyle tetkikatma arz 
edecek, «Ben şöyle bir iş yapıyorum, bana kredi 
verir misin"?» diyecek. Banka uygun 'bulursa, 
onu rantabl görürse verecektir. Bu imkânı bul
mazsa vermiyecektir. Yapacağı vazife bundan 
ibarettir. Kendisi de tamamen İktisadi Devlet I 
Teşekkülüdür. Şimdi onuıi için Devlet iktisadi 
Teşekkülüne kredi veriyor diye İktisadi Devlet. 
Teşekkülleri üzerinde bir başka İktisadi Devlet I 
Teşekkülümü söz sahibi yapmak bu mevzuatı I 
altüst etmek demek olur. Onun için Devlet Ya
tırım Bankası, kaldı ki çıkmamıştır, nasıl çıka- I 
cağı da belli değildir, belki de Yüksek Heyeti- I 
ııizee bâzı hususatı reddedilecektir, tâbirimi 
mazur görün «İstim arkadan gelsin» fehvasınca 
hareket etmek doğru olmıyacaktır, hürmetle- I 
rimle, | 
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BALKAN" — Sayın Güzey. 
BAKİ (lÜZMY (Bursa) — Muhterem arka

daşlarım, Sayın Bakan buyurdular ki tasfiye
leri Maksat şirketin nihai Meselesi değil, yâni 
tasfiye meselesi şirketin doğrudan doğruya işi
nin son- bulması değil, doğrudan doğruya bor
salarda köle edilen esham m dövri mahiyetinde
dir. Fakat tasfiyenin içinde şirketin vazifesinin 
hitam bulması Mevcuttur. Bunun dışında bir 
Mütalâa 'beyan etmek yersiz olur, 

Şimdi iktisadi Devlet Teşekküllerinin başın
da, bu ist İrak (erin başında bir müdür vardır. 
•İlerideki maddelerde geleceğine göre müdür, ida
re meclisinin reisidir. 

Şirketin tasfiyesini Bakanlar Kuruluna tek
lif edecek, Bakanlar •Kurulu da aldığı bu rapor 
üzerine tasfiyeye karar verecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, biz hakikaten İkti
sadi Devlet Teşekküllerinde canla başla çalışan, 
insanları görmekle beraber bunun aksini de gör
dük. Şirketlerine ihanet eden, bu şirketleri tas
fiyeye götüren meseleleri de gördük. Size bir 
realiteden bahsedeceğim: 1930 senesinde burada, 
Ankara'da bir Yüniş Fabrikası mevcuttu. İkinci 
Dünya Harbi başladığı zamanlarda gayetle gü
zel çalışmakta iken bu fabrikanın tasfiyesini 
kendi müdürleri istediler. İş Bankasına ait bu 
fabrika tasfiye edildi. Tasfiye edilen fabrikayı 
bir başka müessese buradan alıp -İstanbul'a gö
türdü ve milyonların üzerine oturdu. Yani ra
kip müesseselerin menfaatleri namı hesabına bir 
şirket müdürü fabrikanın ve yahutta işin tasfi
yesini teklif edebilir. İşletmenin hakikaten ran
tabl olup olmadığını bizzat tetkik eden Yüksek 
Murakabe Heyetidir. Yüksek Denetleme Heyeti 
işin rantabl veya kârlı olup olmadığını bilir. 
Bunu teşekkülün İdare Meclisine bırakmak, te
şekkül idare meclisinden alacağı rapora göre 
Bakanlar Kurulu kararı ile tasfiyesine gitmek 
çok yanlış olur. Ve hakikaten de hususi hukuk 
hükümlerine riayetsizlik olur. (Jok üzerinde du
rulması lâzım gelen bir mevzudur. 

Bakan diyor ki, «Tasfiye demek işin son bul
ması demek değildir» Eğer, hakikaten (iyle ise, 
tasfiyede işin son bulmasına aidolan mesele mev
cut değilse, kanunda bunu tescil ederlerse o za
man ben de bunu kabul ederim. 

Fakat, tasfiyenin içinde, işin son bulması da 
mevcuttur. Ticaret Kanunu hükümlerine göre, 
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bir tasfiye heyetince ve bir tasfiye memuru ta
rafından tasfiye etmekte bu kanunun hüküm
leri içerisinde mevcuttur. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Önergeleri tekrar okutuyorum. 
(Bursa Üyesi Baki Güzey'in önergesi tekrar 

okundu) 
BAŞKAN — Komisyou iştirak ediyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABA

HATTİN ORHON (Giresun) — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Hükümet iştirak ediyor mu? 
SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELÎKBAŞ 

(Burdur) — Hayır. 
BAŞKAN — Okunan 5 nci madde hakkın

daki Baki Güzey'in önergesinin dikkate alınıp 
alınmamasını oylarınıza arz ediyorum: Dikkate 
alınmasını kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

•Sayın Ünaldı'nın iki önergesi vardır, okutu
yoruz : 

(Adana Üyesi Mehmet Unaldı nm ikinci öner
gesi tekrar okundu. ) 

BAŞKAN" — Komisyon iştirak ediyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABA

HATTİN ORHON (Giresun) —• Bayır efendim. 

BAŞKAN —• Hükümet iştirak ediyor mu? 
SANAYİ BAKAN TFETHÎ OELİKBAŞ 

(Burdur) — Hayır. 
BAŞKAN —• Önergenin dikkate "alınıp alın

maması hususunu oyunuza arz edeceğim: Dik
kate alınmasını kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul, edilmemiştir. 

BAŞKAN — İkinci önergesini okutuyorum. 
(Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'ııııı ikinci 

önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABAHAT-
TtN ORHON (Giresun) — Yetki yerine görev 
yazılmak şartiyle iştirak ediyoruz. 

BAŞKAN —• Komisyon görev olarak iltihak 
ediyorlar. Maddenin son satırındaki Bakanlar 
Kurulunca Devlet Yatırım Bankasına veril-' 
bilir... 

GEÇİCİ KOMİSYON ADİNA ÂMİL AR-
TUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Görevle.. 

BAŞKAN — O halde maddenin sonu şöyle 
oluyor. «Yatırım Bankası görevlendirilebilir.» 
«Bakanlar Kurulunca Devlet Yatıran Bankası 
görevlendirebilir» şeklinde maddeyi oylarınıza 

arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmitşir. Değiştirge olduğu için açık 
oylarınıza arz edilecektir. 

Biraz önce, komisyona havale edilmiş bulu-
ı-'an 2 nci madde. Sayın Akif Eyidoğan'ın tek
lifi veçhile, komisyonca düzeltilmiş bulunmak
tadır. Bu şekilde okutup oylarınıza arz edece
ğim. 

MADDE 2. — 
A) Amaç. : 
Bu kaıîlınun amacı, İktisadi Devlet Teşek

külleriyle müesseseleri ve iştiraklerin ulusal 
ekonomimize faydalı olabilmesi için özerk bir 
tarzda, karma ekonominin kurallarına ve eko
nomik gereklere uygun olarak yönetilmelerini, 
kârlılık ve verimlilik anlayışı içinde çalışmak 
ve sermaye birikimine yardım etmek suretiy
le daha fazla yatırını kaynağı yaratmalarım ve 
bu amaca ulaşmak için denetlenmelerini sağla
maktır. 

B) Konu : 
İktisadi Devlet Teşekkülleriyle müessese

lerinin kuruluş, yönetim ve denetimi ve işti
raklerin yapılması ve yönetimi bu kanuna gö
re düzenlenir ve yürütülür. 

BAŞKAN — Maddeyi bu şekliyle oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. Madde ayrıca acık oylarını
za, arz edileceketir. 

MADDE 6. — Devlet veya. teşekküllerin iş
tirak' ettiği ortaklıklardaki kamu hissesinin % 
50 nin üstüne çıkması halinde şirket, bu du
rumun hâsıl olduğu takvim yılını takibeden üç 
yıl için eski statüsü ile yönetilebilir. Kamu 
hissesi bu müddetin sonunda % 50 nin altına 
düşürülemediği takdirde ortaklık İktisadi 
Devlet Teşekkülü, haline getirilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen 
var mı? Buyurun Sayın Artukmaç. 

SADTK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhte
rem arkadaşkvr, 6 nci maddede kamu hissesi
nin % 50 yi geçmesi halinde »3 senelik hir inti
kal devresi kabul edilmektedir .Şu hale göre, 
bu intikal devresine taallûk eden madde hük
münün de âmir hüküm olması lâzım geldiği 
mütalâasındayım. Burada aksine denmektedir 
ki, «takibeden üc yıl için eski statüye göre yö-
netilcbiliv.» Bu ihtiyari bir hükümdür. Halbu
ki bunun, «yönetilir» şeklinde düzeltilmesi 
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icap eder ve ayrıca yine aynı satırda devam 
ediyor. «Kumu hissesi bu müddetin sonunda 
% 50 nin altına duşürülemediği taktirde» ben 
şunu anlıyorum: Kamu hissesinin düşürülme
sine çalışılmaz. Kamu. hissesi özel teşebbüs iş
tirak ettiği takdirde belki düşebilir. Onun için 
l'ü' p d;-', aynı tenazur haline yetirmek üzere, 
kamu hissesinin % 50 nin altına düşmediği 
takdirde de demek ieabeder. Bu hususta bir öner
ce takdim ediyorum, takdir Yüksek Heyetini
zindir. 

BAŞKAN — Sayın Ün aldı buyurun. 
MKHMRT ÜNALDI (Adana) —Muhterem 

arkadaşlar; 6 neı maddenin •) ncü satırında «yö-
netilebilir» tâbiri mevzuunda, benden evvel 
konuşan arkadaşım gibi, aynı fikirdeyim. Çün
kü irtibatı kayboluyor. İkinci cümlede kamu 
hissesi bu müddetin sonunda deniyor. Yani o se
nelik intikal müddeti kabul edilmiştir. Halbu
ki kanununun âmir hükmü değildir. Âmir hük
mü olması lâzımdır. Bu hususta bendeniz de 
bir takrir sunuyorum. 

İkinci hususa gelince; ben arkadaşımın fik
rinde değilim. Duşürülemediği takdirde... Çün
kü iştiraktir. İştirak, her hangi bir surette, 
Devlet sermayesi % 50 nin üstüne çıkarsa, bu 
İktisadi Devlet Teşekkülü olacaktır, bu kanun 
hükmüne göre. Ama esas olan o iştirakin deva
mıdır. Bu müddet de zaten onun için verilmiş
tir. 'Bu müddet zarfında Devlet sermayesi % 50 
nin altına da düşebilir. Nasıl ki arızi olarak üs
tüne çıkmışsa, bu müddet onun için tanınmıştır 
ki arızi olarak tekrar altına da düşebilir ve hat
tâ bu düşme keyfiyeti Devlet tarafından da 
yapılabilir. Çünkü iştiraktir. İktisadi Devlet 
Teşekkülü rejimine doğru gitmemesi için sureti 
mahsusata bu hüküm vaz'edilmiştir. Devlet ser
mayesi % 50 nin üstüne çıkarsa % 50 nin al
tına, düşürülmesi için bir gayret sarf edilmesi 
lâzımdır. Bu müddet onun için konmuştur. Ge
rek arızi olarak düşmesi, gerekse bir gayret ne
ticesinde düşmesi için kaimi edilmiştir, bu inti
kal müddeti. Bu sebepten «duşürülemediği 
takdirde» ibaresi yerindedir. Arkadaşımızın 
teklifi.. 

BAŞKAN - - Sayın Artukmaç bu husustaki 
teklifini geri almıştır. 

MK1-IMET ÜNALDI (Adana) — Teşekkür 
ederini. 
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BAŞKAN — Sayın Earuk Işık sualinizi bu

yurun. 
FARUK İŞJK (Yan) — Efendim maddede 

% 50 nin altına deniyor. % 50 olsa ne olur1': 
SANAYİ BAKANI FETHİ OfiLİKBAŞ 

(Burdur Milletvekili) — Birinci maddede bu 
ka.bul edildi. Orada geçti. 

BAŞKAN — Komisyon eğer «yönetebilir» i 
«yönetir» şeklinde kabul ederse Sayın Artuk-
maç'ın önergesinde de vardır. O halde madde 
«statüsü ile yönetilir.» olacaktır. Bu düzeltme 
şekliyle maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler?.. Etmiyenler?... Kabul edilmiştir. Ayrı
ca açık oylarınıza sunulacaktır. Acık oylarını 
kullanmıyan sayın üyeler lütfen oylarını kullan
sınlar. Açık oylama işlemi bitmiştir. 

BÖLÜM : II. 

Teşekkül ve müesseseler 
A) Teşekküller 

Yönetim konusunda yetkili organlar 
MADDE 7. — Teşekküller kanun, tüzük hü

kümleri ve yönetim kurullarının karar lan dâhi
linde Genel Müdür tarafından yönetilir. 

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

BAŞKAN — Madde hakkında, söz istiyen'L 
Buyurun Sayın Artukmaç. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Efendim; 
burada «Teşekküller, kanun, tüzük hükümleri» 
deniyor. «Teşekküller kanun ve tüzük hüküm
leri...» denmesi, yani bir «ve» ilâvesi lâzımdır. 
Virgül kaldırılarak bir «ve» kelimesi konursa 
yerinde olacaktır. 

BAŞKAN — Komisyon buraya, virgül (,) 
yerine «ve» konmasını kabul ediyor mu"? Bu 
takdirde iki «ve» olacak. Bu şekliyle komisyo
nun bir diyeceği var mı 1 

GHOİCJ KOMİSYON ADINA ÂMİL AR-
TUS (Cumhurbaşkanınca 'S. Ü.) •— Birincisine 
«ve» ikincisine «ile» diyelim, 

BAŞKAN — O halde birinci fıkra; «Teşek
küller kanun ve tüzük hükümleri ile .yönetim 
kurullarının kararları dâhilinde Genel Müdür 
tarafından yönetilir.» diyelim. 

Komisyon bu şekilde düzeltiyor mu-
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABAHAT

TİN ORHON (Giresun) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Maddeyi bu şekliyle oyunuza 
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sunuyorum. Kaibul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi metninde şimdi bir değişiklik 
olduğu için ayrıca açık oylarınıza arz edilecek
tir. 

Yönetim Kurulu 
MADDE 8. — Yönetim Kurulu teşekkülle

rin karar organı olup, teşekkülün en yüksek 
seviyede yönetme ve karar alma yetki ve sorum
luluğunu taşır. 

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

Yönetim kurullarına ilgili Bakanlığın inhası 
ile Bakanlar Kurulunca atanan bir üye ve Mali
ye Bakanlığının inhası ile Bakanlar Kurulunca 
atanacak bir üye katılır. 

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

Sanayi, tarım ve ulaştrıma alanlarında çalı
şan teşekküllerden geniş ölçüde işçi çalıştıranla
rın yönetim kurullarında 'bir işçi üye bulunur. 
Yönetim Kurulunda işçi üye bulunacak teşek
kül, teşekkülün özel kanununda belirtilir. îşçi 
üye bu görevi devam ettiği sürece ücretsiz izinli 
sayılır. îşçi üyenin seçim şekli tüzükte göte-
rilir. 

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, Bakan
lıklar teşkilâtından veya dışardan seçilebilirler. 
Genel, katma ve özel bütçeli idarelerin ve Kamu 
İktisadi Teşebbüslerinin 'barem içi ve barem dışı 
kadrolarından Yönetim Kumluna getirilenlerin 
görevleri ile ilgileri kesilir. Görev süreleri ter-
f ilerine sayılır. Görevli tarafından ödenmesi ge
rekli katılma paylarını ödemeleri kaydiyle emek
lilik ve diğer sosyal hakları devam eder. 

Özel sermaye, teşekküllerdeki hissesi % 15 i 
aştığı takdirde yönetim kurullarında bir üye 
bulundurabilir. 

özel sermaye hissesi sahipleri tarafından se
çilecek Yönetim Kumlu üyesi dışındaki Yöne-
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tim Kurulu üyeleri birden fazla teşekkül veya 
diğer kamu iktisadi teşebüsünün yönetim ku
mlunda üye olarak çalışamazlar. Yönetim Ku
mlu üyeleri çalışmalarını devamlı olarak teşek
küle hasrederler, fbaşka hiçbir işle meşgul ola
mazlar. 

Rakip kuruluşlarda menfaat bağları bulu
nanlar Yönetim Kumlu üyesi olamazlar. 

BAŞKAN - - Madde hakkında söz istiyeııle-
ri tesbit ediyorum efendim... 

Sayın Işık, Sayın Ünaldı, Sayın Güzey, Sa
yın Artukmaç, ve Dağlı, başka yok. 

Sayın Işık buyurun. 
FARUK IŞIK (Van) — Muhterem arkadaş

lar, bu maddenin ihtiva ettiği yönetim kurulu 
müessesesi bir murakabe kademesidir. Muraka
be kademeleri idarecilerden ayrı olmalıdırlar ki; 
vazifesini ifa edebilsin. Geçmişteki idare mec
lislerinin iyi işleyememesi müessesenin kendisin
den değil, müesseselere lâyık ve ehliyetli kimse
lerin tâyine salahiyetli makamlarca tâyin edil
memesindendir. Salahiyetli makamlar, cayın ıgö-
rüş ile hareket ederlerse müessese istediği ka
dar- ad değiştirsin, fayda yerine daima zarar 
getirir. Hele 'bu madde ile teklif edilen şekil 
asla murakabe hüviyetini, haysiyetini taşıyamaz. 
Oünkü, yönetim kurulunun başında bir müdürü 
umum Smlunaeak, onun yanında bir veya iki 
müdürü umum muavini, bir de bakanlığın 
veya Maliye Bakanlığının tâyin edeceği Ibir 
yeni memur. Ekseriyetin teminine daima kaadir 
olan müdür - i umumi bu heyetten mütalâa so
racak 've bu «liretle mesuliyetten kurtulacaktır. 
Eski tertip meclisi idarelere iyi eleman seçildiği 
takdirde, bunlar Hükümetten gelecek tazyik
lere karşı müdürü umumi için bir destek, bir 
paravan vazifesi görürlerdi. Bu itibarla zarar
dan baişka bir şeye yaraımıyacak olan bu nıad-
'denin yerine birtakım kayıt ve şartlarla eski 
meclisi idare müessesesinin ihyasını teklif eder 
ve bu e«as dairesinde maddenin yeniden tanzimi 
için Komisyona iadesini uygun bulurum. Bu
nun için Başkanlığa bir teklif takdim ediyorum, 
iltifat buyurulmasmı rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ünaldı. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Çok muh

terem arkadaşlar, bu tasarının en mühim madde
sine gelmiş (bulunuyoruz. Benden evvel konu
şan Işık arkadaşım gayet veciz surette meseleyi 
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aydınla t t ı lar . Bu idare meclisi -müessese,-;] bun 
dan evvelki ta tb ikat ı yiMiııdeii danışa yemiş
tir. Halfbııki kusur müesseseni M kendisim h' d>-
ğil'dir. Kusur buruya tâyin edilen kimse !erin 
şahsiyet ler inden doğmaktadı r , Binaenaleyh, 
23 sayılı Kanunun kabulünden bu yana tatbik 
edilen bu usul maalesef iyi yürüuıomiştir . Se
bebi : İda re meclisinden umum müdür ve iki 
âza içeriden, iki âza dışar ıdan olduğu müddetçe 
umum müdür lük bir ta ra f ta hazırlayacak, di
ğer t a ra f ta k a r a r verecek, öbür taraf tan ta tb ik 
edecektir . Bir insan yaptığı '.bir hesapta dahi 
eğer bir ha ta yapmışsa- bu hesabı islediği ka
da r t ekrar las ın aynı ha tay ı yapacakt ı r , ve gür-
miyecektir . Binaenaleyh, yapı lacak bu ıgilbi 
ha ta la r ın hazır lanışında yapılmışsa ikarar ve 
t a t b ika t t a devamı sağlanmış olacaktır . 

Muhterem arkadaş lar , bu*mevzuda Türk iye ' 
de daha evvel t a tb ika t vardır . Devlet Üretme 
Çiftl iklerinde buna benzer bir usul tatbik edil
miştir. .Fakat 11) senelik ' tatbikatı neticesinde 
ka ra r l a r ı te tk ik edilecek olursa daima ka ra r l a r 
ittifakla çıkmıştır. Yalnız o vekâletin tâyinine ta 
bi oJnııyan bir saymanl ık müdürünün, ki o 
Maliye Bakanl ığ ı t a ra f ından tâyin edilmekte
dir, hazan onun muhalefeti -görülmüştür. Bina
enaleyh, bu. böyle olduğu gibi müessese içerisin
de umum müdür ile muavinleri arasında bir 
geçimsizlik olursa, bu takdirde de umum müdü
rün icraatı dalma kösteklenecek!ir. İki muavin, 
idare meclisine iş t i rak eden iki müşavir, dışarı
dan iş t i rak eden iki âza iie birleşmek suretiyle 
umum müdürün icraatını daima küstekliyecek-
lerdir . Aksi t akd i rde o âzanıtı iştiraki ile daima 
umum müdürün işaret ett iği ka ra r l a r alınacak
tır. Binaenaleyh böyle bir idare meclisi siste
minde, eğer umum müdür çok cesur ise, ica
bında müesseseyi büyük zara r la ra kadar götü 
rebilecektir . Aksine çekingen ise, işlerin iyi 
yürümemesi gibi bir du rum teveltüdedecelvtir. 

Muhterem arkadaş lar ım, bu sebepten dolayı, 
mut l ak sure t t e umum müdür lük ile Hükümet 
aras ında bir tampon vazifesi gö ren 'b i r müesse
se kıı n ü m ası lâzımdır. Bu müessesenin de dı
şa rdan tâyin edilecek elemanlardan müteşekkil 
olması, ekseriyeti bunlar ın teşkil etmesi işlerin 
huzur la ve isabetle yürütü lmesin i sağlıya çaktır . 
Aksi t akd i rde demin söylediğim gibi, hesapda 
yapı lan yanlış gibi, yanl ış lar devanı edip gide

cektir. Bu sebepten dolayı idare meclisine umum 
müdür lük ten bir umum müdür veya bir mua
vinden müteşekkil âzami iki azanın, umum mü
dür lük ten umum müdürlükçe seçilmesi; diğer 
üç azanın müessesenin bünyesine göre, f> kişi 
olmazda, (i 'kişi olur, 'bir işçi temsilcisi kabul 
ediyoruz, onunla altı olacalktır. ' B a ş k a işlerde 
icabında bunun yediye çıkmasını icabettirebilir . 
Şu halde 5 olduğu t akd i rde iki tanesi içerden, 
iie tanesi dışardan, reislik de d ışardan olmak 
kayıt ve şart iyle üç tanesinin dışardan, iki ta
nesinin de içerden, (i olduğu zaman, birisi işçi 
temsilcisi olursa zaten dışardan oluyor. 7 oldu
ğu takd i rde beşinin dışardan, ikisinin içeriden 
olması gibi bir halin kabul edilmesi zaruret ha
lindedir. Aksi t akd i rde işlesin umum müdürün 
arzu ett iği şekilde yürüyeceği muhakkak t ı r . 
•Şimdi, şayet bunda ısrar ediliyorsa, o zaman 
bu teşekkül zaitt ir , a rkadaşlar . Imıum müdüre 
yetki verelim, 'hazırlama, karar , ta tb ik yetki
sini verelim. Böyle bir incelisi kabul etmiyelim. 
Kakat bunun karşısında bu şekle en uygun bir 
kontrol sistemi kural ım. Ya bu olur, ya öbürü 
olur. Aksi takdi rde idare meclisi reisi, um um 
müdür, iki artkadaşı ekseriyet kendilerinde ol
duğundan ha ta büyük olur, a rkadaş lar . Bu ik
tisadi teşekküllerin biraz salahiyet kazanması ve 
işlerinde biraz daha isabetli hareket etmeleri 
için buna lüzum ve zarure t vardır . Bunun için 
bir t ak r i r sunuyorum. Kabulünü istirham ede
rim. Hürmetlerimle. 

BALKAN - - Sayın (Jü/ey. 

BAKİ (İÜZEY (Bursa) — Muhterem arka
daşlarını, Sayın Ünaldı arkadaşımız, yönetim 
kurul lar ın ın reislerinin müessese müdür ler inden 
olması mahzurlarını ortaya koydular. Ben bu ara
da, şunu ortaya koyacağım. Bu müesseseleri, İkti
sadi Devlet Teşekküllerini deneti iyen bir teşek
kül var. O yüksek Denetleme Kurulu . Ayrıca 
Meclis içerisinden lf> i Senatomuzdan, o5 i de 
Millet Meclisinden seçilmek üzere 50 kişilik de İk-
lisadi Devlet Teşekküllerinin denetlenmesine aid-
olan kanunla kabul edilmiş, bir de Meclis vardır. 
Şimdi bu iki teşekkül mevcut. \e bu iki teşekkül, 
müesseselerin bu kanunun amaçlarına göre çalı
şıp çalışmadığını tetkik etmek'.e., onu murakabe 
etmektedir. Fakat bunun idare meclisi azalarını 
Hükümet tâyin eder. N e d e n i icra i bir organdır, 
diye. Ben icra organının hakikaten idare meclisi 
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üyelerinden bir kısmını tâyin etmesine tarafta
rım. Teşriî organ icraya müdahale etmemelidir. 

Bunlardan iki tanesini hieoııııazsa teşriî organ 
seçerse, hakikaten murakabe vazifesini, kendi tâ
yin ve intihabetmiş olmak münasebetiyle bu aza
lar vasıtasiyle daha iyi gördürmek mümkün olur. 

Bu itibarladır ki, kanunda ııu veut adetler üze
rinde iki tanesi Meclisçe, bir 'ailesinin Yüksek 
Denetleme Kurulunun teklifi üzerine Meclislerce 
seçilmesinin uygun olduğu kanaatindeyim. Onun 
için de ayrı bir takrir veriyorum. Reislik hakika
ten, fabrika müdürünün veya müessese müdürü
nün, onu murakabe için gelen Hükümet Heyeti
nin başına reis seçilmesi kadar, dünyada bir aykı
rılık görülmemiştir. Ve buna deniyor ki, fonksi
yonel idare meclisi. Onu murakabe için, idare için 
gelen zevatın basma müdür, reis oluyor. Bu ne 
dereceye kadar kabili teliftir, bilmiyorum. 

Sonra burada unutulan -bir mesele var. Zanne
diyorum ki, zühul olmuştur. Her müessese ve her 
teşekkülde o müessesenin iyi çalışıp çalışmadığını 
kontrol edecek, ve yakından takibedecek bir mu
rakıbın bulunması lâzımdır. Şimdi İktisadi Dev
let Teşekküllerinde murakıp denen hiçbir şeye te
sadüf etmiyoruz. Yâ ki a Yüksek Denetleme Kuru
lu denetliyocektir. Fakat Yüksek Denetleme Ku
rulunun denetlemesi yüksek mânada bir muraka
bedir. Halbuki işlerin hakikaten doğru gidip git
mediğini, ve kararlara müessir olacak ikazların 
yapılıp yapılmadığını görecek olan murakıplar
dır ve murakıplarda Denetleme Kurulunun orar 

da bir gözcüsü olurlar. Onun içindir ki, teşekkül
lere bir de murakıplık vazifesinin ilâve edilmesi 
şarttır. Aksi takdirde bu teşekküller demin Meh
met ünaldı arkadaşımızın söyledikleri gibi Fıımm 
müdürün keyfine göre işi ivecek müesseseler ve 
teşekküller haline gelmesi mukadderdir. Bu mak
satla hepsini içine alan bir önerge takdim ediyo
rum. Kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhterem 

arkadaşlar, her şirketin bir umumi heyeti, bir ida
re meclisi, bir de icra organı olarak genel mü
dürü mevcudolması icabeder. Burada da durum 
aynıdır ve bir idare meclisine lüzum ve zaruret 
vardır. Yalnız arkadaşlarımın da. daha önce ifa
de ettikleri gibi (S nci madde ile getirilmek isteni
len müessese verimli bir çalışn.-. içine girmez ve 
faydalı olamaz kanaatindeyim. Çünkü, İdare Mec

lisine umum müdür ile, bir teşekkülün veya ban
ka umum müdürü ile iki personelinin veyahut 
iki umum müdür muavininin idare meclisi üye
si olması, bir teşekküle bağlı olduğu bakanlığın 
temsilcisi, diğeri Maliye Bakımlığının temsilcisi 
olarak idare meclisi teşekkül (diyor. İşçisi mev-
cudolan müesseselerde ayrıca Jtıııcı olarak bir 
de işçi temsilcisi gelmektedir. Şimdi burada iş
çi temsilcisi nâdir bulunduğuna göre, biz 5 kişi
lik bir idare meclisi kabul edelim. Umumiyet ile 
bu 5 kişinin üçü daima ekseriyettedir. Yani o ban
kanın, bu teşekkülün idaresi başındaki kimseler 
duruma hâkimdir ve daima ekseriyeti kazanırlar 
ve her zaman dedikleri olur. Bu bakımdan idare 
meclisi aslında bir lâfızdan ibaret kalmaktadır. 
Fiiliyatta umum müdür ve onun arkadaşları is
tedikleri gibi müesseseyi sevk edebilirler, iyi de 
idare edebilirler, kötü de idare edebilirler. Bu ba
kımdan bu teşekkülün idare meclisinin değiştiril
mesi, hiçolmazsa ekseriyet nisanında bir değişik
lik yapılması icabetmektedir. Kanaatimce eskiden 
olduğu gibi idare, meclisi ayrı ve idare meclisi 
üyeleri de ayrı olarak 5 veya 7 kişiden mürekkep 
yeni bir heyetin kurulmuş olmasında çok fayda 
vardır. Fakat eğer bu mümkün gürülmüyorsa şöy
le bir teklifte bulunurum : Bir umum müdür de 
bir umum müdür muavini veya müesseseye bağlı 
bu- şahıs; iki kişi de müesseseden olmalı. Birisi 
Maliye temsilcisi olmalı, birisi teşekkülün bağlı 
bulunduğu bakanlık temsilcisi nlmah; 5 ncisi de 
diğer bir bakanlıktan, meselâ Sanayi Bakanlığı 
veya Turizm Bakanlığından, her hangi birisin
den, hangisinden olursa olsun, ekseriyeti o mü
essesesinin başında bulunanları vermemek için 
böyle bir tedbir almalıdır. Arkadaşlarım bunu 
veciz surette ifade etliler ve takrir de verdiler. 

Bendeniz başka bir noktaya, temas etmek is
tiyorum. 8 nci maddenin 9 nen. fıkrasındaki, özel 
sermayenin teşekküllerdeki hissesi % 15 i aş
tığı takdirde, yönetim kurulunda bir üye bulun
durabilir, hükmü üzerinde durmak istiyorum. 
Bu fıkradaki nisbet çok yüksektir. Bu hüküm 
ile hususi sermayeden büyük bir kısmı temsil
cisi/ kalmaktadır. Bu ise hususi sermayenin 
Devlet teşebbüsüne katılmasını ve yardımını 
Önleyici bir mahiyet taşımaktadır. Bu hüküm 
sert bir Devletçi zihniyeti temsil ediyor, denebi-
bilir. Bu itibarla 100 milyonluk bir teşebbüse 
% 14 nisbetinde bir sermaye iştiraki olan hu-
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susi sermaye ki, bunun tutarı 14 milyon liradır. 
Temsilden mahrum kalmaktadır. Çünkü yüzde 
15 i bulmamış. Bu sebeple nisbetin yüzde 5 ola
rak kabul edilmesi, hususi sermayenin İktisa
di Devlet Teşekküllerine iştiraklerini teşvik ba
kımından daha lüzumlu ve faydalı olacaktır. Bu 
hususta bir önerge takdim ediyorum, iltifatını
zı istirham ederim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Dağlı. 

HAZIM DAĞLI (Çankırı) — Muhterem ar
kadaşlarım, İktisadi Devlet Teşekküllerinin re-
organizasyonuna ait kanunun amaç maddesi ile 
bu sekizinci madde tamamen biribirine muhalif
tir ve tezat halindedir. Çünkü kanunun amaç 
maddesi muhtar bir müesseseyi getirmek istiyor. 
Halbuki 8 nci madde muhtariyeti ortadan kaldı
rıyor. Yani tamamen Devletin, daha doğrusu 
Hükümetin, bakanlığın emrine bırakıyor. 3400 
sayılı Kanun bu kanundan daha ileri idi. Biz o 
kanunu beğenmedik de, bu kanunu getiriyoruz. 
Halbuki bu kanun daha geriye giden bir kanun 
\>1 muştur. 3400 sayılı Kanunda murakabeyi ya
pan, denetimi yapan idareyi yapan müessese te
şekkül tarzından değil oraya getirilen adamla
rın partizanlık veyahut Hükümetin kendi iste
dikleri veyahut lâyık olmıyan adamların oraya. 
getirilmelerinden ileri gelmiştir. Dünyanın her 
tarafında böyle müesseselere lâyık adamlar ge
lir. Biz bu kanunda buraya getirilecek idare 
Meclisi Üyelerinin vasıflarını tâyin etmeliyiz. 
Buraya, gelecek kimselerin ne gibi vasıfları ol
ması lâzımgelir? Asıl mühim mesele buradadır. 
Bunu getirmedikçe Hükümet daima müesseseye 
hâkim olacaktır. Hiçbir vakit verimlilik getir
til iyeeektir. Bunun için bu kanunun bu madde
si üzerinde hassasiyetle durmanızı rica ediyo
rum. Turizm Bankası 23 sayılı Kanun hükümle
ri dairesinde, yani bu kanunun şimdi getirdiği
miz maddesinin hükümleri dairesinde işlemek
tedir. Turizm Bankasında Meclisi, idare, müdü
re hâkim olamıyor arkadaşlar. Bunu bizzat 
içerisinden biliyorum ve hâdiseler de bunu ay
lı nlatmıştır. Bu kanun bu şekilde gelirse bekle
diğiniz reorganizasyon katiyen olmıyacaktır. 
Faruk Işık arkadaşımızın dediği gibi bu madde
yi geri alsınlar, idare Meclisine hariçten tâyin 
edilecek müdür ve hariçten tâyin olunacak bir 
meclisi idare olsun. Bu meclisi idarede, vasıf-
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larma göre tâyin edilecek, öyle şunun, bunun 
tavsiyesi ile değil hakikaten kıymetli adamla
rın gelmesi mümkün kılınmalıdır. Bunun başka 
türlü olmasına imkân yoktur arkadaşlarım. Fa 
ruk Işık arkadaşımızın takririne aynen iştirak 
ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Aydıner.. Oylarını kul-
lanmıyan sayın üyeler? Yok. Bu dört madde
nin oylama işlemi bitmiştir. 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Muhterem arkadaşlar, teklifte bulu
nan arkadaşlarımız bugüne kadar süren ve suiis
timalleri hepimizi dilgir eden, idare meclisi sis
teminin ipkasına matuftur. Yanlıştır arkadaş
lar. Daima öyle tatbik edimiştir bu hüküm. Ya
ni kendisini tedirgin eden hükümler baki kaldık
ça veya kabul edildikçe her hangi bir mültemi-
sin beyanı ile kızağa çekilen bir zatın himaye 
edilmesi isteği ile müddeiumumilikten tekaüt 
edilen bir zatın Ziraat Bankasına gerilip Kro-
mit Şirketi ile milletin 70 milyon lirasının he
der olmasına sebebolabilecek vaziyetler hâsıl 
olur. Binaenaleyh iş böyle değildir. Ticaret Ka
nununu tedvin ederken, hazırlarken Profesör 
Hirş, ile müzakere ettik vaziyeti, idare Komite
si vardır, idare ile murakabeyi karıştırıyorlar. 
Burası idare Meclisi, İdare Komitesidir. Mura
kabe başkadır, hariçtir. Binaenaleyh bunların 
vazifeleri idaredir. İdareyi kim bilir? Direksi
yonu elinde bulunduran bilir idareyi. Hariçten 
Temyiz Başmüddeiumumiliğinden ayrılmış bir 
zatı getirirseniz, falan zatı getirirseniz bu Kro-
mit suiistimalinin bir ikincisi olur, üçüncüsü 
olur, beşincisi olur. (Bravo sesleri.) 

Hiç ihtisası olmıyan, alâkası olmıyan bir za
tı benam etmek için yahut ona bir rızık kapı
sı yapmak için, her hangi bir fırkanın yahut 
herhangi bir partinin veya herhangi bir hükü
metin mültezemi oraya getirilir. Sayın Hazım 
Dağlı arkadaşımız buraya getirilecek kimsele
rin vazıflarını tayin edelim diyor. Nasıl tayin 
edelim, bunun vasıflarını? Hayır vasfı bu vasıf
tır işte. Zaten bu idare meclisidir, idare eden 
mesuldür, idare edeni mesuliyet altından ayı
rırsanız ve ayrı meclisi idareler kurarsanız bu 
suretle de mesuliyetin ipini, urganını kaçırırsı
nız. Binaenaleyh, idare eden mesuldür. Ona me
suliyet vereceksiniz, vazife vereceksiniz, yoksa 
öyle hariçten gazel yok arkadaşlar. (Alkışlar) 
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Binaenaleyh, teklif doğrudur, metin doğru

dur. Çok riea ederim yanlış yola gidiyorsunuz. 
Eski meclisi idare suistimallerini ortaya çıkar
mayın da bıı gibi iltimasları ortadan kaldırın 
ve bu maddeyi kabul edin. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ünaldı. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın ar

kadaşlar benden evvel konuşan Hidayet Aydı-
ner arkadaşım, eğer bir bilgiye müsteniden bir* 
konuşma yapsalardı kendilerine eevap vermek 
kolaydı. Fakat hazırlıksız olarak kürsüye çık
tıkları için, sadece birtakım lâftan ibaret bir 
konuşma manzumesi içine girdiler. (Gürültü
ler) ?. Evet evet, 

BAŞKAN — Sayın Ünaldı hatiplerin konuş
malarını şu veya. bu şekilde hazırlıksız olarak 
yapılmış konuşmalar diye vasıflandırmazsınız. 

MEHMET ÜNALDT (Devamla) — Öyle ise 
konuşmasını bilsin, bu kürsüye lâyık şekilde 
konuşma .yapılır bu kürsüden. Bu kürsünün se
viyesi düşiirülemez, kürsüye lâyık şekilde ko
nuşulur. 

HİDAYET AYDINEft (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Onun takdiri size ait değildir. 

MEHMET ÜNALDT (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlar, bir kere idare meclisleri 
idare organı değildir, idare meclisi karar or
ganıdır. Yapılacak işlerin kararı alınır, tatbi
katını idare yapar. Binaenaleyh idare meclisi 
sistemi bir tampon, doğrudan doğruya memur 
olan idarecilerle onların başında bulunan kim
selerin arasında bir tampon vazifesi görmek 
için kurulmuştur. Karar alır ve idareye, icraya 
karışmaz. Binaenaleyh arkadaşımın söylediği 
gibi, bu organın suiislimal ile ilgisi olamaz. 

NÎZAMETTLN ÖZGÜL (Gaziantep) — Ni
ye olmasın? 

MEHMET ÜNALDI (Devamla) — Eğer 
olur derseniz, gelir buradan ispat edersiniz, ak
si fikirlerde elbet arkasından gelir. Daha evvel 
konuşan arkadaşlarımın söyledikleri gibi bura
ya tayin edilecek kimselerin evsafı kanunla tes-
bit olunur, ağır hükümler konur, ehliyet ara
nır, yaş aranır, tahsil aranır, tecrübe aranır 
bunlar konur. Ve şayet böyle bir tarafı varsa. 
idare meclislerinin suiistimal tarafı varsa bunu 
önleyici hükümler vaz'edilebilir. Fakat bu mü
essese doğrudan doğruya refedilemez. Çünkü 
havin edilen memur daima tesir altında kalabi-
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lir, yanlış yollara sevk edilebilir. Binaenayelı, 
memuru tayin eden organla memur arasında bir 
tampon vazifesi gören bu organın kurulması za
rureti vardır. Biz burada şu veya bu meselenin, 
şu veya bu hislerin münakaşasını, müdafaasını 
değil; bir prensibin, bir esasın münakaşasını 
yapmak mecburiyetindeyiz. Teklifimizin kabu
lünü arz ve istirham ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Bakan; iki üç kişi var, 
onların konuşmasından sonra size söz verece
ğim. Buyurun Sayın Sarıgöllü. 

OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 
Muhterem Başkan, Muhterem Cumhuriyet Sena
tosu üyeleri ve muhterem Vekil. Efendim 8 nci 
maddenin üzerinde bu kadar hassasiyetle durul
masının sebebi ve benim de şahsan söz almak 
arzum, istenilen gayeye hizmet edememesinden 
ve edemiyeceği endişesinden neşedetmektedir. 
Biz iktisadi bir teşekkül kuruyoruz. I umun yö
netim kuruluna ilgili Bakanlıktan bir şahıs, Ma
liyeden do bir zat tâyin ediyoruz, ilgili Bakan
lığı bilâhara mütalâa edelim. Maliyeden gelecek 
şahsın biı müesseseyi evvelâ köstekliyeceğini ka
bul etmek lâzımdır. Eğer bu müessese bir ikti
sadi müessese ise zihniyet farkı, ticaret ile me
muriyeti birbirinden ayırmak zorunluğunda tu
tuyor. Yüksek Ticaret Mektebinden veya iktisat 
Fakültesinden çıkan kişiler ticarete atıldıkları 
zaman maalesef ilk tahsili olan, ilk tahsil ile ti
carete atılmış bir arkadaşın ticari bilgi ve gör
güsüne tatbikat bakımından sahibolmamıştır. Bil
gi itibariyle belki ticari kanunları bilir, defter 
tutmasını bilir, Maliyeye hesap vermesini bilir, 
fakat malı alıp satmakla arasındaki kârı maale
sef çok geç öğrenecektir. 15-20 senelik bir tec
rübeye ihtiyacı vardır. (Binaenaleyh Yönetim 
Kurulu dediğimiz şu müesseseyi getirirken, bi
raz evvelki arkadaşlarımın fikirlerine bendeniz 
de iştirak edeceğim ve şu kısaca izah ettiğim 
sebebe binaen. Binaenaleyh bu Yönetim Kurulu
na Bakanlıktan, (x) Bakanlığından, (y) Bakan
lığından gelmiş. Vazifelerinde çok değerli birta
kım arkadaşları ayırıp, vazife görem ivecek]erine 
kail olduğumuz bu yerde harcıyacağımıza onları 
Bakanlıklarında bırakalım. Burayı hakikaten bir 
iktisadi teşebbüs olarak, müessesenin selâmeti 
bakımından birtakım yetkili tecrübeli eşhas ile 
teçhiz edelim. Binaenaleyh, Yönetim Kurulu
nun teşekkül tarzına bakıldığı zaman ne oluvor? 

— 193 — 



O. Senatosu B : 13 
Üe kişi bizatihi mesullerden ve 'bunun yarımda 
Bakanlıklardan tayinle gelmiş kişiler. Binaena
leyh, buraya ıgclecek eşhasın evsafı katiyetle ta
yin edilirse kanaatimce çok daha faydalı bir yö
netim kurulu olur. Aksi takdirde iktisadi mülâ
hazadan, kâr mülâhazasından tamam iyi o dışta, 
•bir Devlet dairesini idare eder bir zihniyette bir 
hareket olur ki, bu, istenilen gayeyi elde etmeye 
hiçbir zaman vesile olmaz. 

Yine Baki Bey arkadaşımın bir murakıp me
selesi üzerinde bendeniz de duracağım. Yüksek 
(Murakabe Heyeti ile bizatihi Yönetim Kurulu
nun içindeki bir murakabe mevzuu düşünülme
ye değer bir husustur. Çünkü yeni bir müesse
se kuruyoruz şu kanunla. Binaenaleyh muraka
be hususunu tatbikat bakımından da mütalâa 
etmek durumundayız. Ama nasıl olur? Onun 
hakkında şu anda her hangi bir şey söyliyemi-
yeceğim, ama bir murakabeye ihtiyaç vardır ve 
bunu düzenlemek te şarttır. Binaenaleyh, evsafı 
üzerinde durulu]) Yönetim Kurulunun o şekilde 
düzenlenmesini ve tayinle gelmiş kimselerin bu
rada veyahut Bakanlıkları temsil en gelmiş kim
selere burada vazife verilmemesi cihetinin- göz 
ününde tutulmasını hassaten istirham edeceğim. 
Mâruzâtım bu hususa aittir'. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Tigrel. 
İHSAN TTAM.ÎT TİffftEL (Diyarbakır) — 

Efendim zannedersem Sayın Baikan söz istemiş
tir. 

IBAŞKAN — Hayır efendim. Ben kendileri
ne söyledim. Buyurun. 

İHSAN HAMİT TİOREL (Diyarbakır) — 
Muhterem arkadaşlar, madde herhalde mühim 
olmalıdır ki muhtelif hatipler konu üzerinde 
ehemmiyetle durdular. Hatiplerden biri müstes
na, hepsi bu maddenin istenilen maksadı temin
den çok uzak olduğunu belirttiler. Önce bu 
reorganizasyon kanunu, ki 3460 sayılı İktisadî 
Devlet Teşekküllerinin tadili mahiyetinde bir 
kanundur, 3460 sayılı Kanunla İdare Meclisi 
âzalarının ne gibi bir vasfı haiz olacaklarını tes-
'bit etmektedir. 3460 sayılı Kanunun 15 nci mad
desinde İdare Meclisleri reis ve azasının teşek
küllerin hususi kanunlarında yazılı vasıfların
dan başka yüksek tahsil görmüş ve vazifelerini 
muvaffakiyetle başarmak için muktazi, mesleki, 
hukukî, malî, iktisadi; ve teknik bilgiyi haiz vo 
tecrübe sahibi olmaları şarttır, denmektedir. İda
re Meclisi âzalarının bu vasıflar haricinde kim-
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I seler tarafından vaktiyle teşkil edilmiş olması 

bir reaksiyon yaratmış ve bundan dolayıdır ki 
bu müesseseye idare meclisi müessesesine başka 
bir istikamet vermek lüzumu derpiş edilmiştir. 
Bu kanundan evvel 23 no. lu kanunla idare 
meclisinin hüviyeti esasen değiştirilmiş bulunu
yordu. 

ı Şimdi bu kanunla tesbit edilen şekil, bu iki
sinin ortası bir mahiyet arz etmektedir. Yani 
ne 23 numaralı Kanunun 3 ncü maddesindeki 

i hükümler aynen alınmaktadır, ne de 3460 sayı-
I lı Kanunun 15 nci mardesindeki idare meclis-
' leri âzalarının teşekkülü, idare meclislerinin 
\ teşekkül 4arzı nazarı dikkate alınmaktadır. Bu 

ikisinin ortası bir vaziyet ortaya çıkmıştır. 

I Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu Keorga-
ııi/asyon Kanunu, ki, bu İktisadi Devlet Teşek
küllerinin Organizasyonu Kanununun 3460 sa
yılı Kanunun daha mükemmel bir şekle ifrağı 
amacını gütmektedir. Bence bu madde ile ile
riye değil, geriye doğru bir adım atmış Ibulunu-
yoııız. Niçin? Eğer maksat o teşekkülün idare
sinin ve murakabesinin birinci safhada neza
retini yapmak ise şimdi bu kanunla tesbit edil
miş olan 1da.re Meclislerinin bunu yapmaktan 

\ çok uzak olacaklarını görüyoruz. 

j İdare Meclisi azaları; arkadaşlarım belirl-
. tiler, ben de kısaca tekrar ediyorum; bir mü-
! diırü umumi, iki tane umum müdür muavini, 
i bir de müdüriyeti umumiyede çalışan umum 
| müdür muavini, bir de şube müdürü olacak, 
I ondan sonra onun yanma bilfarz hir Maliye-
j den, bir de ya Sanayi veyahut d a Ticaret Ba-
j kanlığ-mdan bir âza, dar gelirli bir vatandaş 
J gelecektir. Bunu bu İdare Meclisinin tamamen 
j müdüriyeti umumiyenin arzusu haricinde bir 

yol tutacağına veyahut müdüniyeti umumiye-
j nin getireceği teklifler haricinde Ibir karar ala

cağına inanmak mümkün müdür İmkânı yok
tur. 2 tane Maliyeden alâkalı bakanlıkıanda 
2 memur vardır. Onların itirazları olabilir. Ne
tice itibariyle müdürüyeti umumiyenin arzusu 
tamamen yerine getirilmiş bulunacaktır. 
Ben dünya İktisadi Devlet Teşekküllerinin esas
lı bir tetkikini yapmış olduğum iddiasında bu
lunamam ama; zannediyorum ki; bu sistem 

I İT an sen: in getirdiği sistemdir. İleri memleket-
I I erin pek azında tatbik edilen bir usuldür. Bu-
I nun ha-içinde idare meclisi daha ziyade 3460 
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sayılı Kanunun tesbit ettiği esaslar dâhilinde 
teşekkül etmiş bulunduğunu görmekteyiz. 

Simdi, t')iı yeni sistem kabul edilirse, Ünal-
dı belirtti, eğer müdürü umumi veya bu mües
sesenin. teşekkülün müdürü umumisi ateşli bir 
ad a nisa, istediği teşebbüslere gireeek, murakabe
si/, nezaretsiz bu vazifeyi yapacaktır. Değilse, 
esasen bütün Devlet dairelerinde olduğu gibi, 
müesseselerimizde sari olan ürkeklik bugün de de
vam ediyor. Ili<; bir müesseseden iş çıkarmak 
maalesef mümkün olamıyor, ürkeklik devam 
edip gidiyor. Çünkü mesuliyet korkusu vardır, 
idare ile mesuliyeti, icra ile icra mesuliyetini ta
şıyan br insanın bu gibi risklere girmekten çe
kineceğini kabul etmek lazımdır. Bu itibarla bu
nun haricinde, meselâ denmektedir ki, 3 kişi
den beş kişiden fazla olamaz. Birçok işçi istih
dam eden teşekküllerin idare meclisleri hariç, 
diğerleri üçü o müessesenin ve teşekkülün me
murlarından olacaktır. 2 si de harici en. Bilfarz 
Ziraat Bankasını ele alalım. Sermayesi 750 mil
yon T.L. sidir. Onun da âzası 3 tür, 2 den biri 
Maliye Vekâletinden ıbiri Ticaret Bakanlığından 
âza bulunmaktadır ki: bununla 5 ediyor, bir de 
kooperatiflerden olacak ki; fi dır. Öte taraftan 
(S - 10 milyon sermayesi olan Tiftik - Yapağı Şir
ketinin de İdare Meclisinde âza adedi 3 kişidir. 
Arada bir şey yok. Vazife ve salâhiyet verilir
ken; o müessesenin ehemmiyet ve kapasitesinin 
de nazarı dikkate alınması lâzımgelir. Binaena
leyh; ben arkadaşlarımın bilhassa Sayın Ünal-
dı'nın bu müessese üzerinde yapmış olduğu iza
hata tamamen taraftarım. Bu maddenin böyle 
alelacele çıkmasında tehlike vardır. Sayın Tşık'm 
teklifine iştirak ediyorum. 3460 numaralı Kanu
nun ruh ve maksadı nazarı dikkate alınmak su
retiyle maddenin yeniden tedvini için Encüme
ne iadesini ben de arkadaşlarımla birlikte rica 
etmekteyim. 

BAŞKAN — Sayın Güzey. 
BAKÎ GÜZEY (Bursa) — Muhterem arka

daşlarım, evvelâ bu kanunun geliş sebebini ara
mak lâzımgelir. Bu kanuna, reorganizasyona ne
den lüzum görüldü? 3460 sayılı Kanunla Tica
ret Kanunu hükümlerine muvazi olarak teşek
kül etmiş bir idare meclisi ve aynı zamanda yi
ne Ticaret Kanunu hükümlerine muvazi olarak 
bir de murakıplık sistemi mevcuttu. 23 sayılı 
Kanun idare meclislerinin hakikaten vazifeleri
ni tam mânasiyle yapamadıkları kanaatine va

rılmak suretiyle çıkarılmıştır. Bu defa idare 
meclisi, karar organı kaldırılmış, bir müdürler 
Komitesi ile vo Müdürler Komitesinin başına 
da Fınum Müdürleri Komite Başkanı olması 
münasebetiyle, bir İdare Komitesi kurulmuştur. 
Bunun aksaklıkları görülmüş olacak ki yeni bir 
sistem getiriliyor. Bu yeni sistem de hakikaten 
ikisini karıştıran ve ikisini bir araya toplama
ya çalışan yeni bir mevzuat mahiyetinde görül
mektedir. Şimdi şikâyetimiz ne? İdare Meclisle
rinin hakikaten vazifelerini yapamamaları veya
hut da suiistimal etmeleri. En ileri iddia da bu. 
Fakat şimdi ne yapıyoruz? Bir Müdürü Umu
mi maiyetinde Bakanlıktan gelecek zevatla hem 
karar organı, hem de idare organı olacaktır. Ka
nunun mahiyetine, metnine bakacak olursak ida
re organı mahiyetinde görülmektedir. İster ka
ra i1 organı olsun, ister idare organı olsun haki
katen bir murakabe müessesesine mutlaka lüzum 
vardı r. Yüksek Murakabe İT evet i bilançolar üze
rinde, uzaktan tetkik eden bir teşekkül, bir mü
essese halinde görülmektedir. Fakat bizatihi işin 
hakikaten, esasen milletin ve ona temsilen Dev
irlin olan milyonlarca lirayı bir teşekkülde top
ladığımıza göi"1 bunun murakabesini yapmak va
zifemizdir. Ve bu vazife de denetlenmesine dair 
olan kanunla meclislere, teşrii organa verilmiş
tir. Teşrii organ da bunu Yüksek Denetleme 
Kurulu vasıtasiyle denetler. Şimdi ben diyorum 
ki, madem ki, esas itibariyle idare ayrıdır ve de
netlenmesi Meclise aittir. O halde iki tane bu 
denetlemeyi yapacak iki kişilik bir organın bu 
teşekküllerde bulunması lâzımdır. O zaman haki
katen Meclise karşı mesul olacak olan zevat ne 
idare1 baskısında ne de icra baskısında bulumu ı-
yacaktır. İcra baskısında olmadığına göre icra
yı da tıpkı Meclis murakabe eder gibi oranın ic
rasını murakabe edecektir. Ve Meclisin denetle
me organı olan 50 kişilik Komisyona raporları
nı verecektir. O zaman hakikaten tam mânasiy
le denetlemiş olacaktır. İster 23 sayılı Kanun ol
san, ister Tıeorgnnizasyon Kanunu olsun mille
tin olan Devlet malını murakabe etmek için ya
pılmış ve tedvin edilmektedir. Binaenaleyh; bu 
tedvini yapabilmek ve hakikaten bu murakabe
yi yapabilmek 'UMU mutlaka Meclisçe intihabedi-
b'-ii. hpkı Anayasa Mahkemesinde olduğu gibi, 
veyahut da başka organlar da olduğu gibi, on
lar .<.>•;!)'!, Meclisçe1 intihabedilen 2 kişilik bir or-
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g'anm bulunması ve ayrıca da bir murakıblik 
müessesesinin teşkili lâzımgelir. 

Ticaret Kanunu hükümlerinde meclisi ida
releri ive murakıplığı ayrı ayrı (hükümlere 'bağ
lanmıştır. Mıırakıibın vazife -ve mesuliyeti eri 
ayrıdır. Meclisi İdarenin /vazife -ve mesuliyetleri 
ayrıdır. Bir tarafta Ticaret Kanunu anonim 
şirketlerde bu şekilde tedvin edilmekte iken 
diğer tarafta, asıl muraka'be edilmesi lâzımlge-
len asıl milletin malım, Devletin imalını, Hazi
nenin parasını murakabe edilmesi lâ'zımgelcn 
'bir müessesede, murakıplık müessesesinin kal
dırılması teöviz edilemez. Bir 'hatadır. Onun 
içindir ki, komisyonun ıbu /meseleyi bizatihi el o 
alması icalbeder. Şimdi, Iböyle olunca ne olacak? 
Murakıp yok. İki tane Bakanlar Kurulunun 
tayin ettiği memur 'vardır. Umum Müdür «ni
da milyonların üzerinde kendi arzusuna ve 
kendi kafasının alabildiği Ibir miktar ive safha
da bu sermayeyi kullanacaktır. Bir umum mü
dür her şeye hâkim olabildiğine »'öre, ibu 1111111111 
müdürün eline Devletin ve milletin hu k;ıd<>. r 
paralarını muin keyfine «öre kuHanalbilecek 
Ibir lıalde 'bırakmak (büyük 'hata lolur. Biihas-
sa .;bu madde üzerinde naizarı dikkatlinizi çek
mek isterim. Hürmetlerimle efendini. 

BAŞKAN" — 'Sayın Dağlı. 

IİAZTM DAÖT/F (Çankırı) — Efendim Sa
yın Hidayet Aydıner arkadaşını 'hariçten- ga-
zel okuyor diye Yüksek Mecliste konuştu ken
disine 'ben fazla tariz etmiyeceğim. Yalnız biz 
'burada kanunun iyi bir 'şekilde çıkması için 
çabalamaktayız. 

Mdhterem arkadaşlar, size iki tane misal 
vereJbileeeğim. Misalin ibirisi ,'büyük bir mü
essesenin umum müdürü Avrupa'da büyük 'bir 
müessesenin mümessilidir, ismini açıklamıyo
rum, 'binaenaleyh tehlike ^büyüktür. 

Diğer 'bir misal vereceğim. Yüksek Sena
toda konuşuldn. Muvaffak olan 'bir müessese 
'büyük kâr getiren Ibir müessese, işc yapan ibir 
müessese o müesseseye bağlı bir vekil tarafın
dan hiçbir se'bep y'okken Iharcanmtştır. Bizim 
endişemiz 'bu memlekette yeni bir 2 illi niyettin, 
yeni hir iktisadi düşünüşün doğmasını istiyo
ruz. Eğer ibiz Ibunu doğuramazsak, -eğer biz 
hâlâ eski zihniyette, 'hâlâ eski idare meclisleri 
azaları şöyle idi, iboyle idi, şöyle olmuş falan 
diyerek 'hâlâ böyle düşünür ve lâyık lolmıyan-

ları oraya getirirsek bu memleket kalkınamaz 
arkadaşlar. Bizim dâvamuz kalkınma davası
dır. Zihniyeti değiştirelim. Diyorlar ki : Bu 
müesseseyi 'bize tavsiye eden 'bir İnlgilizdir. In-
ıgiliz tavsiye eder. İngiliz kendi kafasına göre 
tavsiye ediyor. ingiliz Hükümetine ıgöre tav
siye ediyor, İngiliz müdürlerine göre tavsiye 
ediyor, İngiliz halkına göre tavsiye ediyor. 
Türk müesseselerine göre 'tavsiye e'tmok Iba'ş'ka-
dır. Tecrübeler 'bunu 'bize 'göstermiştir. Ben 
size diyorum ki bir 'büyük 'müessesenin müdürü 
Avrupa'da bir şirketin de .mümessilidir. Suç. 
Bunu ispat etmek gayet z'or. Fakat kati ala
rak "biliyorum. Düşününüz ki, bu müdür mil
yonluk ibir yatırını yapacak. O müessese 'büyük 
'bir faibrika. yapacak. Bun mı karar organı 
kim? İcra 'organı kim'; İkisi de kendisi Nem 
karar organı, hem icra 'organı. Ne olacak ibu 
adanı':' F/fendim ben karar verdini yapiım. 
Binaenaleyh, İktisadi işlerde verimliliği temin 
etmek için, fiyat ııııırakalbosini temin edebil
mek için, maliyetin düşmesini temin edribilmek 
için Hıakikaten ıbu işiten anlıyan, 'ben demiyo
rum. ki çski yaran, eski vekillerin, eski 'hükü
metlerin, eski dostları, yaranları İktisadi Dev
let Teşekküllerinin 'baışına geçsin, Ibu ınıiiessese-
lerin yanında dursun demiy'oıuım, 'buna isyan 
ediyorum. Zaten kaç. defa da buna isyan et
mişimdir. Benim dediğim bu değildir. Benim 
demek istediğim lâyık insanları Jm müessese
lerin başına getiriniz, Ibu lâyık insanlar vicdan
la riyl e hu müesseseleri kalkındırsınlar. 'Bun
ların 40 - ;")() milyon lira İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin parası varken Ibugün ('bir) 
kuruş İktisadi Devlet Teşekküllerine yar
dım etmememiz gerekiyor. % ' faizle ça
lışsalar, ki bunlar da kâr eder arkadaş
lar. Maalesef Umular Ibirer imarettir. Birer 
çiftlik haline 'gelmiştir. Ben 'bunları 'burada 
mütaaddit defalar söyledim. Binaenaleyh ibir 
.müdürün eline 'bu işi (bırakırsanız yürümez. 
Demek ki'bir karar lorganı 'olacak, ibu karar or
ganı müdüre taiHbik ettirecektir. Zavallı mü
dür de f>elki kurtulacaktır, ini işten. (Ben bu 
defa İstanbul'da Devlet Deniz Yollan Umum 
Müdürü ile konuştum. Dedim ki «Arkadaş, 
bu şekildeki idare nasıldır1? «Aman» dedi «teh
likeli. Çünkü lıen hem karar nngam oluyorum, 
Ihem de idaresi :oluyorıım. Yakamıyorum Bü-
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tün mesuliyeti yüklenemiyorum» diyorlar. Bi
naenaleyh, evet öyle Vekil 'Boy .mesuliyeti yük
lenen adamlarda atıl iye riyfor. 

Dediğimiz budur. Biz lıakikalen bu İktisadi 
Devlet Teşekküllerini reorganizo ederken isabet
li. düşünelim. Tamemen Dovlet memurlarından 
ye adamlarından gelmiş 'bir zihniyetle yetişen, 
memur zihniyeti ile yetişenler Hiçbir vakit 'bu
rada yeriımliliği temin efmiyeicektir ve kârlılık 
getiremiyeceklerdir. iktisadi düşünüş olmaya
caktır. Maliyeti düşünmiyeceklerdir. Biz şe
kere istediğimiz vakit (bir kuruş ilâve ediyoruz, 
diyorlar. Ne olacakmış efendim? 20 para ilâ
ve ediyoruz diyorlar. Maliyetin düşmesinde 
'bunun mühim rolü vardır. Dünya piyasasında 
rekabet edebilmemiz için maliyeti düşürmemiz 
lâzımdır. Maliyeti düşürebilmek de bu islen 
a.nlıyan .mütehassıs elemanla tan idare meclisine 
gelmeleriyle kaimdir. 

Ben, Faruk Tşık arkadaşımın teklifine işti
rak ediyorum. Hidayet Aydmer arkadaşımızın 
da. bir daha böyle bizlere tarizdi' bulunmamasını 
rica ederim. 

BAŞKAN - --«ayın Hakan. 
SANAYİ BAKANT FETHİ (/HLİKBAŞ 

(Burdur) — Muhterem arkadaşlar, müzakere 
ettiğimiz madde gerçekten bütün iktisadi işlet
melerin. muharriki olan, işletmeye hüviyet ve 
renk veren idare heyetine taallûk etmektedir. 
Bu hususta memlekette iki deneme yapılmıştır. 
3460 sayılı Kanun ]<M8 yılında Belçikalı büyük 
iş adamı o tarihte İktisat Vekâleti Müşaviri 
olan Fonder Porter'in hazırladığı raporların ne
ticesi klâsik mânadaki idare meclisini ortaya 
getirmiştir. Tatbikat bunun iyi yürümediğini 
göstermiştir. Ama, bu işin bünyesinden gelen 
bir keyfiyet değildir. Esasen hiçbir müessese 
mahiyeten kötüdür denemez. Ona. renk veren 
ona istikamet veren insanların davranışlarıdır 
ki, müesseseyi şekillendirir. Bunun bir aksi ola
rak 23 sayılı Kanun bu defa müesseselerin bün
yesinde çalışanlardan kurulu kutup teşkil eden 
bir icra komitesi, karakterinde müdürler kuru
lunu getirmiştir. Bu da kendisinden beklenen hiz
metin yapılmasına elverişli bir bünyeyi ortaya 
koyamamıştır. Hükümetin sevk ettiği ise kar
ma bir karakter taşır ve hu karma karakterde 
Batı aleminde hususi teşekküllerin ve hır kışım 
resmî işletmelerin de hüviyetine bakarak asıl 
bu teşekküle renk verecek lider kimse, onun 
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üzerinde bilhassa durulmuştur. Hiçbir iktisadi 
şirkette İdare Meclisi üyeleri, işe yakından vâkıf 
olanlar müstesna, bilinmez, arkadaşlar. Ama 
Umum Müdür, işle azıcık alâkadar olan varsa 
bilinir. Bir şirkete renk veren bir anonim şirkete 
hüviyet veren evvelemirde bunun sadece kanu
ni mesuliyetini değil - İktisadi Devlet Teşek
külü olursa - moral mesuliyetini iş alemindeki 
mesuliyetini de nefsinde toplıyan adanı Umum 
Müdürdür. Bu sebeple Ciarb âleminde artık 
bugün umum müdürlerin kâffesi % 90 ı bütün 
mecmualarda okurum, bakarım, isimleri presi-
dant directeur general'dir. Başkan, genel mü
dürdür. İdare Meclisi toplantılarına başkan
lık eden İdare Meclisi Reisidir. Neden? Mües
sesenin 'muvaffakiyetinde de, ademimuvaffakiye-
linde de en büyük şeref payı ve mesuliyet umum 
müdüründür. O, müessesenin römorkörüdür. 
Bir liderdir. Bu tasarıda böyle bir tipin Tür
kiye'de İktisadi Devlet Teşekküllerinde de vü
cut bulmasına gayret sarf edilmiş ona göre de 
maddeler konmuştur. Bir başka tarafta madde
nin - bugüne kadarki mevzuatımızda yoklu -
«Umum müdürler ve muavinleri icabında muka
vele ile çalıştırılaibilsinler» hükmü yenilmiştir. 
Vepyeni bir hükümdür. Neden? Çünkü bu 
motorudur müessesenin. Bunların etrafına mü
essesenin içinde ve dışarda irşadedici kimseleri 
toplarsanız, daha iyi, isabetli karar alınabilir ve 
icrasına geçilebilir. Bâzı arkadaşlarımız umum 
müdürleri idare meclisi âzalariyle, biraz da 
memleket şartlarından örnek alarak, itişen kuv
vetler olarak görüyorlar. Mesuliyetini müdrik 
bir mesul adam eğer gerçekten mesuliyetini 
müdrik ise isabetli bir karar almanın muvaf
fakiyeti, için şerefli bir şey olduğunu kabul eder, 
iddia etmez arkadaşlar. 

Eğer memleketimizde çekişmeler görülüyor
sa bu birinci numaırada mesuliyet taşıyan in
sanların yeter derecede kendi mesul iye ti erini 
idrak edememelerinden doğmaktadır. Sayın Ha
zım Dağdı arkadaşımız; «Bilmem bir umum mü
dür harcami)» dediler. Harcanmaz arkadaşlar. 
Bakınız, şayanı eseftir ki, bir tahkikatın selâme
ti için karar almıyor. İşin başmda bulunması 
doğru değildir deniyor. Hayır illâ başında bu
lunacağım demekte manâ yoktur ve üzerinde ko-
nuşmıyaeağım. Bugün eski umum müdürün mu
hakemesi devam etmektedir. Mahkemeye ilgili 
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merciler' tarafından verilmiştir. Fakat bıımnı 
dahi Parlâmento da bu kadar konuşulması ha
kikaten şayanı eseftir. Onu da arz edeyim, ha
yır, 'belli ismini vermiyorlar , amma neyi kas-
dettikleri belli . Bütün bu arkadaşlar biliyor. 
Şu halde bu tasam gerçekten umum müdüre 
bir ağırlık vermektedir. Sebebi, umum müdür 
o müessesenin lideridir. 

Lideri olmalıdır. Şayanı eseftir, mesuliyet
ten, mesuliyet yüklenmekten, kaçan insanlar 
icra. işinde çalıştırılmaz. Hem icra işinde bulu
nacak beyefendiler, umum müdür olacak, hem 
mesuliyetten, korkacak. O müesseseler mefluç 
kale gelir arkadaşlar. Olmaz, İcra yeri mesuli
yet yüklenme yeridir. Evvelâ burada, anlaşa
lım. Bu bakımdan mesuliyetten korkanlar var
sa. süratle, hakikaten umum müdürlük makam
larım bırakmalıdır. 

Memleketin hayrı, mesuliyetten, korkma
yan, icraatının hesabını her an ve her yerde 
verebilecek adamların oraya getirilmesindedir. 
Yahut öteki türlü, kim kimden şikâyet edecek
tir, arkadaşlar? İdare Meclisi bir anon.ima-
dır isimsiz bir teşekkül. Burada mesuliyetler 
dağınıktır. Ama umum müdür bellidir. Mesu
liyetin sahihidir. Mesuliyet onun şahsında te-
şaMıııs etmiştir. 

Böylesine karakterize etmek lâzım. Memle
ketimizde ve garp âleminde ben yakinen gör
düm, beynelmilel ticaret odalarının toplantıla
rına 1960 ta 1961 de katıldım ve beş kere gör
düm. Büyük iş adamlarının hakikaten römorkör 
gibi işlediğini değil, hakikaten cemiyeti sürük-
liyen iş adamları olduğunu gördüm arkadaşlar. 
Tabiî şartlar da memleketlerinde ona göre oldu
ğu için isimlerini - yani bu sırada söylemek is
temiyorum muhterem huzurunuzda - ama mu
ayyen bir iş âleminde onun adı bir teminattır. 
Onun adı bu müessesenin başında ise banka kre
di verir. Onun adı bir müessesenin başında ise 
tahvilât çıkartırlar. Gazetelerde takibederim. 
İdare Meclisi Reisi kimdir? Umum Müdürü kim
dir? Bunu yazar. Neden? Başlıbaşma bir Alem
dir. Biz memleketimizde mukaveleli olarak da 
Umum Müdür ve muavinlerini istihdam edebil
mek kaydı ile bu tip umum müdürler yer alsın 
diyoruz. Elbette takdir edersiniz ki, gölgesinden 
dahi korkan bir insan bu umum müdür değil, o 

müessesenin başında olamaz, arkadaşlar. Şim
di getirmek istediğimiz müessese evvelâ bu hü
viyette bii' umum müdürü ortaya çıkarmak gay
reti içindedir. Aynı zamanda, şimdi arkadaşlar-, 
nerede bulunur?.. Bulmaya çalışacağız. Bu bir 
cesaret işi, memleketimizde y;>k mu? Var. Ama 
şartlarımız bâzı arkadaşların dediği gibi «Neme 
gerek, dedikodusu çok» diyor. Ama hüner, eğer 
millete hizmet etmekse «Dedikodulara göğüs ge
relim ve ben bu müessesede su hizmeti edebili
rim.» diyen adamlardadır. Ötekinin bir kıyme
ti yoktur. O da gitsin kahvede dedikodu yap
sın. Ibı bakımdan, hu adamları ortaya çıkaracak 
bir makanizma kuruyoruz. Muvaffak olur, ol
maz bu ayrı bir mevzu. Ama bu mekanizmayı 
memleket işlerinin yürütülmesinden sorumlu 
olan Hükümete vermek istiyoruz. 

Şimdi keyfiyet bu olunca, yine müesseseler 
irinde vazifeli olanlar o müessesenin dışından 
gelmiş olanlara nisbetle muvaffakiyetin büyük 
payını taşırlar, arkadaşlar. Çünkü devamlı ida
rede çalışan kimselerdir. Bu bakımdan öyle 
bir heyet kuralım ki, bu işin mânevi mesuli
yetini de geniş ölçüde taşıyanlar şerefini de 
kazanmış olsun. Ekseriyette onlar da olsun. Dı
şardan kimler gelsin! Dışardan gelenler; büyük 
isimleri, tecrübeleri, şöhretleri sayesinde mües
seselerine itibar kazandırır, umum müdüre ve 
idare meclisine isabetli karar almakta yardım
cı olur, arkadaşlar. Fransız Maliye Nâzın 
Baumgarthner ayrıldı. Peşinden bütün müesse
seler gitti. Seçti içinden ikisinde, üçünde gitti 
vazife aldı. İdare meclisi üyeliği aldı. Tanın
mış bir insan Max Petipierre İsviçre'de uzun 
yıllar Hariciye Nazırlığı yaptı Peşinden firma
lar koştu, 20 küsur yıl çalışmış ve 65 yaşında 
emekli olan bu zat iki tanesini seçti, gitti orada 
idare meclislerinde üyelik aldı. Neden? Bunla
rın ismi mühürdür, kaşedir. O müessesenin ida
re meclisi içinde bunun bilinmesi bir kere ra
kip müesseseler karşısında ona bir ağırlık verir 
bir. Piyasa aleminde banka ve malî mahfillerde 
bu müesseseye bir itibar kazandırır, iki. Bun
lar büyük tecrübe sahibi kimseler olduğu için 
idare meclisinde konuşulan meselelere otomo- -
bilin farları gibi ışık tutarlar, arkadaşlar. Sabah 
akşam müessese içerisinde çalışan ve ne de ol
sa hariçten gelenlere nisbetle işin ağırlığı için
de boğulan ve fakat muayyen kıymetin sahibi 
olan elemanların isabetli kararı vermesine ışık 
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t u t a r ve fakat getirdiği bir karar ın zıddnıı tek
lif eder de, isabeti orada görürse o karara uyar. 
(Jünkii orada isabeti »örerek o kaı-aı-a uyunca 
yine muvaffakiyet kendisine gelecektir. Bu iti
barla inat etmez, şeref duyar . Bu bakımdan 
bu müessese ne gerçekten arkadaşlar ın ifr.de 
et t iği gibi ;Ufiü sayılı [Camınım get irdiği idare1 

meclisidir, ne de 20 sayılı -Kanunun getirdiği 
Müdür le r Kuruludur . Ama garp âleminin eko
nomik alanda muvaffak olan işletmelerindeki 
idare meclisi örnek' olmak suret iyle İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin mesuliyetini alacak dira
yetli, kabiliyetli kişileri icabında mukavele ile 
oraya get i rmek suret iyle bu müesseselere mem
leketin, k a n u n u n 1 nci ve 2 nci maddesinde ifa
de edildiği veçhile, plânlı kalkınma devresinde 
ikide bir va tandaş lara finansman zorımlnğıınu 
yük lemiyd im, vergi koymıyalım ama bu teşek
kül ler k a y n a k yarats ın , bunlar ın yara t t ığ ı kay
nak nisbet inde f inansman için muhtaç olduğu
muz para yergi yolu ile alınmasın, mükellef 
tazyik al t ına girmesin. Bu noktai nazardan mül
hem olarak sevk edilmiş bir müessesedir. ( îarp 
âleminde tabii iyi eleman bulunabil irse ivi tat
bik edilebilirse muvaffak olmuş bir sistemdir. 
Bu bakımdan arkadaş lar ın bütün görüşlerini 
umumi olarak cevaplandırdığımı zannediyorum. 

Umum M ü d ü r memleketin milyonlarını kul
lanacak. Aman a rkadaş la r muvaffak olsun da 
elbette, yani bunu idare etsin diye getir iyoruz. 
Muvaffakiyetinin sırrı ne? Yazdık; basiretli ola
cak, var maddesi, gayretli olacak. .'MfiO sayılı 'Ka
n u n d a ik t isadi Devlet Tesekküller indeki perso
nel basiretl i bir tüccar gibi çalışacak. Ibınıın ne 
idüğü belli değildi. Bunu tasrih ediyoruz gay
ret edecek, enerjik olacak, dinamik olacak.. Ay
nı zamanda başka maddelerde de zikret t ik. [Jü
tün, bunlar ın içerisinde, hakika ten , içeride çalı
şanlar, inatçı adamlar olarak değil, ama. mües
seseyi verimli ve kârlı hale getirecek kaynak la r 
y a r a t m a k suretiyle, ulusal ekonomiye daha fay
dalı işler görür hale getirmiş olacaktır . Elbet te 
bu kolay bir iş değildir. Yetişme tarzı ile alâ
kalıdır, hazan da doğuştan elde edilir. Arka
daşlar, biraz fazla vaktinizi alıyorum. Ama, mü
teşebbis t ipi üzerinde çok çalıştığım için bili
rim. Bü tün omuzunda apul et taşıyanlar general 
olabilirler. Ama kumandan değildirler. A t a t ü r k 
bunu nu tkunda ifade etmiştir , vard ı r orada. 

Ayağına her futbol ayakkabısı geçiren topa vu
rur. Ama bir zeki değildir . Bunlar bi r takım 
kabil iyet ler meselesidir. "Memleketimizde bu 
kabiliyetl i kimseleri iktisatlı Devlet Teşekkülle
rinin basma getir irsek idare meclislerini bu 
mekanizma ile kurabi l i rsek hakika ten bu mües
seseler umduğumuz yat ı r ım plânlar ın ın finans
manı için mükellef va tandaş la ra veya doğrudan 
doğruya veya dolaylı şekilde yeni külfe t ler 
tahmil etmeden bu müesseseler 35 veya 50 mil
yar l ık yatır ım müesseseleri hal inde memleketi
mizde çalışır. Ye kaynak yara t ı r , ya t ı r ımla r 
genişler vesaire... Uu bakımdan bu müesseseler 
yeni bir müessesedir ama d a r p âleminde mu
vaffak müessesedir ve memleketimizde de mu
vaffak olması çarelerini aramak vâzıı kanun ola
rak sizlerin ve bizlerin müşterek vazifemizdir. 
Maruzat ım bundan ibare t t i r . 

B A K İ ÜÜZKY" (Bursa) — Sual soracağım. 
B A Ş K A N — Sual sözlerden sonra. Sayın 

Turhangil . 
k İ K E K T TkRITAISTiİL (Aydın) — Sayın 

Başkan, .muhterem arkadaşlar ; Sayın Bakanı 
dikkatle dinlemek zaruret ini hissettim, (jüııkü 
tedvin edilmekte olan bu kanunun ruhu şim
di üzerinde müzakere edilmekte olan 8 nci mad
de olsa gerektir. 

Sayın Bakan, sözleri arasında tecrübe edil
miş 34f>() sayılı Kanun ta tb ika t ın ın muvaffak 
olmadığım beyan etmekte1 ise de, şahsi kanaat i 
me ^örv bugün tasarrufu al t ında bulunan İk
tisadi Devlet Teşekküllerinin bugünkü halinde 
ve bugünkü mevcudiyetinde 3460 sayılı Kanu
nun iyi işleyişinin tabiî bir neticesi vardır . 

2o sayılı Kanunun, müdür le r 'kuruluna tev
dii hususundaki işleyişi dahi tasvibetmemekte-
dir. 

Sayın Bakanın beyanlarına dikkatle eğil
dim. İfadeleri arasında, muhterem arkadaşla
r ınım da dikkat nazarına çarpan, «muvaffak 
olsun da veya, muvaffak olur, olmaz» gibi tâ
birlerin mevcut olduğu müşahade olunmakta
dır. Şu halde memleketimizde reorganizasyon 
namı altında, getirilen bu kanunun bir ta tbikat 
devresi daha girecek, bu millet ve tekrar bu mil
let -getirilecek genel müdür lerden ve kurula
cak yönetim kuru l la r ından bir ümit bekliye-
cek. Sayın Bakan h u n l a r m muvaffak olacağı
na inanmıyor ve inanmadığını da beyanlar ı 
aras ında muvaffak olur, olmaz; muvaffak ol-
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sun da ne olursa olsun, gibi tabirlerle geçiştir
miş bulunmaktadır . Bize Bat ı iktisatçılarından 
bâzı misaller verdiler. Aluh'tereııı arkadaşla
rım, samimi olarak fikrimi i İade etmek isterim. 
Ne müdürler kuru lundan kurulmuş olması 
veya genel m ü d ü r e bir yönetim hakkının mut
lak olarak tanınması ve mesuliyetin yükletil-
mesi veya Meclisi idarenin eski sistemle ku
rulması veya yeni getirilen kanunun kaini I et
miş olduğu şe'kil, şalisi kanaatimce, hiçbir şey 
ifade etmez. Mesuliyeti ve iktisadi d ü/endeki 
bütün sorumlulukları kendi fikirlerimizde, 'ken
di hareketlerimizde ve bünyemizde aramak lâ
zımdır. Bat ıdan verdikleri misal de; lahmin-
ederimki Ballıda İktisadi .Devlet Teşekkülleri
nin basma getirilmiş olan bir genel müdür , hiç
bir zaman bir bakandan çekinmez ve her hangi 
bir bakandan hoşlanmadı, sevilmedi, kendisine 
hürmet edilmedi diye, hiçbir zaman yerinden 
uzaklaştırılacağı endişesi, içinde bulunmaz ve 
eğilmek ona .yaranmak ve iyi gözükmek hissi 
içinde hiçJbir zaman 'bulunmuş değildi)1. Bu 
zihniyeti bir eğer kökleştirebilirsek, değer ara
mak değil, faziletli insanları dahi bu iktisa
di teşekküllerin başımı getirdiğimiz zaman en 
faydalı insanlar olacağına bendeniz şahsan 
inanmaktayım. Sayın Bakanın ne demek iste
diğini pek tabii anlıyorum şu halde evvelâ te
şekküllerin çalışmasının prensibi değil, bir yö
netim sevk ve idare mesuliyetini omuzlarında. 
taşıyan hükümetler in getirdikleri ve mesuli
yet verdikleri insanlarda bir korku yaratma
ması ve ona her zaman memur olduğunu, me
mur bulunduğunu hissettirmemesi lâzımdır. Bu 
his mevcut olduğu müddetçe bu müesseselerden 
muvaffakiyet beklenemez, arkadaşlar, iki fikir 
çarpışıyor. Bir inci fikir sayın 'bakan bü tün yü
kün ve mesuliyetin umum müdürde olduğuna 
dair bize, bilmediğimiz, Batı âleminden misal
ler verdiler, teşekkür ederiz kendilerine.. Balı 
âleminin terbiyesini, Batı âleminin kül türünü, 
Bat ı âleminin bakanının davranışı ve lelâk'kile-
riyle Bat ı 'genel -müdürlerinin davranış ve te
lâkkilerini bu memleketle en yakın bir zaman 
da görmek istediğimizi ifade etmek islerim. 
({enel m ü d ü r ü n tamamen mesul olduğunda 
'bütün bir müesseseyi tek tür insan olarak sii-
rükliyen insan olduğunda ittifak ediyorum. 
'Salâhiyetler mesuliyetler ile kaimdir. Mesuli
yet verdiğimiz bir insana, âzami salâhivet ver 

• menıız mutlak: tabiî bir şeydir, ama salatııye-
1in üstünde, tepesinde 'bir demeklesin kılıncını 
bu lundurduğunuz takdirde o salâhiyetlerin ye
rim1 masruf olarak kullanacağını ifade 'etmek 
mümkün olamaz. Niçin meclisi idare fikrine gi
diyorum-? B i r genel müdürün , salâhiyet ve yet
kileri bir bakan karşısında, bir Hükümet kar
şısında teik bir insan olarak hesap vermek so
rumluluğunda olduğu için onun harcanması her 
zaman mümkündür . Kakat çalışma dinamizmini 
göstermek isti yen bir genel müdür önünde ida
re meclisi gibi bir kalkan bu lunduğu takdirde, 
bu. genel müdürün bakanın tasarrufundan, Hü
kümetin tasarrufundan muaf olacağı, bu kal
kanın arkasında bulunacağı cihetle daha fay
dalı olacağına kaauiiıu. Geçmişte mevcut ise bu 
tasar ruf la r ın hatalı kullanılmış olması hiçbir 
zaman bir prensibin vaz'ında bize önder olma
malıdır. Sayın Bakan ne 'buyurdular.' ' Dediler 
ki, «Batıda öyle genel müdürler vardır ki, 
şahsiyetini orlaya. koyduğu zaman bankalar 
kirdi acar, İktisadi Devlet Teşekkülleri itimat 
eder.» evet. ibunları 'kabul ediyoruz. Fakat , bun
ların memleketimizde tatbikatı nedir? Bu geti
rilen ımaddelerde aranan şart nedir? Yalnız 
ve yalnız yüksek tahsil sahibi olmak, yani, 
umum müdür ve müdürlerin iktisabettiği neti
celeri iki isabefıuiş olması kâfidir, ama, 'Sayın 
Bakan bize bir Maliye Vekilinden bahsettiler, 
bir Dışişleri Bakanından bahsettiler. Bunlar 
bu gibi insanların ibir işin başına geçirilmesi 
'İmlini bu maddemiz hiçbir zaman sağlamıyor. 
Bu maddemiz yalnız bir yüksek tahsil umum. 
müdür ayarında olmak, 'bir 'barem derecesine 
yükselecek', umum müdürlük barem derecesine 
yükselecek ve Yüksek. Ticaret, İktisat, Hukuk, 
Mülkiyeden mezun olmak şart ını aramakta
dır. Şu halde 'ben şabsan kanunda yazılı yönet
me ve karar verme organlarının aynı kişide 
birleşik*, olarak mevcudiyetinin ta raf ta r ı deği
lim. Yürütme, icra. etme, karar verme yetkilerini. 
haizdir. Kendi verdiği .bir kararı yürütmekle 
mükellef olan bir insanın sorumluluğu, icraatı 
(murakabesizdir, betahsis bu madde 'doğrudan 
doğruyu demin bir maddenin 'müzakeresinde 
özerk, muhtar iyet 'kelimesini tamamiyle zedele
mektedir. M'uiıtar bir müessese hiçbir za
man. üç. tane kendi 'bünyesi içinden doğrudan 
doğruya, ilgili bakana bağlı ve bu da yetişmi-
.• onnus gibi bir de o bakan bu üç kişilik 'kuru-
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la keııdi mahiyetinde bulunan, emri altında 
bulunan üçüncü bir kişiyi de katacak ondan 
sonra aynı kurula Ahdiye Vekâletini temsilen 
do bir kişi katılacak, hepsi, dolayısiyle ilgili Ba
kan Hal iye Vekili ve Bakanlar Kuruluna doğ
rudan doğruya lıayatlariyle, mematiariyle, istik
balleriyle bağlanacaklar, ondan sonra da bu 
müessesenin adı özerk olacak ve özerk karar
larla yürüyecek. Buna imkân görmemekteyiz. 
O bakımdan Meclisi idari sisteminin yanlış, 
hatalı veya ehliyetsiz kişiler seçilmek suretiy
le tasarruf edilmesinin bu neticeyi doğurmuş 
olmasını asla kabul etmiyoruz. İhtisas sahibi 
kimseler ile kurulacak bir yönetim kurulunun 
özerk mahiyeti ortaya çıkacaktır. Mâruzâtım 
bundan ibarettir, hepinizi hürmetle selâmla
rım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELİKBAŞ 

(Buıdur Mlletvekili) — Muhterem arkadaşlar, 
sayın arkadaşımız mevzuu, daha kolay anlaşıl
masına hizmet edecek, bir vuzuh içerisine aldı. 
Onun için kendisine müteşekkirim. Konu şu ha
le geliyor: Acaba umum müdür, idare meclisin
de vazife alacak teşekkülün diğer üyeleri mi da
ha çok, yoksa hariçten tâyin edilecek idare mec
lisi üyeleri mi daha çok Bakanlığa ve Hüküme
te tabi olur? Durum bu, gayet basit, 

Umum müdür ve muavinleri tatbikatta icra 
işinde devamlı çalıştıkları için, yükün büyük 
kısmını taşıdıkları için, Devlet teşekkülünde va
zife verilmesc dahi serbest sektörde kolaylıkla 
vazife bulurlar ama, idare meclisi üyeleri on
ların kolaylığı içaresinde vazife bulamaz arka
daşlar, bulamaz. Şimdi, tatbikatını ben yaşamı-
şımdır bunun. İdare meclisine seçilmek istiyen di
yardaki üyeler çok daha fazla Bakanlığa ve Hükü
mete yanaşmaktadırlar arkadaşlar. Ben bunun 
tatbikatını bilirim. Halbuki umum müdürler 
katiyen aynı vaziyette değildir. Çünkü umum 
müdürlerin o mevzuda çalışmaları sebebiyle bir 
ihtisası, asgari ölçüde de oksa, piyasada vardır. 
Ama hariçten seçilecek yine Bakanlar Kurulu
nun kararı ile tâyin edilecek idare heyeti üye
leri aynı raddede değildir, arkadaşlar. Ve bıra
kınız onu her biriniz kendi zihninizde Türkiye'
de idare meclislerinde vazife gören üyeleri res
mi geçit yaptırınız, bir de umum müdürlükte 
çalışanları resmi geçit yaptırınız, hangilerinin 
daha hareket serbestisine sahibolabileceğini ko-
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laylıkla neticeye bağlarsınız arkadaşlar. Yani ge
ce ile gündüz kadar memleketimizde bu sarahat 
kazanmıştır. Arkadaşımız bu kolaylık içerisinde 
mukayese imkânı yaptığı için kendisine müte
şekkirim. Yalnız arkadaşlarım, nihayet müstafi 
bir Hükümetin Bakanı da olsam, benimle umum 
müdürlük mevkiinde çalışan arkadaşlarımı san
ki vekillere sabah akşam boyun eğmek veya on
lara mecburi olarak haddinden fazla haysiyet
lerini kırıcı şekilde (hürmete mecbur oldukları 
için adeta yerlerinde kalabiliyorlarmış mânasını 
tazammun edecek beyanlarından mesai arkadaş
larımı da tenzih etmeyi vazife bilirim. Beyanınız 
oraya gelebilir. Tabiî bir senatör arkadaşımızın 
böyle bir beyanda bulunabileceğini benim de ak
lımdan geçirmeme imkân yoktur. Fakat o mâna
ya gelebilir. Bunu bilhassa belirteyim. Memleke
timizde çalışan, vaktiyle çalışmış ve halen çalı
şan umum müdürler muayyen ölçülerde muvaf
fakiyeti sabit olan kıymetli insanlardır. Bu ba
kımdan şu veya bu kimse isim olarak verilmedi
ği takdirde bütün mesai arkadaşlarımı gelmişte 
ve geçmişte ve halen bu çeşit ithamlardan ve be
yanlardan tenzih etmeyi bir borç ve vazife telâk
ki etmekteyim. Bunu da belirtmiş olayım. Mev
zulunuz, tekraren arz ettiğim gibi, bir muvaze
neli idare meclisi kurmaktır. Hariçten gelenler 
kendi tecrübelerinden ne ölçüde isabetli karar
lar almakta yardımcı olurlarsa bu imkân da mah
fuz tutulmuştur. Sadece Bakanlık teşkilâtından 
gelmek mevzuubahis değildir. Hariçten de gele
bilir, Bakanlık Teşkilâtından da gelebilir, murad 
muvaffakiyete ulaşmaktır. İçerde çalışanların 
daha büyük mesuliyetleri olduğundan onların 
idare meclisinde ekseriyette bulunması bilhassa 
istenmiştir. 

Mâruzâtım bu kadardır. 
BAŞKAN — Komisyon konuşmak istemi

yor. 
Bir dakika sualler var Sayın Bakan. Sayın 

Güzey sulanizi sorun efendim. 
BAKİ GÜZEY (Bursa) — Efendim, bu Çe

koslovakya ve Yugoslavya'dan başka hangi Garp 
memleketlerinde vardır? Birçok Garp memleket
lerinde var deniyor. 

SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELİKBAŞ 
(Devamla) — Efendim, İskandinavya memleket
lerinde var, benim bildiğim nisbette, Devlet iş
letmelerinde. Tabiî hepsini burada söyliyecek 
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durumda değilim. İktisadi Devlet Teşekküllerin
de daha çok hususi şirketler üzerinde1 tetkik yap-
mışımdır. Garp âleminde fonksiyonel sistem 
Fransa'da, Belçika'da, Holânda'da, isviçre'de, 
Almanya'da, İtalya'da, İngiltere'de, Amerika'da 
alabildiğine gelişmiş olan bir sistemdir. Yanı 
idare meclisi müessesede çalışanların, ekseriyeti 
teşkil edecek şekilde, idare meclisinde vazifelen
dirilmeleri orada yay «-m hale gelmiştir. (Nerede 
sesleri) İskandinavya memleketlerinde var arka
daşlar. Hayır bum; tetkik yapmadan şu anda 
söylemeye imkân olmadığı için bildiğimi söylü
yorum. Yani şurada var, burada yok diyebilmek 
bir tetkik meselesidir. 

BAŞKAN - - Sayın Hazım Dağlı. 
HAZIM DAĞLI (Çankırı) — Efendim muh

tariyet maddesi olan ikinci maddeye temas ede
ceğim. 

Bizim endişemiz l"mum Müdüıün serbest ha
reket edemiyeeeği tarzındadır. Hususi şirketler
de adamlar öyle geliyorlar ki, meselâ Yapı Kre
di Bankası ve bâzı müesseselerde böyle kişileri 
halk tutar. Böyle müesseselerde bunların salâhi
yetleri büyüktür. Bizim endişemiz, Hükümet, bu 
kanunu getirdikleri vakit, Hükümetin bu konu
daki salâhiyetlerinin hududunu ve müesseriye-
tini bildiren bir kanun getirebilecekler mi? Muh
tariyet üzerinde duruyorum bir. 

İkincisi de bu madde kabul edildiği takdirde, 
bağlı bulunduğu vekillerin bu müesseseler üze
rinde tesirleri ne olacaktır? Bunu soruyorum, 
iki. 

SANAYİ BAKANI FETHİ OELİKBAŞ 
(Devamla) — Şimdi ikinci madde ile bir tearuz 
mevzuııbahis değildir. Filhakika demin söyledim 
arkadaşlarıma, hariçten Bakanlar Kurulu ilgili 
bakanın teşebbüsü ve Bakanlar Kurulu kararı 
ile tâyin edilen idare meclisi üyeleri Türkiye'
nin tatbikatında dahi umum müdürlerden daha 
fazla Hükümete bağlı kalmışlardır. Türkiye'
deki tatbikatta dahi hariçten yani 3460 sayılı 
Kanunun getirdiği idare meclisi umum müdür
lerden çok daha fazla Hükümete bağlı olarak 
çalışmıştır. Bunu inkâr etmeye imkân yok. 

BAŞKAN r— Bir sual daha var. Buyurun 
sayın Dağlı. 

HAZIM DAĞLI (Çankırı) — Efendim, 
3460 sayılı Kanunun tavsif ettiği şekilde 
bir idare meclisi tâyin edilmiş midir ki, bi
zim bildigîınîz. nerde yaran varsa, nerde ise 

yaramıyan insanlar varsa onlar idare meclisi
ne gelmişlerdir. Biz bunu istemiyoruz, biz diyo
ruz ki; .'5460 sayılı kanunun ruhundaki idare 
meclisi azaları tayin edilmiş de bunlar niçin 
kalmış ? 

SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELİKBAŞ 
(Devamla) — Şimdi arkadaşlar, nihayet Ko
misyon sözcüsü arkadaşımda izahat verecek, ya
ni bunu kanun tatbik edilmedi de o yüzden 
böyle oldu diye ifade etmek istiyor arka
daşımız. Kanun muayyen ölçüde tatbik edile
bildiği kadar edilmiştir. Anlaşılan bundan öte
ye inilemiyormuş. O yüzden, yalnız şunu da ifa
de edeyim. İş basit arkadaşlar, umum müdür 
olarak çalışan kimse o mevzuda formasyon sa
hibi - yürütücü arkadaşlar yürütücü. İdare 
meclisi üyesi yürütücü değil, yani akıl verici 
olacak nasihat verecektir. (Karar veriyor, ses
leri). 

Kvet karar veriyor- ama icra adamları dışa
rıda kolayca iş bulur, idare Meclisi üyeleri, icra 
adamlarına nisbetle aynı sahada meselâ kâğıt 
endüstrisinde fiilen işleri yürüten, fabrikayı 
kuran, işletmeciliğini yapan, hesabını kitabını 
ortaya/' çıkaran, projesini yapan idare meclisi 
üyeliğine gelir. 'Muayyen müzakerelere katılıp, 
mütalâa beyan edip, karara iştirak ettiği nis
betle dışarıda daha kolay iş bulur arkadaşlar. 
Bunu reddetmeye imkân yoktur. Bu konuda 
maruzatım budur. 

BAŞKAN — Sayın Sarıgöllü sorunuzu so
run, 

OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) - -
Lvvelce de arz ettiğini gibi. bendeniz bu yöne
tim kuruluna seçilen üyeler vasıfları itibariyle 
niçin bir nevi Bakanlıklar mümessili halinde 
olurlar, yetişkin serbest kişilerden olmaz? Şim
di, binaenaleyh, umum Müdürün icrayı faali
yette bulunması bakımından piyasada her za
man tutunacak bir şahıs olması yönetim kuru
lunun vasfım değiştirmez. Yani biz devletçilik
ten kaçmak istiyoruz, Hükümetin de iktisadi 
müesseselere hakim olmasından kurtulması için 
(;areler arıyoruz. Yönetim Kurulunun kuruluş 
tarzında bu bir emniyet meselesidir, bunun 
için bu hususta izahat verirseniz memnun olu
ruz. Yalnız Umum Müdürün izahat vermesi 

SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELİKBAŞ 
(Devamla) --- Arzedeyim. Şimdi arkadaşımızın 
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müşahhhas bir teklifi yok, yani biz bir takım i 
objektif esaslar koymuşuz. îdare Meclisi Üyeli- j 
ğine getirileceklerde objektif kıstaslar koymu- ı 
şuz. Eğer arkadaşımız diyorlarsa ki ; serbest ha
yatta hiç tahsili olmadığı halde muvaffak iş 
adamları vardır, »ulara da imkân açalım. Bu 
mudur yani görüşü? Bunlar fevkalâde istisnaî 
hallerdir. Nihayet memleketin muayyen işlet
melerine ait hükümler sevkedilirken bu derece 
istisnai vaziyetlere bakılmaz, umumiyet içinde 
kalınmak da usuldendir. Eğer dışarıda kanun
da gösterilen vasıfları haiz serbest meslek men
supları varsa onların da idare heyeti üyeliğine, 
umum müdürlüğe ve muavinliğine gelmesine 
mani kanımda bir madde yoktur arkadaşlar. 
O da müsaittir. 

BAKİ GÜZ UY (Bursa) — Bir sual soraca
ğım efendim. 

BAŞKAN — Buyurun, soıvnuz Sayın Güzey. 
BAKİ GÜZEY (Bursa) — Bir murakıp tâyin 

edemez misiniz?. B iyle bir şey daha faydalı olmaz 
m:?. 

SANAYİ BAKANİ FETHİ OELİKBAŞ 
(Devamla) -— Şimdi arkadaşlarım, idare mecli
sinin ve umum müdürün çalışı lalarını murakabe 
edecek Yüksek Murakabe Heyeti vardır, .bu bir 
Ayrıca, muayyen hadler dâhilinde ilgili Bakan
lığın kanunlara göre çalışılıp çalışılmadığmı mu
rakabe ettirmek yetkisi vardır; iki. Bunun dışın
da iki kişi daha koyalım ve Meclis seçsin. Bunun 
faydalı olabileceği kanaatini tanımamaktayız. Üs
telik bütün hareket serbestisini mesuliyetini üze
rine almak suretiyle, hareket serbestisini umum 
müdürlerin veya idare meclisinin geniş ölçüde 
tahdidedeeeğinden külliyen iş yapamaz müessese
ler haline gelmek için yeter bir kuruluş olacak
tır, kanaatindeyiz. 

FİKRET TURHANGlL (Aydın) — Sayın 
Bakan murakabe yönünden Bakanlığın murakabe 
hakkının mevcudiyetini beyan atiler. Bu yol özel 
müessesenin çalışması üzerinde tesir icra etmez 
mi l 

SANAYt BAKANİ FETHİ OELİKBAŞ 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlar, her bakan
lık Parlâmentoya karşı mesuliyetini taşıdığı mü
esseseyi muayyen ölçüde murakıbe eder. Fransa'
da vesayet organıdır Bakanlıklar, (Organe de la 
tutelle) diye tâbir ederler. Ve bize nisbetle daha 
ileri istikamettedir. Bizde ise bunda gerilemişiz- j 
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dir. Kanunlara göre çalışıp çalışmadığını mura
kabe ettirmek, hesap durumlarını tesbit ettir
mek, murakabesiyle yetinmişizd'r. 3460 sayılı Ka
nuna göre daha gerilemiş, murakabe yetkisi, fakat 
ileriye gitmiş değildir. Bunun da zarureti aşikâr
dır. Her hangi bir İktisadi Devlet Teşekkülünde 
bir muamele olmuşsa Parlâmento da bunu mura
kabe etmek isteğinde bulünurs; o halde ona bir 
muhatap bulunması lâzımdır, ki onun muhatabı 
da teşekkülün bağlı olduğu balemiık olması zaru
ridir. 

BAŞKAN — Şimdiye kadar 8 nci madde üze
rinde 15 sayın üye söz aldı, 5 .:;aym üye de sual 
sordular. Böylelikle kâfi derecede karşılıklı fikir
ler belirtilmiş oldu. Komisyon söz istiyor. Şimdi 
komisyona söz vereceğim, ondan sonra bir sayın 
üyeye söz verdikten sonra takrirleri okutacağım. 
Buyurun Sayın Komisyon Sözcüsü. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SEBA 
HATTIN ORHON (Giresun) — Sayın Bakan, 
son izahları ile lâzımgelen bilgiyi verdiler, onun 
için vaz geçiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ünal. 

SAKİP ÖNAL (Adana) — Sayın arkadaşla
rım, idare meclisi âmâlıklarındı idareden ekseri
yet sağlanmış olursa bu müessesenin muhtariyeti 
zedelenir, kanaati içindeyim. 
' ikincisi; karar organı olan -darc meclisi aza

sının idari hürriyeti zedelenir, icra i hürriyet yi
ne zedelenir. Bu bakımdan bu müessesenin bu 
memlekete kârlı bir şekilde, fayda sağlıyacak esas
lar kurulurken, idarenin, ekseriyet kazanmaması 
şart olması lâzımgelir. Yani beş kişilik bir idare 
meclisi azasının asgari üçünün hariçten, ikisinin 
de idareden olmasında bir mahzur yoktur. Sayın 
Bakan Avrupa'dan bahsettiler. Onlar gibi olmayı 
çok arzu ederiz, ama gelmiş geçmiş hâdiselerde, 
bâzı şeylerde emsaller vardır. Bu bakımdan bizim 
memleketimizde memur zihniyetini bu hususi te
şebbüsle bağdaştırmak zaruret ndeyiz. Bu, aynı 
zamanda Devletin bir kolu, iktisadi kolu olduğu 
kadar bunu hususi teşebbüsle de bağdaştıracak 
bir zihniyetle kâr eden müesseseler haline sokmak 
zaruretindeyiz. 

Hvet, umum müdüre mesuliyet yükletirken 
hakikaten bunun sınırını çizmek zarureti vardır. 
Ama idare meclisi âzalıklarının ekseriyeti hariç
ten olur ise doğacak mahzurları başka şekilde izah 
ettiler. Burada mahzur doğdu ise bunu başka 
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yönden almamız lâzımgelir. Mvvelâ bir idare mecli
sine hangi branşta ise lâyık olan adamın getirilme
sinde dikkat etmek zarureti vardır. Bir zamanlar 
arpalık denilen bu müesseselere lâalettayin adam
ların bağlanmasında her halde fayda yoktur. Bu
gün de birçok idare meclisi üyelikleri vardır. 
Eğer burada bunların tadadım yapacak olursak 
hakikaten müşkül duruma düşeriz, idare meclisi 
âzalıklarmm kendi branşlarını göre bu memle
ketin iyi seçilmiş evlâtlarının o branşta muvaffak 
olacak şekilde kaliteli seçilmesinde fayda vardır. 

Oturduğu sandalyeye şeref katacak, ilmiyle, 
irfaniyle o müesseseyi zarardan kurtaracak ilmî 
yapıya,, ticari yapıya uygun bir bünyede, bir 
zihniyette olması şarttır. Bundan mahrum olur
sa elbette ki idare meclisi azaları iş göremez ha
le gelir. Bu bakımdan bugün birçok İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin zarar içinde olduğunu 
görmekteyiz. Ama yine biz bu müesseselere kâr 
olarak ikramiye vermekteyiz. Ve hattâ bâzı 
zarar eden müesseselere munzam vazifeler na
mı altında bir nevi prim vermekteyiz. O halde 
burada bugün tesis edilecek bu kanunla yapı
lacak şeyde bir esas noktaya temas etmek lâ
zımdır. Zarar eden müesseselere ikramiye değil, 
hattâ maaş da vermemek lâzımdır. Ama bir 
müesseseyi bir idare meclisi ve bir umum mü
dür kâra geçirirse bunun için bu maaşı hak ettik
ten başka prim de vermek lâzımdır. Yani öyle 

bir esas kuralım ki bu idare meclisi âzalıklarm-
da o müessese, sureti kafiyede, kâra geçebilsin. 
Bugün Reorganisazyon Kanunu çıkarken, bu 
müesseseler, ağyarını mâni efradını cami olma
lıdır. Yani idare hürriyeti elinde bulunmalıdır. 
Ama Hükümet olarak Bakan, İktisadi Devlet 
Teşekkülünün Devletçilik sistemine göre ayar
lanması yoluna sapıyorsa biz bu kanaatta deği
liz. Bunun için istiyoruz ki, idare meclisi aza
ları idareden ziyade dışardan gelecek meclis idare 
âzalıklariyle bunu tamponlıyalım yani ekseri
yeti dışardan gelecek arkadaşlardan teşekkül et
tirelim. Bunlarda hakikaten dört başı mâmur 
insanlar olsun. Yetişmiş insanlar olsun. An
cak bu şart iledir ki, bu müessese kârdan zarara 
geçebilir. Bugün Reorganisazyon Kanununun 
tatbik edilmemesine sebep de birçok Devlet 
müesseselerinin zarar etmiş olmasından dolayı 
bu ihtiyacı hissederek getirmiş olduğumuz ka
naatindeyim. 
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I O halde bu zarardan kurtulabilmenin yegâne 

çaresi, en lâyığının bulunup getirilmesidir. Bu
yuruyorsunuz ki, umum müdür çıktığı zaman 
vazife bulur. Ama idare meclisi âzalığı bulamaz. 
tşte o zaman Bakanın en büyük mesuliyeti orta-

I ya çıkıyor. O müdürden daha iyisini idare mec-
I lisi âzası olarak oraya getirebildiğiniz gün bu 

memleketin bu dâvası halledilmiş olur. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Önergeleri okutuyorum. 

I C. Senatosu Başkanlığına 
Şifahen arz ettiğim se'beplere binaen madde

nin yeniden tedvini için komisyona iadesini tek
lif ederim. 

Van 
I Faruk Işık 

Yüksek Başkanlığa 
Sunulan önergelerin ışığı altında yeniden 

I kaleme alınmak üzere 8 nci maddenin komis
yona geri verilmesini arz ve teklif ederim. 

Zonguldak 
Akif Eyidoğan 

Yüksek Başkanlığa 
I 8 nci maddenin aşağıda gösterildiği veçhile 

fıkra fıkra tâdilinin oya sunulmasını arz ve tek
lif ederim. 

Bursa 
Baki Güzey 

Madde 8. — Yönetim Kurulu teşekküllerin 
karar organı olup, teşekkülün en yüksek sevi
yede yönetme ve karar alma yetki ve sorumlu
luğunu taşır. 

Teşekkül bünyesinden Yönetim Kuruluna 
I katılacak görevliler her teşekkülün kuruluş 

kanununda gösterilir ve sayıları Genel Müdür 
dâhil üçten fazla olamaz. 

I Yönetim kurullarına, ilgili Bakanlığın inhası 
ile Bakanlar Kurulunca atanan bir üye ve Mali
ye Bakanlığının inhası ile yine Bakanlar Kuru
lunca atanacak bir üye, Türkiye Büyük Millet 
Meclisince seçilecek bir üye ve Yüksek Denet
leme Kurulunca gösterilecek iki namzetten Bü
yük Millet Meclisince seçilecek bir murakıp ka
tılır. Murakıplar toplantılara iştirak ederler 
fakat rey kullanamazlar.. 

Yönetim kurullarına ve murakıplıklara ata
nacak ve seçilecek olanlar Genel Müdür ve Genel 

I Müdür yardımcılarında aranan nitelikte olması 
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şarttır. Yönetim Kurulu Başkanı, teşekkül dı
şından gelen üyeler arasında Bakanlar Kuru
lunca seçilir. 

Sanayi, tarım ve ulaştırma alanlarında çalı
şan teşekküllerden geniş ölçüde işçi çalıştıran
ların yönetim kurullarında bir işçi üye bulunur. 
Yönetim kurulunda işçi üye bulunacak teşekkül, 
teşekkülün özel Kanununda belirtilir. İşçi üye
nin seçim şekli tüzükte gösterilir. Bu üyeler üç 
yıl için atanır ve seçilirler. Bu sürenin sonunda 
tekrar atanmaları veya seçilmeleri caizdir. 

Üyelik ve murakıplık için bu kanunda ara
nan nitelikleri yitirenler, atanmaları ve seçim
lerindeki usule göre süre dolmadan da değiş
tirilebilirler. 

Teşekküllerdeki özel sermaye hissesi % 15 şi 
aştığı takdirde bin, % 30 u aştığı takdirde iki 
üyeyi yönetim kurullarında bulundurabilirler. 

özel sermaye hissesi sahipleri tarafından seçi
lecek yönetim kurulu üyeleri dışındaki yönetim 
kurulu üyeleri birden fazla teşekkül veya diğer 
Kamu İktisadi Teşebbüsünün yönetim kurulun
da üye veya murakıp olarak çalışmazlar. Mu
rakıplar birden fazla vazife alamazlar. Yöne
tim kurulu üyeleri ve murakıplar çalışmalarım 
devamlı olarak teşekküle hasrederler, başka iş
le meşgul olamazlar. 

Rakip kuruluşlarda menfaat bağları bulunan
lar yönetim kurulu üyesi ve murakıp olamazlar. 

Yüksek Başkanlığa 
Sekizinci maddenin 2, 3 ve 4 ncü fıkraları

nın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini teklif edi
yorum. 

Adana 
Mehmet Ünaldı 

«Teşekkül bünyesinden yönetim kuruluna ka
tılacak görevliler her teşekkülün kuruluş ka
nununda gösterilir ve sayıları genel müdür dâ
hil, ikiden fazla olamaz.» 

Yönetim Kurulu Başkanı ile teşekkül bün
yesi dışından katılacak üyelerin sayı ve nitelik
leri teşekküllerin özel kanunlarında belirtilir, 
ancak bunların sayısı 3 ten az 5 ten fazla ola
maz.» 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim sebeplere binaen 8 nci 
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maddenin 3 ncü fıkrasının aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

«Yönetim kurullarına; biri ilgili bakanlığın, 
diğeri Maliye Bakanlığının, üçüncüsü de Sanayi 
Bakanlığının inhası üzerine, Bakanlar Kurulun
ca atanan üç üye daha katılır.» 

BAŞKAN — Sadık Artukmaç'ın bir önergesi 
daha var, okutuyorum. 

O. Senatosu Başkanlığına 
Şifahen arz ettiğim sebeplere binaen, 8 nci 

maddenin 9 ncu fıkrasındaki % 15 nisbetinin 
%5 olarak kabul edilmesi hususunun oya konul
masını arz ve teklif ederim. 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

BAŞKAN — Aykırılık sıralarına göre ayrı 
ayrı oylarınıza arz edeceğim. En aykırı olan 
Sayın Faruk İşık'la, Akif Eyidoğan'm önergele
ridir. Maddenin komisyona iadesi hakkında
dır. Komisyon iştirak ediyor imi: 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABAHAT-
TİN'ORHON (Giresun) —Hayır. 

BAŞKAN — Hükümet iştirak ediyor mu? 
SANAYİ BAKANİ FETHİ OELİKBAŞ 

(Burdur Milletvekili) — Hayır. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet iştirak 

etmiyorlar. Bunu oylarınıza arz ediyorum. Ko
misyona iadesini kabul edenler... Etmiy enler... 
Kabul edilmiştir. Maddenin Komisyona iadesi 
kabul edilmiştir. 8 nci madde önergelerle bir
likte Komisyona iade edilmiştir. 

BAŞKAN —• 9 ncu maddeyi okutuyorum. 

İlgili Bakanlıklar 
MADDE 9. — Teşekküllerin ilgili oldukları 

Bakanlıkların bunların yönetimindeki görevleri, 
teşekkül çalışmalarının kanun ve tüzük hüküm
lerine uygun olarak yürütülmesini gözetmek
tir. . 

Bu maksatla ilgili Bakanlıklar, gerekli hal
lerde teşekküllerin hesaplarını ve işlemlerini 
teftişe icabında tahkika tabi tutmaya ve bunlar 
nezdinde iktisadi ve malî durum tesbitleri yap
tırmaya yetkilidirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Sayın Artukmaç ve Sayın Tuna. 

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

bu maddenin ifade tarzı müphem, biraz da muğ
lâktır. Okuyan birkaç defa okuduktan sonra 
maksadı zor anlıyabil inektedir. Ben böyle gö
rüyorum, yani şöyle demek istiyor zannediyo
rum. «Teşekkülün bağlı olduğu Bakanlık, te
şekkül çalışmalarının kanun ve tüzük hükümle
rine uygun olarak yürütülmesini gözetmekle gö
revlidir. Bu maksatla, teşekkülün hesaplarını 
ve işlemlerini teftişe veya tahkika tabi tutmaya 
ve bunlar nezdinde iktisadi ve malî durunt tcs-
bitleri yaptırmaya yetkilidir.» Bunu ifade etmek 
istediğini tahmin ediyorum. Bu konuda bir 
önerge de takdim ediyorum. İltifatınıza maz-
har olmasını rica ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Tuna. 

AHMET NUSRFT TUNA (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlar, 9 ncu madde tatbikatta 
pek. çok ihtilâfların doğmasına sebebolan bir 
madde. Kanunun baş tarafında, İktisadi Devlet 
Teşekküllerini muhtar idare olarak kabul ettik. 
Fakat her muhtar idarenin de muhakkak bir 
murakabeye tabi olması lâzımdır. Muhtariyet
le murakabe biribirine tamamen zıt mefhum
lar değil. Fakat, şimdi bu murakabe nerede 
başlıyor, Bakanlıkla muhtar idare arasındaki 
münasebet nerede bitiyor? Maalesef bu hususu 
katiyetle tesbit edemiyoruz. 3 - 5 Bakanla ilgili 
tahkikat dosyası elimizden geçti. Bendeniz o 
tahkikat komisyonunda üyeyim. Bütün işler 
dönüyor, dolaşıyor. Bakanın vazife ve salâhiye
ti, murakabe salâhiyeti nerede'başlamaktadır ve 
nerede bitmektedir? Bunun hallinde büyük müş
külât çekiyoruz. 13u müşkülâtın çekilmesi do-
layısiyle bir Bakan nahak yere itham altında 
kalıyor, veya Bakandan lüzumundan fazla bir 
vazife bekliyoruz. Şunu yapması lâzımdır diyo
ruz, diğer taraftan İktisadi Devlet Teşekkülle
rinin kendi bünyesi içinde muhtar bir şekilde 
işlemesi lâzımdır. Bir Bakan her zaman bu vas
fı haiz değildir. Bir Bakanın yetiştiği k'endisi-
nin mesleki tecrübesi bir iktisadi Devlet Teşek
külünü tam ve katî olarak murakabe edecek ve 
ettirecek bir vaziyette olmıyabilir. Şimdi bu ka
nunda aşağı yukarı 9 ncu madde bütün kanun
larımızda biribirine benzer şekilde yazılmış. 
Fakat tatbikatçı bunu eline aldığı zaman Bakan 
neyi murakabe edecek, Bakanın murakabesi so
nunda muttali olduğu, kanunsuz gördüğü bir 
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muameleyi durdurarak yürüyüşüne tesir etmek 
hakkına salıibolup olmıyacağı mevzuudur. Şim
di şu maddeyi birçok defalar tetkik etmiş ve 
içinde sarahat bulamamaktan mütevellit üzünlü 
duymuş bir arkadaşınız sıfatiyle bunu teklif 
eden Hükümetten şu hususun aydınlatılmasını 
rica ediyorum. Muhtar bir teşekkül, bir İktisa
di Devlet Teşekkülü karşısında Bakanın mura
kabesi objektif ölçülerle nerede başlamaktadır, 
bu nerede bitmektedir? Bir, 

İkincisi : Bakan, her hangi bir .kanunsuz 
muameleye muttali oldu; tüzüğün fal'an mad
desine şu şekilde uyulmadı, isabetsizlik oldu, 
bu şekilde neticeye müessir olduğu katî ok 
mıyan kanunsuz bir muameleye muttali olduğu 
zaman o muamelenin yerine kendisi muhtar 
idarenin yerine geçmek suretiyle, ierai bir ka
rar alabilir mi? • , 

Üçüncüsü : Arkadaşlar biliyorsunuz ki, bir 
yatırım devresindeyiz. Tutuyor, iktisadi Dev
let Teşekkülü bir'mal alıyor; mubayaaya giri
yor. Fakat menaPatler çarpışıyor, bu men faal 
çarpışmasının, sonunda herhangi bir şirket iş
te himaye edildi veya diğerinin himaye gör
mediği veyahut memurların kanunsuz bir yolda 
hareket ettikleri yolunda bir ihbarda bulunu
labiliyor. Haddi zatında bu ihbarların kökü 
bu ihbarı yapan kimselerin şahsi menfaatine 
dayanmaktadır. Fakat idare çok müşkül duru
ma düşmektedir. Şimdi böyle bir ihbarı tetkik 
ettiren bakanlık meselâ; benim malımın ev
safı daha iyidir diyen firmanın bu malının 
evsafının bütün teferruatiyle iyi veya fena 
olduğu şeklinde kesintinin kolay olmadığını 
bir iki ay evvelki şu lokomotif dâvasında mü
şahede ettik. Firmanın birisi der- ki, «Bizim lo
komotiflerin evsafı çok üstündür, bunların 
alı turnası lâzım. Diğer bir firma der ki, «Hayır, 
bizimki daha üstündür.» Yani İm kabîl ihti
lâflar bakanlığa intikal edince bunun le
hinde ve aleyhinde söyliyenku' var. Burada 
denetleme vazifesini üzerinde bulunduran Ba
kan, şu muhtar idarenin muamebsinc el koya
rak onun yerine bir karar alabilir mi? Yani 
o münakaşayı durdurabilir mi? İşte netice 
itibariyle arz etmek istediğim, husus şu; muh
tar bir idarenin muhtar bir şekilde harekttint 
bekliyoruz. Bunun yanında murakabesi şarttır, 
Bakan murakabe edecektir diyoruz. Bunun hu-
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dutlarının tâyini için ve, ileride tatbikatçılara 
bir ışık tutması bakımından bunun komisyon 
ve .Bakanlık tarafından aydınlatılmasını is
tirham etmekteyim. Mâruzâtım bundan ibaret
ti?. 

BAŞKAN — Sayın Güzey. 

BAK t DÜZEY (Bursa) — Muhterem arka
daşlarım, kanunun esası, iktisadi Devlet Te
selsüllerinin muhtar bir idareye sahibolmaları 
meselesidir. Bu madde bu şekliyle kaldığı tak
dirde daima Bakanın umum müdüre müdahale
sini kolaylaştırarak ve umum müdürü daimî 
bir terdit altında bulundurmasına vesile teşkil 
edecekti]'. Bakan her zaman teftiş ve murakabe 
ettirecek. Peki Yüksek Murakabe Heyeti ne 
oluyor? Madem ki, bir Yüksek Murakabe He
yeti vardır, muhtariyeti temin edebilmek için. 
Bakanın istediği noktaları Yüksek Murakabe 
Tîeyctiıvlen istemesi, murakabeyi ona yaptır
ması, teftişlerin bitaraf olan ve Meclise bağlı 
olması dolayısiyle bitaraf olan bir müessese 
tarafından yaptırılması hakikaten muhtariyet 
temin edilebilir. Aksi takdirde her hangi bir 
Bakan kaşını güzünü beğenmediği bir umum 
müdürü veyaıhutta idare meclisi âzalarının he
yeti umumiyesini itşcn el çektircbilmek için 
kendi emrinde bulunan tetfiş heyetinden bir 
kadroyu gönderir tetfiş ettirir ve hiçbir şey 
yapmazdı, ibiızar .cıder. Onun içindir ki, hurada il-
gili olan bakanlıkların bu murakabeyi veya 
bu raporu Yüksek Denetim Kuruluna, yaptır
sın ve böylece bitaraf bir heyet bunu temin 
etmiş olsun. Onun için şöyle demek istiyorum : 
Bu 'mr.ık'saltla ilgi'l'i llfelkanlı'ldar, ıgendkli /hallerde 
istedikleri hususlar hakkında teşekküllerin du
rum teshillerinin yapılmasını Yüksek Denet
leme Kurulundan isteyebilir. Bu istek T / B . 
M. M. kanalı ile olur. Yüksek Denetleme Ku
rulu Millet Meclisine bağlı olduğuna göre, 
hakikaten muhtar olan bir müesseseyi de bita
raf bir heyetin tetkik etmesi yerinde olur. 
Bu maksatla bir önerge veriyorum. Mazhan 
kabulünüz olursa memnun olurum. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Başka söz istiyen ? Yok. Komis

yon ve Hükümetin görüşü? Sayın Bakan buyu
run. 

SANAYÎ BAKANI FETHÎ ÇELÎKBAŞ 
(Burdur Milletvekili) — Muhterem arkadaş-

10 .12 .1963 O : 1 
lar; Bakanlığın, özerkliğini kabul ettiğiniz Ik-

' tisadi Devlet Teşekkülleri karşısındaki mura
kabe vazifesi, teftiş vazifesi, nezaret vazi
fesi ne ölçüde ve nasıl işliycbileeektir ki, teşek
kül muhtariyeti bakımından zedelenmesin.. 
Karar yeri daima teşekküllerdir. Bakanlık 
teşekküllerin kanuna göre teşekküllerin, kendi 
teşkilât kanunu ve bu Murakabe Kanununa, 
tüzüklere ıgtöre çalışıp çalışmadığını takibede-
cektir. Meselâ kanun, bunların Atırma - Ek
siltme Kanununa t ah i olmadan ihale yap
malarını kahul etmiştir. ıBu demek değildir ki, 
keyfî olarak ihale kararı verecektir. Müessese
nin menfaatini gözeten 'bir karar verecektir. 

Bir ihbar oldu, efendim, şu mevzularda iha
leye girdik. Müesseselerden firmalardan tek
lif aldılar. Biz de girdik. En iyi teklifi biz yap
tığımız halde en ucuz, vasfı en iyi v. s., te
şekkül bunu kaale almadı, aksi firmaya verdi. 
Şimdi bunun karşısında nezaret vazifesiyle so
rumlu olan Bakanlıklar elini kolunu bağlayıp 
seyredemezler. Müesseseye yazı ile sorar, mese
leyi teftiş heyetine intikal ettirir, sorun der. 
Eğer gelen cevap tatminkâr değilse, teftiş heye
tine «git, teftiş et der ve fakat sonunda yine 
kararı teşekküle bırakır. Kendisi karar vere
mez. Teşekkül kararı vermişse ve bu verilen ka
rarda isabetsizlik görürse alâkalı mercilere in
tikal ettirir. Müessesenin menfaatine mugayir 
bir karar ittihaz edilmiştir, diye. Ama tatbi
katta bu pek böyle olmaz. Çünkü, vekâletlerin 
müdahalesi kanunun maksadına uygun karar 
almasına mecbur ettiği için kararlarını gözden 
geçirirler, ona göre tekrar kararlar çıkarırlar. 
Israr eder veya etmez. Değiştirebilir de. Bun
dan dolayı takibata uğrıyan teşekküller yok
tur, veya pek azdır. Çünkü, mesuliyet onundur, 
bilir. Bu bakımdan teşekküllerin muhtariyeti 
burada vekâletin nezaret ve murakabe sorum
luluğu karşısında karar mercii olarak yine te
şekküllerin kalması, faakt bu kararlarını mev
zuata uygun olarak verip vermediğinin mura
kabesinden ibarettir. Bu çok geçer memleketi
mizde. Maalesef, ihaleyi kazanan firma ihaleyi 
kazanamıyan firma tarafından ittiham edilir. 
Ben öyle hallere raslamışımdır ki, aleyhinde is
nat bulunan firmaya dâva açtırın, diyecek hale 
gelmişimdir. Bu kadar ağır ittiham ediyor seni. 
Ben tahkik ettirdim, tetkik ettirdim. Kanuna 
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aykırı bir şey gön ıedim. Teşekkül isabetli bir I 
karar vermiştir. A na siz de idarenin dürüst 
çalışmasına yardım edin. Mahkemeye verin ve
yahut da meslek teşekküllerine verin, demişim
dir. Meselâ mühendisler odası, mimarlar odası, 
kimisi veriyor, kimisi vermiyor. Bu bakımdan 
bu vekâletlerin teşekküller karşısındaki mev
zuata göre davranışları ile bir tatbikat içeri
sine girmiştir. Katiyen bilmiyorum, karar alan 
vekâlet olur mu? Olursa mesul olur çünkü. 
Eğer teşekküllerin şu mevzuat içerisinde karar 
organı olması yerine geçen vekâlet varsa bu ka
rarı alan vekiller sorumlu olur, arkadaşlar. O 
ancak dikkatini çeker, ikaz ederek tetkik edin, 
der. Çok geçer hele malının evsafının iyiliğin- I 
den bahsedenler yığın ile olur. Yığınla gelir. 
Maalesef bizim teftiş heyetlerini çok meşgul 
eder, teşekküllerin teftiş heyetlerini çok meş
gul eder. Ama karar mercii sorumluluk maka
mı teşekkül olmak itibariyle bakanlıklar ken- I 
dileri sorumlu olmak istemiyorlarsa kendileri 
karar vermezler. Dikkatini çekerler. I 

Şimdi arkadaşlar, Sayın Baki düzey arka
daşımız beğenmiyor, diye umum müdürü değiş- I 
firme gibi bir şey olamaz, arkadaşlar. Demin de 
söyledim. Sorumluluğunu müdrik bir makam 
için beğenmiyorum, diye bir umum müdürü de
ğiştirmez. Çünkü, kendisi gülünç mevkie düşer. 
Ama ne zaman değiştirir1?.. Umum müdür icra 
makamıdır. Bütün personel onun emriyle nak
ledilir, terfi eder, ve saire olur. Hakkında bir I 
tahkikat yapılması lâzım geliyorsa, hukukçu 
arkadaşlar çok iyi bilirler, tahkikatın selâmeti I 
icra makamında yetki sahibi olan kişi aleyhinde 
tahkikat yapılıyorsa, bunun orada bulunmama
sını âmirdir. İdare hukukunda vardır, işten el I 
çektirmek. Müfettiş süratle gider, işten el çek
tirir. Neden? Tahkikatın selâmeti bakımından. 

Bu bakımdan arkadaşımın bu mevzuda bâzı 
olayları ima etmek suretiyle yaptıkları beyan
lar gerçeklere mutabık değildir. Başka bir ve
kil yapmayabilir de. Fakat benim mesuliyet an
layışıma aykırıdır. Ben mesul ederim. Yani ben 
müfettişlerin veya her hangi bir makamın aley
hinde şu suçtan dolayı tahkikat yapılmasını is
tediğim kimseleri iş başından, müktesep hak
ları mahfuz olmak suretiyle, ayırdedelim, der
de yapmaz iseniz mesul olursunuz. Veya mura
kabe vazifesini asgarisinden titizlikle kullan- | 
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I manastır, hükmünü alırsınız. Gene teşekküller 

ile bu teşekküllere bağlı müesseseler hakkında 
da birtakım beyanlar ileri sürülür. Teşekkül-

I lere bağlı müesseselerin başındaki mesulleri ge
tirmek, nakletmek teşekküle bağlıdır. Bir fab
rikanın, bir müessesenin müdürü, teşekkülün 
umum müdürlüğüne ve müdürler kuruluna tâ
bidir. Bâzı teftiş heyetleri gelir, «Bunu ayırın, 
bunu atmak lâzımdır» der. Bunun atılması veya 
bırakılması yetkili organın demin arkadaşımızın 
da ifade ettiği gibi bu yetkili organ teşekkülün 
kendisidir. Teşekkülün kendisi, bunun işinden 

I atılmasında fayda umuyorsa atabilir. Bunun ye
rine, «şunu at, bunu getir» derseniz, onların sa
lâhiyetlerine müdahale etmiş olursunuz. Ve ida
rede selâmet kalmaz, arkadaşlar. 

Şu halde sarahatle açıklamış bulunuyoruz. 
I Muhtar müesseseler mevzuatın maksatlarına gö

re kendilerine tanınan muhtariyeti, yetkiyi ve 
saireyi kullanacaktır. Bunun dışına çıkması me
suliyetini muciptir. Bunları murakabe etmek 
ise Bakanlığın vazifesidir, bu bir. Bakanlık hiç
bir zaman karar organı değildir; mevzuat ka
rar vezifesini teşekküllere vermiştir. Bakanlık 
yapacağı kararın mevzuata göre alınmasında 
gözetici olmaktan ibarettir. Yoksa teşekkülün 
yerine kendisini koyarak karar almak bakan
lık olarak mesuliyeti muciptir ve bu kararı tat
bik etmek de eğer karar isabetsiz ise teşekkü
lün başındakiler! mesuliyetten kurtarmaz arka
daşlar. O da mesul olur. Benim mâruzâtım bun
dan ibarettir. 

BAŞKAN Bir dakika Sayın Bakan, Sayın 
Baki Güzey'in bir suali var. Buyurun Sayın 
Baki düzey. 

BAKÎ GÜZEY (Bursa) — İktisadi Deıvlet 
Teşekküllerinin bâzı meselelerini 'tahkik için 
gönderdi, tahkik ettirdi, ınitırakaibe Çttirdi. Bir 
karara vardı. Yüksek 'Mıırakalbe Heyeti esa
sen murakabe etmekte. Birisi Ibaşka, birisi 
'başka 'bir kanaat a vardı. O zaman ne olur? 
•Sayın Bakan mesuliyet (bahsinde hakan niçin 
mesul -olur? 

SANAYİ BAKANİ VV/ml ÇEDJiKBAŞ 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlar, Bakanlık 
halihazırda yürümekte olan işler üzerinde mııra-
kaıbe vazifesini yapar; geçmiş'de de yapar. 
Ama Yüksek Murakabe Heyeiti hesap devresi 

I kapanır ondan s'onra halihazırda yapsa dahi 
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bize hemen Bakanlık olarak şu iş ş/öyle şöyle 
yürüyor diye birtakım raporlar 'verir. Ama iş
lerde eok zamanından geçmişte »olabilir. İhale 
gününde yapılır. Falan gün ihale yapılacaktır. 
Bir vatandaş haksız bir muameleye mâruz kal
dığını iddia etmektedir. Bunun alâkalı mer
cii Yüksek Murakabe Heyeti değildir. Bunun
la alâkalı makam Bakanlıktır, Bakanlık işe el 
koyar, o işi yürütür. Nereye kadar yürütelbi-
lirse. Bilâhara Yüksek (Murakabe Heyeti yü
rütülen işlerde sorumluluklar, tesbit etmişvse 
bunlar yine takibata mevzu teşkil eder. Bun
lar takibat dışında kalmaz. Sonra şunu da 
açıklıyayım ki, bu gibi işlerden Hükümet mem
nun değildir. Baki Güzey arkadaşımızın dedi
ği gibi, Bakanlar da bundan şikâyetçi \oldu'ğu 
için Hükümetten gelen tasarıda teftişten iba
ret bir yetkiyi Bakanlığa vermiş iken komis
yonlara teftiş yetkisinden başka, taihkik yetki
sini de vermiştir. Hükümet taihkik edelim de
memiştir. «Teftişin neticesini alâkalı mercie 
/gönderin» demiştir. Uğraşmayalım. Çünkü 
«(Hükümette vazife alanlar siyaset adamları
dır. Bu zatların dostları kadar, rakipleri de 
vardır. Dedikodu, mevzu edilir, girmiyelim, 
işin burasına» derler. Teftiş neticesinde, ta!h-
kika lüzum gösteriyorlarsa bakanlıklarda tah
kikle uğraişmıyalım, bulgun (olduğu gibi. Vere
lim adlî mercilere taihkik etsinler. Fakat ko
misyonlar teftişi ilâfve ederek talhkiki ilâve et
mişler. Bakınız Hükümetten ıgelen ikinci file-
ra şöyledir: «Bu maksatla ilgili /bakanlıklar 
gerekli 'hallerde teşekküllerin Ihesarjlarmı iş
lemlerini teftişe tabi 'tutmaya ve .bunlar nez-
dinde iktisadi ve malî durum teslbitleri yap
tırmaya yetkilidirler. 

Bakanlıkların işi gücü yokta il toyuna 'böyle 
sağdaki soldaki işleri ıgeri lâflara vakit ani ayı
racak? Devletin işini yürütecek. Biz (böyle de
diğimiz halde nihayet huzurunuza ıgelen şeyde 
ve 'Millet Meclisinden \geçen metin de Ibu mak-ı 
satla ilgili bakanlar gerekli hallerde İktisadi' 
Devlet Teşekküllerinin işlemlerini 've (hesapla
rını teftişe icabında talhkike talbi tutarlar 
ilâve edilen, Hükümetten gelen metin değil
dir. Bu bakımdan eğer Baki Güzey arkadaşım 
«Bakanlıklar tahkikat vazifesiyle mükellef ol
masın, teftişle yetinsinler, teftiş neticelerini il
gili mercilere intikal ettirsinler» diyorlarsa, 
buna itirazımız yoktur. 
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Başkan — Saym E'ge. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Muh
terem arkadaşlar, Bakan 'buyurdular ki, Yük-̂  
sek Murakabe Heyeti İktisadi Devlet Teşek
küllerinin geçmiş icraatını murakabe ederler, 
bunun üzerinde rapor (hazırlarlar. Halbuki il
gili Bakanlık ise her 'hangi bir vaziyet karşı
sında kendi 'organlariyle ıo anı, 'o andaki hali
hazır durumu teslbit ettirmek için başka teftiş 
yaptırabilir. Şimdi «bu vaziyet karşısında şu
nu öğrenmek istiyorum. Biz (bu. 'teşekküllerin 
yani İktisadi Devlet Teşekküllerinin 'bugün 
muihtar olmaları üzerinde duruldu. Bir taraf
tan da ilgili bakanlıkların, madde madde bu 
kurulacak teşekküller üzerinde tasarrufta bu
lunmak için imkânlar 'hazırlıyoruz. Halbuki 
bu geçmiş tatbikat hesa,pları taihkik edebilecek 
ve Yüksek Murakabe Heyeti 'halihazırdaki iş
ler üzerinde, Bakanlık ta'hkikat da yapabile
cek. İlgili bakanlıklar ile müesseseler arasın
daki münasebet, bir tarafsız 'olan, iki tarafa 
da bağlı olmıyan, üçüncü bir taraf tarafın
dan teftiş edilmiş olursa ve bunun vereceği 
rapor üzerinden murakabe ederse daha iyi, da
ha radikal olmaz mı? 

SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELİKBAŞ 
(Devamla) — Mulhterem arkadaşlar mesuli
yetler salâhiyetlerle (beraber yürütülür Bir 
illi al ey i müşaıhhas misal veriyor. Bir iihale ya
pılıyor teşekkülde. Bu İhale sebebiyle bir ih
bar vâki oluyor. Bu ihbar dolayısiyle hesap 
vermek durumunda olan, kendisine bağlı te
şekkülün çalışmasının (hesabını vermek duru
munda olan bakanlık, 'hesap vermek mecburi
yetindedir, Parlâmentoya karşı.. Arkadaşımız 
diyor ki, Ibu taraftır. Bakanlık bir ihalede ta
raf değildir. O kadar değildir ki, Parlâmen
tonun murakabesine talbi bir organ olarak, ka
nunların hâkimiyetini sağlamak bakımından 
kanunun taraflısıdır. Bu ıo kadar aşikâr bir 
şeydir. Yani arkadaşımız bakanlıkları teşek
küllerle bal i mücadele eden bir organ <olarak ka
bul ediyor. Bakanlıklar teşekküllerle 'hali mü
cadelede bir organ değildir. Şimdi demin arz 
ettim. Bakan bir politikacıdır. Onun dostları, 
rakipleri vardır. Bakanların her (tasarrufu 
rakipleri tarafından bir maksada ımıâtuf olarak 
yapılan bir tasarruftur. Bu kolay. Bu hale ge
tirilebilir. Ama Bakan bu işlerden parlâmen-
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toya karşı sorumluluk tanımaktadır. O za
man ne olur? Onu anlatacağım. İsterseniz 
kaldırabilirsiniz. 

Bu teşekküllerde (bir yolsuzluk geçerse (Ba
kan, 'ben de izin, Iher 'hangi t'bir yetki yiok diye
cek. 'Kanun sarih. İsterseniz 'çıkarabilirsiniz, 
Ama Ibıigiin sorumluluk taşıyan Ibir arkadaşı
nım sıfatiyle .bunun saikasına işaret ediyorum. 
Bıugün 'varız, yarın yokuz. Esasen istifa et
miş vaziyetteyiz. 

'Kendisinden 'hesap sordurunuz Ibir kimseye 
yetki vermiyorsunuz. (Bunu (hukukla nasıl 
bağdaştırabiliyorsunuz ? Anlıy amıyorum. Ba
kınız ne kadar sarih konuktum. Bu beyana
tımdan sonra eğer isalbetli ıgörüyorsanız, tayyı-
ııa dair bir 'takrir verirsiniz. 'Takrir üzerinde 
ımulhterem heyet karar verirse tayyedilir. 

(Söz istiyoruz, sesleri) 
BAŞKAN — Tamam efendim. Görüşmelerin 

sonu olan saat 7 ye gelmiştir. Şu 9 ncu maddeyi 
bitirelim, (önergeleri okutuyorum. (Söz istiyoruz, 
sesleri) Muhterem Heyetiniz reyleri ile halleder. 
Vakit tamam. 

Yüksek Başkanlığa 
9 ncu maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesinin oya konulmasını arz ve teklif ederim. 
Yozgat 

Sadık Artukmaç 

«Madde 9. — Teşekkülün bağlı olduğu Ba
kanlık, teşekkül çalışmalarının kanun ve tüzük 
hükümlerine uygun olarak yürütülmesini gözet
lemekle görevlidir. Bu maksatla teşekkülün he
saplarını ve işlemlerini teftişe veya tabkiıka tabi 
tutmaya ve bunlar nezdinde iktisadi ve malî du
rum teshilleri yaptırmaya yetkilidir.» 

Yüksek Başkanlığa 
Teşekküllerin muhtariyetlerine halel gelme

mesi için 9 ncu maddenin aşağıda yazıldığı veçhi
le tadilinin oya arzını rica ederim. 

Bursa 
Baki Güzey 

Madde 9. — Teşekküllerin i'gili oldukları ba
kanlıkların, bunların yönetimindeki görevleri te
şekkül çalışmalarının kanun ve tüzük hükümleri
ne uygun olarak yürütülmesini gözetmektir. 

Bu maksatla ilgili bakanlıklar, gerekli haller
de1 istedikleri hususlar hakkında teşekküllerin du-
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rum tesbitleri yapılmasını Yüksek Denetleme Ku 
rulundan isteyebilirler. Bu istek Türkiye Büyük 
Millet Meclisi kanalı ile olur. 

BAŞKAN —- Şimdi önergeleri lekrar okutup 
oylarınıza arz edeceğim. 

(Sadık Artukmaç'ın önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN —• Komisyon iştirak ediyor mu?. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABAHATTİN ()]{-

TTON (Giresun) - Efendim, «bağlı» değil, «ilgi
li» olmak kaydiyle iştirak ediyomz. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç, bu keliuK.nin 
değiştirilmesine iştirak ediyor musunuz?. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) - İşi İrak 
ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç razı, komisyon 
da iştirak ediyor. Hükümet iştirak ediyor mu?. 

SANAYÎ BAKANİ hETHİ OULİKBAŞ 
(Burdur) — İştirak ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet de Ut İrak ediyor, Ko
misyon filhal iştirak etmiş bulunuyor, dikkate 
alınmasını kabul edimler... Mtmiyc nler... Kabul 
edilmiştir. 

Sayın Baki Güzey, bu kabul karşısında İsrar 
ediyor musunuz?. 

BAKİ GÜZEY (Bursa) —- Ediyorum efen
dim, okunsun, oya, sunulsun. 

BAŞKAN — Baki Güzey'm takririni tekrar 
okutuyorum. 

(Baki Güzey'in takriri tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon iş! İrak ediyor mu?. 

KOMİSYON ADİNA SABAHATTİN 0"R-
HON (Giresun) - H a y ı r . 

BAŞKAN — Komisyon iştvrak etmiyor. Dik
kate alınıp alınmamasını oylarınıza arz ediyorum. 
Dikkate alınmasını kabul edenler... Elmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Sayın Güzeyin teklifi büyük 
bir ekseriyetle kabul edilmemiştir. 

Sayın Artukmaç'ın önergesindeki hususlar 
9 ncu madde olarak yalnız orada «ilgili» kelimesi 
eklenmek suretiyle Komisyon tarafından kabul 
edildiği cihetle, Sayın Artukmaç'ın teklif ettiği 
şekliyle 9 ncu maddeyi okuyorus. 

İlgili Bakanlık1 ar 
Madde 9. — Teşekkülün ilgili olduğu bakan

lık; teşekkül çalışmalarının kanun ve tüzük hü
kümlerine uygun olarak yürütülmesini gözetmek
le görevlidir. Bu maksatla teşekkülün hesaplarını 
ve işlemlerini teftişe veva tahkike tabi tul maya 
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ve bunlar nezdinde iktisadi ve malî durum tcsbit-
lei'i yaptırmaya yetkilidir. 

Maddeyi bu şekliyle oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Değiştirme meydana geldiği için açık oylarını
za arz edilecektir. 

Birinci madde üzerinde 133 sayın üye oy 
kullanmış, 125 kabul, 6 ret, 2 çekinser, salt ço
ğunluk temin edilmiştir. 

İkinci madde üzerinde 110 sayın üye oy kul
lanmış, 105 kabul, 3 ret, 2 çekinser, salt çoğun
luk temin edilmiştir. 

Üçüncü madde üzerinde 92 sayın üye oy kul
lanmış, 86 kabul, 4 ret, 2 çekinser, salt çoğun
luk temin edilememiştir. 

4 ncü madde üzerinde 92 sayın üye oy kul
lanmış, 88 kabul, 3 ret, 1 çekinser, salt çoğun
luk temin edilememiştir. 

5 nci madde üzerinde 103 sayın üye oy kul
lanmış 94 kabul, 7 ret, 2 çekinser, salt çoğun
luk temin edilmiştir. 

6 ncı madde üzerinde 103 sayın üye oy kul
lanmış, 101 kabul, 1 ret 1 çekinser salt çoğunluk 
temin edilmiştir. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN— 11 Aralık Çarşamba günü saat 

1. <— Cumhuriyet •Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Özgüneş'in, Çankırı Valiliğine tevdi edilen 
evraka 'dair yazılı soru fmergesi ve îçişleri 7*a-
keım îlyas Seçkinin cevabı (7/119) 

22 Kasım 1.96.3 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların İçişleri Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ede
rim. 

Mehmet Özgüneş 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi 
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7 nci madde üzerinde 105 sayın üye oy kul

lanmış 101 kabul, 4 ret, salt çoğunluk temin edil
miştir. 

9 nen madde üzerinde 93 üye oy kullanmış 
80 kabul, 13 ret, salt çoğunluk temin edilmiştir. 

3 ncü ve 4 ncü maddelerde salt çoğunluk 
sağlanamamış ise de işarı oyla kabul edildiğin
den Anayasanın 92 nci maddesi gereğince tek
rar oylan mıyacaktır. 

Şimdiye kadar 8 madde çıkmış bulunmakta
dır. Ayın 15 nci akşamı mehilimizin sonu oldu
ğu cihetle bu tempo ile gidersek bir güçlükle 
karşı karşıya kalacağız. Bunu nazarı itibara alan 
(Başkanlık Divanı yarın saat 14 de toplanmayı 
kararlaştırmıştır. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABAHATTİN OE-
HON (Oiresun) — Efendim, Komisyon toplan
tısı var. 

ıBAŞKAN — Peki şu halde Komisyon top
lantısını 14,00 ilân ettiği için yarın saat 15 de 
toplanacağız. Yalnız Komisyondan 8 nci madde
yi saat 15 e yetiştirmesini rica ediyorum. 

Yoklama yapılacaktır efendim. 

45,00 de toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,10 

1. Ziibük Dergisinin 26 Kasını 1962 gün ve, 
43 sayılı nüshasında yayınlanan (İtin ağası) 
başlıklı ve (Cemal ağanın iti) konulu yazının 
Çankırı Kız Sanat Enstitüsünde 20 Nisan 1963 
günü tertiplenen müsamerede monolog halinde 
okutulması dolayısiyle Çankırı Cumhuriyet Sav
cılığınca hazırlanan ve 15 Nisan 1963 tarihin
de Çankırı Valiliğine tevdi edilen tahkikat ev
rakı üzerinde adı geçen valilikçe ne gibi 'bir iş
lem yapılmıştır? 

2. Bu tahkikat dosyası hâlen nerededir ve 
ne gibi bir işleme tahi tutulmaktadır? 

3. — YOKLAMA 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 

!l - - YAZILI SOKVLATÎ YE CEVAPLAIU 



C. Senatosu B : 13 
T. C. I 

İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 7 . \9 . "1963 
Şuhe : 1. B. (12273-21227) 

Konu : Çankırı Kız Sanat Ensti
tüsünde tertiplenen müsamerede 
yapılan monolog hak. 

Cumhuriyet (Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 23 . 11 . 1963 tarifti ve Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü 3008.7-119/3607 sayılı ya
zınıza, 

Cumhuriyet Senatosu Ta'biî Üyesi Mehmet 
özgüneş'in 22 . 9 . 1963 tarihli yazılı soru öner
gesi ile ilgili olarak yaptırılan inceleme neticesi 
aşağıya derced.il mistir. 

20 . 4 . 1963 günü akşamı Çankırı Kız Sanat 
Enstitüsünün tertiplediği müsamerede, perde I 

10 .12 .1963 O : 1 
arasında bir öğrenciye okutulan «îtin ağası» 
başlıklı monolog dolâyısiyle hakkında kovuştur
ma yapılan öğretmen Sadrettin Gülsaran, me
mur olduğundan buna ait tahkikat Millî Eğitim 
Müdürlüğünce yürütülmektedir. Tahkikat henüz 
neticelendirilmemiş bulunduğundan 1.1 İdare He
yetine intikal ettirilememiştir. 

Monologu okuyan öğrenci ıSelma Yılmaz hak
kında takibat yapılmak üzere Çankırı Cumhu
riyet Savcılığınca Adalet Bakanlığından izin is
tenilmiş olup, Bakanlığın 27". 6 . 1963 gün ve 
Ceza işleri Genel Müdürlüğü 15480 sayılı yazı-
lariyle bu talebe hakkında takibat yapılmasına 
mahal olmadığı cevabına istinaden, takipsizlik 
kararı verildiği anlaşılmıştır. 

Arz ederim. 

il yas Seçkin 
içişleri Bakanı 

....*. ırgo > €a < gBM"——-•-««'• 
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Ö. Senatosu B : 13 10 .12 .1963 O : 1 
iktisadi Devlet Teşekkülleriyle müesseseleri ve iştirakleri hakkuıda kanun tasarısının 1 nci 

maddesine verilen oyların sonucu 
(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp Ünal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHISAR 
Rasim Hancıoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Niyazi Ağım aslı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

Uye sa yısı : 185 
Oy verenler : 133 

Kabul edenler : 125 
Reddedenler : 6 

% Çekinse rler : 2 
Oya katılmıyanlar : 48 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 
BALIKESİR 

Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BÎTLÎS 
Cevdet Geboloğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayan-
gil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aks oy 
Hali t Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
ihsan Hamit Tigrel 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR j 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Taldp özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Celil Cevherioğlu 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

İZMİR 
İzzet Birand 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçlâgil 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
M"uhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkuı 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet 7eki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskeınder 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdnlkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
tbrahim Şevki Atasağıın 

NİĞDE 
T7~ T J. T\ 1 

Kudret Bay han 
izzet Gener 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

— 213 



SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 

SÎÎRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Ttifat Öçten 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Aeııner 
Emeıuülah Çelebi (f.) 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
(î. t'T.) 

Osman Koksal 
Sami Küçük 
Mehmet Şükran özkaya 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurdakuler 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz ince 
oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
ibrahim Saffet Onıay 

C. Senatosu B : 13 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmı Üren 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

URFA 
Vasfı Gerger 
Esat Mahmut Karakur 

10 .12 . 1963 O : 1 
UŞAK 

Kâmil Coşkunoğlu 
YOZGAT 

Sadık Artukmaç 
Neşet Çetini aş 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELEfr 
Âmil Aıtııs 

Hidayet Ay diner 
Esat Çağa 
Ömer Er gün 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Ragıp Üner 
Necati özdeniz 
Nevzat Sen gel 
Âdil Ünlü 

Şevket Koksal 
SAKARYA 

Kâzım Yurdakul 
TOKAT 

Zihni Beıtil 

TRABZON 
Şevket Buiadoğlu 
Kesat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Oevat Açıkalm 
Sadi Koçaş 
Salıir Kurutluoğl u 
Kâzım Orbay 
Burhan ettin Uluç 

BURSA KONYA TRABZON 
Baki Güzey Ahmet Onar Yusuf Demirdağ 

KAYSERİ SAMSUN ZONGULDAK 
Hüseyin Kalpaklıoğlu Cahit Tokgüz Tevfiik inci 

[Reddedenler] 

RSA 
9 
rSERl 
alpaklıoğlu 

KONYA 
Ahmet Ona 

SAMSUN 
Cahit Tokg 

[Çekin 
İZMİR-

Ömer Lûtfi Bozcah 

[Oya. kata 
BALIKESİR 

Enver Aka (Başkan) 
BİLECİK 

Talât Oran 
BOLU 

Rahmi Arı kan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

ÇORUM 
Ze[ki Arsan 

EDİRNE 
Tahsin Uanguoğlu 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

GİRESUN 
M elini et izm en (P>.) 

GÜMÜŞANE 
Hal it Zarbım 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

[Açık üj 
Eskişehir 1 
Hakkâri 1 
istanbul 1 

üz 

TRAE 
Yusuf Demi 

ZONGU 
Tevfik inci 

serler] 
VAN 

['Varuk Işık 

»uyanlar] 
İZMİR 

Knis Kan su 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırnı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 

KOCAELİ 
Lfil fi To'koğlu (İ. (î.) 

MANİSA 
Orhan Süersan 

MARDİN 
Kemal Oral 

ORDU 
Eşref Ayhan 

/elikler] 
Samsun 1 

Yekûn 4 



C. Senatosu B : 13 10 . 12 . 1963 O : 1 
İktisadi Devlet Teşekkülleriyle müesseseleri ve iştirakleri hakkındaki kanun tasarısının 2 nci 

maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 
üye sayısı : J85 

Oy verenler • n o 
Kabul eder;!er ; 105 

Reddedenler : 3 
Çekinserler : 2 

Oya katılmıyanlar : 71 
Açık öyeliktor • 4 

[Kabul edenler] 
TABİÎ ÜYELER 

Refet Aksoy oğlu 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Suı>hi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Mehmet özgüneş 
Sclâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkay; 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Avşaı 
Mehmet Unaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Celâl Tevfik Karasa-
pan 

ANKARA 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
Mansıır Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet llkuçan 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Lskeııder Cenap Ege 
Fikret. Turhangil 

BALIKESİR 
İTamdi Oğuzbeyoğlu 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
:Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
\li Aksoy 
Ifalit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Ilışan Ha m i t Tigrel 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Oavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki îslâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Celil Cevherioğlu 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Bere. Turan 

İZMİR 
İzzet Birand 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulus m an 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittitn Kılıç 
Muammer Obıız 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erknt 
A. Balıattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Km in Açar 

Ferit Alpiskeııder 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
AbdülkeKm Saraçoğlu 

MUĞLA 
Mua'lâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
izzet Gencr 

ORDU 
Zeki Kurnrıılu 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 

Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Yusuf Demirdag 
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C. Senatosu B : 13 10 .12 .1963 O : 1 
URFA 

Vasfi Gtengıer 
Esat Mahmut Rarakur 

UŞAK 
Kâmil Coşkun oğlu | 

YOZGAT 
Sadık Artuktnaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 

0. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artus 
Hidayet Aydıııor 
Ömer Er gün 

[Reddedenler] 
İSTANBUL I BURSA 

Şevket Akyürek j Baki Güze> 

# 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Emerıullah Çelebi (.1.) 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Seziai ÖKan 
S^kı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Sakıp Önal 
AFYON KARAHtSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
ibrahim Saffet Omay 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka (Raşlkan) 

r 

Hasan Kangal 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Ragıp Üner 
Necati özdeniz 
A rlil Ünlü 

BALIKESİR 
Kadri öztaş 

[Çekinserler] 
VAN | 

Faruk Işık | 
İZMİR 

Ömer Lû'tfi Bozcalı 

[Oya kati Imıy anlar] 
BİLECİK 

Talât Oran 
BOLU 

Rahmi An kan (1.) 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
thsan Sabri Çağlayan 
gil 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

GİRESUN 
Mehmet lzmen (B.) 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

HATA* 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

[Açık ü 
Eskişehir 1 
Hakkâri 1 
İstanbul 1 

İZMİR 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay 
Turgut Gröle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayrı Ürgüplü 

KOCAELİ 
Lûtf'i Tdkoğlu (t. Ü.) 

MANİSA 
Orhan Süersan 

MARDİN 
i Kemâl Oral 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
ibrahim Şevki Atasağut 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 

ı/elikler] 
Samsun 1 

Yekûn 4 

•Şevket Koksal 
RİZE 

Meçi]) Danışoğlu 
SAKARYA 

Turhan Kapaıılı 
Kâzını Yurdakul 

SAMSUN 
Cem alettin Bulak 

SÜRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ziya Önder 

TOKAT 
Zihni Bet il 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zalof-lu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Esat Çağa 
Sadi Koçaş 
Kâzım Orbay 
Nevzat Sen gel 
Burhanettim Uluç 



O. Senatosu B : 13 10 .12 .1963 O : 1 
İktisadi Devlet Teşekkülleriyle müesseseleri ve iştirakleri hakkındaki kanun tasarısının 3 ncü 

maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanamamışıtır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Sezai Ol tan 
Fahri Özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

ANKARA 
Rifat Etker 
Salbit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 1 
Enver Aka 
Hamdı Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Baki Güzey 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 92 

Kabul edenler : 86 
Reddedenler : 4 

Çekinserler : 2 
Oya katı'lmıyanl.ar : 89 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 
ÇANAKKALE 

Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

' ÇANKIRI 
Hâzini Dağlı 

DENÎZLÎ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Nizamettin Özgül 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlu 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat öztürkçine 
Nurullah Esa,t Sümer 
Özel Şahingiray 
Berç Turan 

İZMİR 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdeonli 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

— 2 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
t. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
İzzet Gener 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

L7 — 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

StNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Rifat Öçten 
Hulusi Söylemıezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

URPA 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Ooşkunoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artus 
Öm-er Ergün 
Hasan Kangal 
Sahir Kurutluoğlu 
Ragıp Üner 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Âdil Ünlü 



C. Senatosu B : 13 10 .12 . 1963 O : 1 
[Reddedenler] 

GAZİANTEP 
Zeki Isları 

TABİÎ ÜYELER 
Ekran Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emenullah Çelebi (İ.) 
Vehbi Ersü 
Suphi Güröoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
(t t).) 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Mehmet Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurdakııler 

ADANA 
Calip Avşar 
AFYON KARAHISAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa yılmaz îııcc-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Ali§iroğlu 
Hıfzı Oğuz Bckata 
İbrahim Saffet Oınay 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 

KONYA 
Alımet Onar 

[Çekinserler] 
ÎZMÎR 

Ömer Lûtfi Bozealı 
VAN 

Faruk Işık 

[Oya kahlmıyanlar] 
Fikret Turhangil 

BİLECİK 
Talât Oran 

BÎTLÎS 
Cevdet Ceboloğlu 

BOLU 
Rahmi Ar ikan (1.) 
Sırrı Uzunhasaııoğlu 

BURSA 
İhsan Sabrı Çağlayan-
gil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alâeddin Çetin 

DENIZLI 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi -Erdoğan 

EDİRNE 
Talisin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Bay soy 

GİRESUN 
Mehmet Izmen (B.) 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Hairt Zarbım 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Sabahattin Tanınan 

İZMİR 
İzzet Birand 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Cröle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KOCAELİ 
İli f at Özdeş 
Lûtfi Tokoğlu ( 

KONYA 
Sedat Çumra] ı 
Muhittin Kılıç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunny 

MANİSA 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

ü.) 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 
Hakkâri 
İstanbul 

Samsun 

Yekûn 

MARDİN 
Kemal O rai 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Ceıualettin Bulak 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Ziya Önder 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 

ZONGULDAK 
Tank Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalın 
Hidayet Aydmer 
Esat Çağa 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Kâzım Orbay 
Burhanettin Uluç 



O. Senatosu B : 13 10 .12 .1963 O : 1 
İktisadi Devlet Teşekkülleriyle müesseseleri ve iştirakler kakkında kanun tasansımn 4 ncü 

maddesine verilen oylann sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.) 

Uy o sayısı : 185 
Oy verenler : 92 

Kabul edenler : 88 
Reddedenler : 3 

Çekinserler : 1 
Oya. katılınıyanlar : 89 

Acık üyelikler : 4 

TABİÎ ÜYELER 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Haydar Tunçjkanat 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHlSAR 
Celâl Tevi'ik Karasapan 

ANKARA 
Rifat Etker 
Salbit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet-İlkuçan .-,? 
Mustafa Özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri Öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabrı Topçuoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Şeref Kayalar 

[Kabul 
ÇANAKKALE 

Halit Bankaya 
ÇANKIRI 

'Mazım Dağlı 
DENİZLİ 

Mehmet Emin Durul 
DİYARBAKIR 

ihsan Hamit Tigrel 
ELÂZIĞ 

Rasim Giray 
ERZURUM 

Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Celil Cevherioğlu 
Etlıem Menemeueioğlu 
Rifat Öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 
Sabahattin Tanınan 
Bcry Turan 

İZMİR 
İzzet Birand 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

edenler] 
KASTAMONU 

Ahmet JSfusret Tuna 
KAYSERİ 

Hüsnü Dikeçligil 
KIRŞEHİR 

Ali Rıza Ulusman 
KONYA 

Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Enkııt 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal O rai 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NEVŞEHİR 
1. Şevıki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
tzzet Gener 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Rifat Öçten 
Hulusi Söylemezoğltı 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacı'baloğlu 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Cogkımoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik tnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Ânndl Artus 
Hidayet Aydıner 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sahir Kurutluoğlu 
Ragıp Üner 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
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C. Senatosu B : 13 10 .12 . 1963 O : 1 
[Reddedenler] 

BURSA 
Baki (lüzey 

TABİÎ ÜYELER 
rjkrem Acuner 
Refcl. Aksoyogiu 
Mucip A lak lı 
Knıaııııllah Çeleibi (1.) 
Vehbi Ki'sü 
Suplıi (Uirsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâtın i L Karavelioğl ıı 
(t Ü.) 
Osman Koksal 
Mehmet özgünes, 
Selâhattin Özgür 
Mehmet. Şükran Özkaya 
Sıtkı m ay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer* Yurda kuler 

ADANA 
(J al i p Avşar 
Mehmet Ün al di 
AFYON KARAHİSAR 
Kasını Ilancıoğhı 
Mustafa Yılmaz ince
ciğin 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit, Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
İbrahim Saffet Omay 

AYDIN 
iskender •Cenap Ege 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

[Çekinser] 
İZMİR 

Ömer Lûtfi lîozealı 

[Oya katılmtyanlar] 

KONYA 
Ahmet Onar 

BİLECİK 
Talât, Oran 

BİTLİS 
Cevdet; (Jeboloğlu 

BOLU 
Kahini Arıkau (t.) 
Sırrı IJzunhasanoğlu 

BURSA 
İhsan Sahri Oağlayaıı-
«•il 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alâeddiıı Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
içellini Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

GİRESUN 
Mehmet tzınen (B.) 

GÜMÜŞANE 
I lal it Zarbım 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Oavit Tevfik Okvavuz 

İSPARTA 
Sual; Seren 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Özel Şahingiray 

İZMİR 
Enis Kan su 
Cahit Okııı-er 

KARS 
Sırrı A ta la y (Bşjv. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Ilayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
İli fal Özdeş 
Lûtfi Tokoğlu (İ. C.) 

KONYA 
Sedat (Jumralı 
Muhittin Kılıe 

KÜTAHYA 
A. Bahaftin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tultınay 

MANİSA 
Orhan Süersaıı 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

Eskişehir 
Hakkâri 
İstanbul 

[Açık üyelikler] 
Samsun 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteseoğiu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzını Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Ziya Önder 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Oevat Acıkalın 
Esat Çağa. 
Sadi Koçag 
Enver Kök 
Kâzım Orbay 
Bıırhanettin Ulııç. 
Adil Ünlü 

Yekûn 
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C. Senatosu B : 13 10 .12 .1963 0 : 1 
İktisadi Devlet Teşekkülleriyle müesseseleri ve iştirakleri hakkında kanun tasarısının 5 nci 

maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

Üyo sayısı : 185 
Oy verenler : 103 

Kabul edenler : 94 
Reddedenler : 7 
Çekimserler : 2 

Oya katıknıyanlar : 7 
Açık üyelikler : 4 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin Özgür 
Mehmet Şükran Ö/kaya 
Haydar Tımçkanat 

ADANA 
Mehmet Nuni Âdemoğlu 
Galip Avşar 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Ilancıoğlu 

ANKARA 
Rifat Etker 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
M oh met İlkuçan 
Mustafa Özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Hamd i Oğuzbey oğlu 
Kadri öztaş 
Hasan Ali T ürker 

[Kabul 
BİNGÖL 

Sabri Topçuoğlu 
BİTLİS 

Cevdet Ceboloğlu 
BURDUR 

Hüseyin Otan 
BURSA 

Şeref Kayalar 
ÇANAKKALE 

Âli Aksoy 
Hal it Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hâzini Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrcl 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Bay soy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

GAZİANTEP 
Nizaınettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Celil Cevherioğlu 

edenler] 
Ethem Menemeııeioğl u 
Rifat Öztürkçine 
Nurıülah Esat Sümer 
Özel Şahingiray 
Sabahattin Tarım a 11 
Ber« Turan 

İZMİR 
tzzet Birand 

KARS 
Turgut Güle 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç. 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NİĞDE 
İzzet Cener 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
1 fnlûsi SÖylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Osman Ha cı bal oğlu 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakıırt 

UŞAK 
Kâmil Ooşktınoğlu 

VAN 
Faruk İşık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 
Ömer Ergim 
Hasan Kangal 
Bnver Kök 
Sahir Kurullııoğlu 
Ragıp Üner 
Necati özdeniz 
Âdil ünlü 
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CJ. Senatosu B : 13 10 .12 .1963 
[Reddedenler] 

0 : 1 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 

DENİZLİ 
Mehmet; Emin Dural 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Emanullah Çelebi (I.) 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Sezai O'Kan 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
AFYON KARAHISAR 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağıfnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 

BİLECİK 
Talât Oran 

BOLÜ 
Halimi Arıkatı (t.) 

ESKİŞEHİR 
(iavsi Ueagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 

İZMİR 
ili İmi Onat 

[Çekinserler] 
TEKİRDAĞ 

Selâmi Üren 
İZMİR 

Ömer Lûtfi Bozealı 

Sirrı Uzunhasanoğlu 
BURSA 

İhsan Sabrı Çağlayan-
gil 
Baki Güzey 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
»Celâl Ertuğ 

GÎRESUN 
Mehmet îzamen (B.) 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İZMİR 
Enis Kansu 
Cahit Oktırer 
Nevzat özerdemli 

[Oya katılmvy anlar] 
KARS 

Sırrı Atalay (Başkan V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

MANİSA 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat (I. Ü.] 

NEVŞEHİR 
î. Şevki Atasağuıı 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
Necip Danişoğlu 

MARDİN 
Kem;ıl O rai 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 

TOKAT 
Zihni Be-til 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik înei 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Esat Çağa 
Sadi Koçaş 
Kâzım Orbay 
Nevzat Sen gel 
Burhandım ITHıc 

Eskişehir 
Hakkâri 
İstanbul 

[Açık üyelikler] 
Samsun 

Yekûn 



C. Senatosu B : 13 10 .12 . İ963 0 : 1 
İktisadi Devlet Teşekkülleriyle müesseseleri ve iştirakleri hakkında kanun tasarısının 6 ncı 

maddesine verilen oyların sonucu 
(Salt çoğunluk sağ! 11 ı ı ış l 

TABU ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Katı 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Avşar 
Mehmet Ün a İdi 
Sakıp Ön al 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Haneıoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet îlktıçatı 
Mustafa özer 

AYDİN 
tskender Cenap Ege 
Fikret Turhamgil 

BALIKESİR 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

Üye sayısı 185 
Oy verenler : 103 

Kabul edenler 10 J 
Reddedenler : | 
Çekinserler : l 

Oya katılmıyan Lar : 78 
Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 
BİNGÖL 

Sabri Topçuoğlu 
BİTLİS 

Cevdet Geboloğlu 
BURDUR 

Hüseyin Otan 
BURSA 

Şeref Kayalar 
ÇANAKKALE 

Ali Aksoy 
Ilalıit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Ilâzım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrcl 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
öavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin özgül 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Talip Özdolay 

— 2! 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Ethem Menemencioğîu 
Rifat öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

İZMİR 
İzzet Biraıi'd 
Nevzat özerdendi 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Bahattin özlbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Acar 
Ferit Alpiskender 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

23 — 

MUĞLA 
M nalla Akarca 
Haldun Mentcşcoğlu 

NİĞDE 
îzzet Gcner 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Hulusi Söylem ezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hidayet Aydın er 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Ragıp Üner 
Necati özdeniz 
Âdil Ünlü 

, .J 



O. Senatosu B : 13 10 .12 . 1963 O : 1 
[Reddeden] 
İSTANBUL 

Şevket Akyitrek 

[Çekinser] 
İZMİR 

Ömer Lûtfi Bozcalı 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Emanullah Celebi (1.) 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Mehmet özgüneş 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurda kuler 
AFYON KARAHÎSAR 
Mıısf al'a Yılmaz îne.eoğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
iViyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı OğuzBekata (li.) 
İbrahim Saffet Omay 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 

BİLECİK 
Talât Oran 

BOLU 
Rahmi Arıkan (t.) 
Sırrı Uzıınhasanoğlu 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertıığ 

GİRESUN 
Mehmet Izmen (!'».) 

GÜMÜŞANE 
Ilalit Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlu 

ÎZMtR 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmji Onat 

KARS 
Sırm Atalay (lîıjk. V.; 
Turgut Göle 

Mehmet Hazer 
KASTAMONU 

Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

[Oya katılmvyanlar] 
BURSA 

İhsan Sabri Çağlayangi] 
Baki Güzey 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENIZLI 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

KAYSERİ 
Hüsnü üikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu ([. Ü.) 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MANİSA 
Orhan Süersan 

MUŞ 
İhsan Akpolat (1. Ü.) 

NEVŞEHİR 
ibrahim Sevici Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bay han 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
Necip Panışoğlıı 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

[Açık üyelikler] 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit TokgÖz 

SÜRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ziya Önder 

TEKİRDAĞ 
Selâm i Üren 

TOKAT 
Zihni Eetil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlıı 
Yusuf Demirci a £r 
Reşat Zaîoğln 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

VAN 
Faruk Işık 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik İnci 

C. BAŞKANINCA SE 
ÇtLEN ÜYELER 

Cevat Acı kalın 
Esat Çağa 
Sadi Koçaş 
Kâzımı Orfaay 
Nevzat Sen gel 
Burhanettin TTlue 

Eskişehir 
Hakkâri 
istanbul 

Samsun 

Yekftn 

»*K< 
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iktisadi Devlet Teşekkülleriyle müesseseleri ve iştirakleri hakkındaki kanun tasarısının 7 nci 

maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABİİ ÜYELER 
Refet, Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karayel i oğl u 
Osman Koksal 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
Mehmet Şükran Ö/kaya 
Haydar Tunckanat 

ADANA 
Mehıııot, Nuri Âdemoğ
lu 
(i al ip Avşar 
Mehmet Üııaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHISAR 
Rasim Hancıoğlu 
Celâl Tcvfik Karasapan 

ANKARA 
Kii'at Etker 
Sabit Kocabeyoğl u 

ANTALYA 
Mehnıot Ilkııçan 
Mustafa özer 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Hamdı Oğuzbeyoğiu 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

üye Si 
Oy verej 

•yısı : 185 
der .- 105 

Kabul edenler : 101 
Reddedenler : 4 
Çekinse rler : 0 

Oya katlim lyanlar : 76 
Arık üyeli 

[Kabul 
BİNGÖL 

Sabri Topçuoğlu 
BURDUR 

Hüseyin Otan 
BURSA 

•Şeref: Kayalar 
ÇANAKKALE 

Âli A'ksoy 
1 fal it Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alfıeddin (Jetin 

DENİZLİ 
MehınH Emin Durul 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 

ERZİNCAN 
Fehmi Bay soy 

ERZURUM 
Nurettin Ayııuksa 
Nihal; Pasiıüi 
Rahmi Saiıalan 

ESKİŞEHİR 
(lavsi Cçagök 

GAZİANTEP 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Oelil Cevherioğlu 

— 25 

vler : 4 

edenler] 
Etkeni Menemeııciuğlu 
Rii'at Öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 
Özel Şahingiray 
Sabahattin Tanınan 
Ber<] Turan 

İZMİR 
tzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Nevzat Özerdemli 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Ri-fat Özdeş 

KONYA 
Sedat Çumrah 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obıız 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet E r kut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 

25 — 

Ferit Alpiskendcr 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral 
A bd ü 1 k e r i 111 Sa r a e < »ğ I u 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
lluldıııı M en teşeoğ 1 \ı 

NİĞDE 
Kudret Bay han 

izzet Gcner 
ORDU 

Zeki Kum ruhi 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
liûtit' Aykut 

SİNOP 
Suphi Balui' 

SİVAS 
Ahmet Oekemoğlu 
Rifat Öçten 
Hulusi Söylenıezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osm a n Hacı b alo ğlu 
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URFA 

Vasfı Gerger 
Esat Mahmut Karaltın' 

UŞAK 
Kâmil üoşkuuoğlu 

BURSA 

VAN 
faruk Tşı'k 

YOZGAT 
Sadık Artıdan aç. 
Neye t Cetintaş 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Â'imil Artııs 

[Reddedenler] 
GAZİANTEP 

Baki Giizey Zeki islâm 
İSTANBUL 

Şevket Akyürek 

Hidayet Aydmcr 
Ömer Er güt» 
Enver Kök 
Sahır Kurut!uoğlu 
Necati özdeniz 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpak!loğlu 

[Oya kalîlmtyanlar] 
TABİÎ ÜYELER 

Fikreni Aeııncr 
Emanullah Oelelbi (L) 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Sami Küçük 
Sezai Ö'Kan 
Mehmet Özgüncş 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Sakıp Önal 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz İnce-
oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Maci t Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırııaslı 
Osman Alişlroğiu 
Hıfzı Oğuz Bckata. 
İbrahim Saffet Om ay 
Mansıır Ulusoy 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan (L.) 
Sı m Uzıınhasanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil 
Cali it Ortaç 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENİZLİ 
Üa'hit Akyar 

DİYARBAKIR 
A/.m i Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celal Ertuğ 
lia.sim Giray 

GİRESUN 
Mehmet İzmen (B.) 

GÜMÜŞANE 
Hal i't Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

[Açık üı 
Eskişehir 1 
1 1 akkan 1 
İstanbul 1 

Vehbi Aksuy 
İÇEL 

Oavit Tevi'ik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İZMİR 
Enis Kansıı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut G'öle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Suad Hayi'i Ürgüplü 

KOCAELİ 
Lûtl'i Tokoğlu (İ. Ü.) 

MANİSA 
Orhan Süersan 

MUŞ 
İhsan Akpolat (î. Ü.) 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

Sam su ıı L 

Yekûn 4 

SAKARYA 
Turhan Kapaniı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Cahit Tokgöz 

SİVAS 
Ziya Önder 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üı •en 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf D em i r da ğ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

ZONGULDAK 
Tarık Renizi Ballan 
Tevfik İnci 

C. BAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYE 

Cevat Açıkalm 
Esat Çağa 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 
Nevzat Sen gel 
Bıırhanettin Ulııç. 
Âdil Ünlü 

••> ~—*b>m<* 
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İktisadi Devlet Teşekkülleriyle müesseseleri ve iştirakleri hakkındaki kanun tasarısının 9 ncu 

maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

185 
93 
80 
13 

0 
88 

4 

[Kabul edenler] 

TABÎ! ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Ret'et Aksoyoğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
(raiip Avşar 
Mehmet Unaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHÎSAE 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Rifat Etker 
Saibit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 
Mustafa özer 

BALIKESÎR 
Hamdı Oğuzbeyoğlu 
Kadri Öztaş 

BİNGÖL 
Sabrı Topçuoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BURDUR 
Hüsevin Otan 

BURSA 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DİYARBAKIR 
İhsan Harnit Tigrel 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Rahmi Sanal an 

ESKİŞEHİR 
f^avsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Rifat Öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 
Sabahattin Tanman 

İZMİR 
îzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 

KASTAMONU 
Mehmet Camlıca 

Ahmet Nusret Tuna 
KAYSERİ 

Hüsnü Dikeçligil 
KONYA 

Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal O rai 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlıı 

NEVŞEHİR 
t. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
îzzet Gener 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sahir Kurutluoğlu 
Âdil Ünlü 

227 
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[Reddedenler] 

AYDIN 

tskender Cenap Ege 

BURSA 

İhsan Sabrı Çağlayan-

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi (1.) 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğiu 
(t Ü.) 
Osman Koksal 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzraffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Sakıp önal 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 

AĞRİ 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
İbrahim Saffet Omay 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (î. Ü.) 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

Baki Güzey 

İSTANBUL 

Şevket Akyürek 
Etlıem Menemencioğlu 
Özel Şahingiray 

Bere Turan 
İZMİR 

Cahit Okurer 
Nevzat özerdemli 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

Fikret Turhangil 
BALIKESİR 

Enver Aka (Başkan) 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BOLU 
Zeki Ankan (î.) 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Ca'hit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğhı 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

GİRESUN 
Mehmet İzonen (B.) 

GÜMÜŞANE 
Hal it Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

[Oya katılmıy anlar] 
İÇEL 

Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Celil Cevherioğlu 

İZMİR 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Oöle 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 
Lûtfi Tokoğlu (1. Ü.) 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

lAçık üyelikierj 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kap anlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemal ettin Bulak 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 

TEKİRDAĞ 
Solâmi Üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloglu 

TUNCELİ 
Melhmet Ali Demir 

URPA 
Vasfi Gerger 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
CUMHURBAŞKANIN-

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Hidayet Aydmer 
Esat Çağa 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Kâzım Orbay 
Ragıp Ün er 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Burhanettin Uluç 

Eskişehir 
Hakkâri 
İstanbul 

Samsun 

Yekûn 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

ONÜÇÜNCÜ BİRLEŞİM 

10 . 12 . 1963 Salı 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Millî 

Savunma Bakanı Ilhami Sancar'ın dönüşüne ka
dar kendisine, Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan 
Öztrak'ın vekillik etmesine dair Cumhurabaşkan-
lığı tezkeresi (3/274) 

2. — Cumhuriyet Senatosu üyelerinden bâ
zılarının yasama dokunulmazlıkları hakkında 
Anayasa ve Adalet komisyonları raporları 

B - ÎKÎNCÎ DEFA OYA KONULACAK ÎŞLER 
II 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN ÎŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA ÎVEDÎLÎK KARARI 
VERİLEN ÎŞLER 

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

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BÎR DEFA GÖRÜ
ŞÜLECEK ÎŞLER 

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

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER 

A - ÎKÎNCI GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BÎRÎNCÎ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

ÎŞLER 




