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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Millî Sa
vunma Bakanı İllıami ıSancar'a dönüşüne kadar 
Gümrük ve Tekel Bakanı Orlıan Öztrak'm ve
killik etmesine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
okundu, bilgi edinildi. 

Bolu Üyesi Rahmi Arıkan'ın Adalet Partisi
ne kaydolunduğuna dair A. P. Senato Grupu 
Başkanlığı ve 

Denizli Üyesi Cahit Akyar, Erzurum Üye
si Rahmi Sanal an, Muş Üyesi İhsan Akpolat, 
Elâzığ Üyesi Rasim Giray ve Adıyaman Üyesi 
Halil Ağar'ın partilerinden istifa ettiklerine dair 
Voni Türkiye Partisi Senato Grupu Başkanlığı 
1c/;kereleri okundu, bilgi edinildi. 

Baykan, Ankara Üyesi Hıfzı Oğuz Bekata'-
ııııı 230, 231, 232, 235 ve 236 sıra sayılı sözlü 
sorularını geri aklığını bildirdi. 

Cumhuriyet Senatosu üyelerinden bâzıları -

SORULAR 

Sözlü soru 
Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet 

Özgüııeş'in, Türk ekonomisinin bugünkü duru
muna dair sözlü soru önergesi, Başbakanlığa gön
derilmiştir. (6/243) 

n.m yasama dokunulmazlıkları hakkında mevcut 
dosyaların, üyelere isnadolunan fiillerin bâzı suç 
ve cezaların affına dair kanunun şümulüne girip 
girmediğinin bir kere daha tetkik olunmak üzere 
Başbakanlığa iadesi hakkındaki Anayasa ve Ada
let Komisyonu raporları okundu, bilgi edinildi. 

İktisadi Devlet Teşekkülleri ile müesseseleri 
ve iştirakleri hakkındaki kanun tasarısının mad
deleri üzerinde görüşmelere devam olundu. 

1.1 Aralık 1963 Çarşamba günü saat 15 te 
toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Cumhurlbaşkanınca S. Ü. 
Sim. At alay Nevzat S engel 

Kâtip 
Adana 

Sakıp Önal 
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B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati: 15,00 

BAŞKAN — BaşkanveMli Hazım Dağlı 
KÂTİPLER : Sakıp önal (Adana) ,Nevzat ÎSengel (Cumhurbaşkanınca S, Ü.) 

BAŞKAN —- Birleşimi açıyorum. 

2. YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Ytolklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yeter sayımız vardır, mfüJza-
Ikerele re h alşlıyoru'z. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. —• İktisadî Devlet Tevekkülleri 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
yı st ; 303) (1) 

BAŞKAN — 8 nci maddeyi redakte ettiniz 
mi efendim? 

(lEOtOİ (KOMİSYON GÖZCÜSÜ SABA
HATTİN ORHON (Gireisun) — R/eidaklte ekü-
yiorıiiZ. 

BAŞKAN — 10 nen maddenin mdiızalkere
sin o geiçi'yioruız. 

Genel Müdürler ve yardımcıları 
MADDE 10. — Teışeddkiilleri'n genel mıüdür-

terı'ij ve sayısı özel kanunlarla '"belli edilen ige-
.riiCil .mlüdür yardımcıları ilgrli Balkanın i'nihaısı 
üzerine Bakanlar Kurulunca aftanırlar. Bunlar 
tâıyinlcrinddki ulsııle igöre değdş'tfiırile'biMirler. 

Genel mıüfclîÜT Yöneltilin Kurulunun Ibaışkaıı-
lığını yapan*. İdare /ve Ikaıza mercilerinde ve 
ülçjihnoii şallı M ara karşı Iteişdklklülü temisil ekler. 
Temisil yetkisini gerektirdiğinde, ıgenel ihJülküm-
lero gıörc devredebilir. 

(1) 303 S. Sayılı basmayazı 5 . 12 . 1963 
günlü 11 %ci Birleşim tutanağının sonundadır. 
İlk görüşmesi ise }B . 10 . 1963 ve 15 . 10 . 1963 
tarihli 118 ve 121 nci birleşimlerdedir. 

Genel a^üdiür ve genel müdür yardımcısı ıola-
ib ilmek ile in : 

a) llktüsıaidi veya meıslefkî alanda (yrtilk!s>ek 
öğrenilm yapmıiş lOİmalk, 

h) Genel ımJüldıüııllülk 've yardımcılık görev
lerini yerine gctilnelbiileteelk dhlijyet, Ibil'gi ve tec-
ııülbe isaîhâlbii lolmalk, 

e) Memurin Kanıi'nu'nuıı 4 ııcü maddeisini'n 
(IB), (C), ('H), (V) -fıkralarındaki 'niteliklere 
'saihip bulunmak gcrakl'iriir. 

mı 
BAŞKAN — Madde üzerinde «öz istiyen var 

? 
MUHMET ÜNALDl (Adana) — S nci mad

de ile bu madde ilgilidir. Onun için bu madde
nin müzakeresinin 8 nci maddeden sonraya bıra
kılmasını talebederim. 

BAŞKAN — 10 nen madde 8 nci madde ile 
ilgili olduğu için bu. maddeyi 8 nci maddeden 
sonra müzakere edeceğiz. 11 nci maddenin mü
zakeresine geçiyoruz. 11 nci maddeyi okutuyo
rum. 

B) Müesseseler 
Müesseselerin kuruluşu 

MADDE Jl. — Sermayesinin tamamı Devlete 
ait teşekküller, işletmelerini kendilerine bağlı, 
tüzel kişiliği haiz müesseseler olarak tcşkilâtlnıı-
dırmaya mecburdurlar. Ancak Bakanlar Kurulu 
gerekli hallerde bir işletmeyi bu mecburiyet dı
şına çıkarabilir. 

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

Müesseseler bağlı oldukları teşekkülün yöne
tim kurulu karariyle 'kurulur. Buna ait kararda 
müesseselerin : 

a) Ticaret unvanı ve idare merkezi, 
b) Sorumluluklarının sermaye ile sınırlı 

olduğu, 
e) Çalışma konuları 
d) Nominal ve ödenmiş sermayeleri tutarı, 
e) Ödenmiş sermayenin ne kadarının aynî 

olduğu belirtilir. 
Bu kararların ticaret sicilinde kayıt ve ilânı 

ile tüzel kişilik doğar. 
Müesseselerin statüleri aynı usule yöre değiş

tirilebilir. Ancak, sermaye azaltılması hususun
daki kararlar ticaret sicilinde kayıt ve ilândan 
bir sene sonra uygulanır. 

Müesseselerin horçları için ane#k bunların 
acze düşmeleri halinde ve yalnız ödenmemiş ser
mayeleri kadar teşekküller aleyhine kovuşturma 
yapılabilir. Teşekküllerin müesseselere kefil ol
maları gibi bir akitle bağlanmalarından doğan 
borçlar genel hükümlere tabidir. 

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

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyeu'.'.. 
ÖMER LÛTFİ BOZCALI (izmir) — Söz de

ğil yalnız bir noktanın tashihini rica ediyorum. 
Maddenin 1 nci satırında; «işletmelerini ken
dilerine bağlı,» diye bir cümle var. Bu cüm
ledeki «işletmelerini» kelimesinin «işletme
leri» şeklinde olması lâzımgelir. 

BAŞKAN — Sayın Bozcalı «işletmelerini» 
kelimesinin «işletmeleri» şeklinde tashih edil
mesini istiyor. Komisyon katılıyor mu, efen
dim ? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABA
HATTİN ORHAN7 (Giresun) — Biz bu keli-
meyi, kendilerine aidolduğunu belirtmek için 
koyduk. 

BAŞKAN — Israr ediyor mu komisyon me
tindeki şekilde efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABA
HATTİN ORHON (Giresun) — Evet efendim. 

BAŞKAN — isletmelerini, şeklinde ısrar edi
yor komisyon. 

ÖMER LÜTFİ BOZCALI (İzmir) — Efen
dim, cümle okunduğu zaman hata görülüyor; 
(ni) fazla, bunun üzerinde ısrara değmez. 

FARUK IŞIK (Van) — Efendim, virgül 
var, bu kaldırılırsa oluyor. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isti
yeu? Buyurun Sayın Tigrel. 

İHSAN JIAAIİT TİGREL (Diyarbakır) — 
«Belirtilir» kelimesi, yukarıdaki her ;> fıkraya 
ait. Binaenaleyh, «ödenmiş sermayenin ne ka
darının aynî olduğu» dendikten sonra., «belir
tilir» kelimesi satır başına geçecektir. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ŞEREF 

KAYALAR (Bursa) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — «Belirtilir» başa almıyor. 
HÜKÜMET ADINA SANAYİ BAKANI 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur Milletvekili) — 
Müstakil, bir madde gibi. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is
tiyeu? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Müesseselerin yönetimi 
MADDE 12. — Müesseseler, teşekkül yöne

tim kurulunca atanacak bir müdür ve yönetim 
'komitesi tarafından yönetilir. 

Müdür yönetim komitesinin başkanı olup mü
esseseyi temsil eder. 

Yönetim komitesi, müessesenin en yüksek se
viyedeki idarecileri arasından seçilen üç. görevli 
ile kuruluş maksat ve gayesine göre geniş ölçüde 
işçi çalıştırdığı Bakanlar Kurulunca belli edilen 
müesseselerde işçiler tarafından seçilecek bir 
işçi üyeden kurulur. 

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

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyeu 
yök. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Deği
şiklik olduğu için açık oylarınıza sunulacaktır. 

O) Pragramlar, bütçeler - hesaplar 
Kısa ve uzun vadeli programlar 

MADDE .13. — a) Teşekküller kalkınma 
plânına ve yıllık programlara uygun olarak uzun 
vadeli ve yıllık yatırım ve finansman program
ları ile her yıl için isletme bütçesi hazırlarlar. 
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Yatırım ve finansman programlarının ne sa

kilde hazırlanacağı Maliye Bakanlığı taralından 
Devlet Plânlama Teşkilâtının ve Yüksek Denet
leme Kurulunun mütalâaları da alınarak teshil 
olunur. 

İşletme bütçeleri her hesap dönemi için yıllık 
programdaki hedefler esas alınarak hazırlanır. 
Gerekli hallerde ilgili Bakanlık daha uzun dev
reler iein işletme bütçesi hazırlanmasın] istiye-
bilir. 

b) Teşekküllerin yıllık yatırını ve finans
man programları bu husustaki Bakanlar Kurulu 
kararının Bakanlıklarca kendilerine tebliği ile 
kesinleşir. Devlet Yatırım Bankası Kanunundaki 
hükümler saklıdır. 

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

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Buyurun Sayın Ünaldı. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Muhterem 
arkadaşlar, ,13 ncü maddenin (a) bendinin ikin
ci fıkrası; «yatırını ve finansman programları
nın ne şekilde hazırlanacağı Maliye Bakanlığı 
tarafından Devlet Plânlama Teşkilâtının ve 
Yüksek Denetleme Kurul unun mütalâaları da 
alınmak suretiyle tesbit olunur.» diyor. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, burada yalnız 
Devlet Plânlama ve Yüksek Denetim Kural unun 
mütalâası almıyor. Bu programların ne şekilde 
hazırlanacağına dair, burada en mühim bilgi 
sahibi söz sahibi, teşekküldür. Teşekkülün (h 
kendi bünyesine uygun şekilde mütalâasının 
bilinmesi lâzımdır. Bu bakımdan, buraya te
şekkülün de katılması , ilâve edilmesi lâzım-
geliı*. 

Kanaatimce şöyle oluyor cümle; D?vlot 
Plânlama Teşkilâtının, teşekkülün ve Yüksek 
Denetleme Kurulunun mütalâaları alınarak tes
bit olunur. 

Bu hussuta bir takrir sunuyorum, kabulünü 
rica ederim. 

Diğer tar'aftan (b) bendinin birinci fıkra
sının ikinci cümlesi «Devlet Yatırım Bankası 
Kanunundaki hükümler saklıdır» diyor. Devlet 
Yatırım Bankası muahhar bir kanun oldu
ğuna göre, bu kanunda kabul edilecek esaslar 
zaten saklı kalacaktır. Binaenaleyh, buraya 
böyle bir hüküm konulması fazla olmaktadır. 

Bu hükmün çıkarılması lâzımdır. Bu hususta da 
bir takrir sunuyorum, kabulünü istirham ede
rim. 

BAŞKAN — Ba;şka söz istiyen? Yok. Tak-
î'irlcr.i okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
13 ncü maddenin ('a) bendinin ikinci fıkra

sının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
'vo teklif ederim. 

Adana 
Mehmet Ünaldı 

Yatırım ve finansman programlarının ne şe
kilde hazırlanacağı Maliye Bakanlığı tarafın
dan Devlet Plânlama Teşkilâtının, teşekkülün 
ve Yüksek Denetleme Kurulunun mütalâaları 
da alınarak tesbit olunur. 

İHSAN HAMİT TİUREL (Diyarbakır) — 
Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tigrel. 
İHSAN HAMİT TİO.REL (Diyarbakır) — 

Muhterem arkadaşlarını, bilmem bendeniz mi 
yanlış anladım Sayın Ünaldı nm teklifini? 13 ncü 
maddenin (a) bendi diyor ki; «Teşekküller 
kalkınma plânına ve yıllık programlara uy
gun olarak uzun vadeli ve yıllık yatırım ve 
finansman programları ile her yıl için işletme 
bütçesi hazırlarlar...» Esasen bütçeyi, progra
mı. hazırlıy'an teşekküllerdir. 

MiEHMKT ÜNALDI (Adana) — Şeklinin ne 
olacağı, yatırım ve finansman •programlarının 
ne şekilde hazırlanacağı Maliye Bakanlığı ve 
Yüksek Denetleme Kurulu yani kısaca şekli 
hakkında da teşekkülün bilgi v:\rmesi lâzımdır. 

İHSAN HAMİT TİUREL (Diyarbakır) — 
Bendenizce buna lüzum yok gibi geliyor. Esa
sen bütün şeyi teşekküller hazırladığı için, 
buna lüzum olmıyacağı kanaatindeyim. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Şimdi muh
terem arkadaşlar, teşekküller- finansman prog
ramlarım hazırlıyVıcaklar. Yani bunun deta
yını ortaya koyacaklar. Ama Maliye Vekâleti 
o teşekülün bünyesine uymıyacak bir şekil 
yani. Plânlama Dairesinin ve Yüksek Denetleme 
Kurulunun mütalaası alındıktan sonra bunun 
bünyesine uymıyacak bir rapor şekli sunma
sın diye, teşekküllerin, d-e mütalâasının alın
ması, lâzımdır. Çünkü kendilerine şu şekilde 
dendiği zaman, hayır bu şekilde bizim bünye-
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ıııize uygun düşmez, şu şu sebeplerle, tüye
bilsin, mütalâasını bildirsin diye.. Yalnız Hü
kümet der ki, teşekkülün demeyin de, teşek
küllerin deyin, biz de katılalım. Teşekküllerin 
olması ile teşekkülün, olması arasında büyük 
biı- fark yoktur, daha ışâınil bir tâbirdir, te
şekküllerin tâbirinin .iJAvosini arz ve istirham 
evlerim. 

ÖMER LÛTFİ BOZOATJ (İzmir) — Muh
terem arkadaşlar, Sayın Ünaldı'nm, işaret et
tiği husus kanunun tedvin şekline muhalif 
olur, (a) fıkrası, teşekkülü l)izatihi yapacağı 
vazife ile birlikte tadat ve tasrih etmiştir. İkinci 
fıkra., bu işlemin yapılmasında mütalâa alınacak 
mercileri tâyin ve teshil, etmiş bulunuyor. Şu 
itibarla, ikinci fıkarda her hangi bir tadilât 
yapmvıya ve teşekkülü oraya ilâve etmeye lü
zum yoktur. Eğer olursa yvni bir teşekkül ara
maya. gitmiş oluruz. Yukarda var : Teşekkül
le;- Kalkınma, "Plânına, aşağıda ise zaten yatı
rımla, rve finansman programları ve diğer husu
sa! m hazırlanmasında bir mütalâa alınacak 
'mercii de ikinci fıkrayla o birinci fıkray, 
itmam bakımından ilave edilmiş bulunuyor, hn 
bakımdan •hor hangi bir ilâve veya değişiklik 
yapmak yerinde değildir. Bendeniz bu takririn 
kabul edilmemesi kanaatindeyim. Mâruzâtım 
bundan ibarettir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başka, söz istiyen yok. Encü
men katılıyor mu efendim? 

GEÇİCÎ KOMİSYON BAŞKANI ŞEREF 
KAYALAR (Bursa) — Efendim, (teşekkülün) 
kelimesi yerine, (teşekküllerin) olmasını isti
yoruz. 

BAŞKAN — Takriri tekrar okutuyorum : 
(Adana Üyesi Mehmet, Ünaldı'nm önergesi 

yeniden okundu.) 
BAŞKAN — Takririn nazarı itibara alınıp 

alınmaması hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etm iyeni er... Kabul edilmiştir. 

Hir lakrir daha var. Onu d*a okutuyorum : 

Yüksok Başkanlığa 
İ-) ncii maddenin, (b) bendinin 1 nci fıkra

sından, «Devlet Yatırım Bankası Kanunun
daki hükümler saklıdır» ibaresinin eıkarılma-
<\ :> arz ve teklif ederim. 

Adana 
Mehmet Ün al di 

BAŞKAN — Takrir üzerinde söz istiyen? 
Yok. Komisyon katılıyor mu efendim.?. 

GEÇtCÎ KOMİSYON BAŞKANI ŞEREF 
K A. YALAR (Bursa) — Katılmıyoruz efendim, 
beşinci maddede kabul ettik. 

BAŞKAN — Devlet Yalının Bankası Ka
nunundaki hükümler saklıdır ibaresinin kaldı
rılması isteniyor. 

Buna, Hükümet ve Encümen katılıyor mu, 
katılmıyor mu?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ŞEREF 
KAYALAR (Bursa) — Katılmıyoruz. 

FARUK IŞIK (Van) - - Yatırım Bankası 
yerine; Amortisman ve Kredi Sandığı diyecek 
olursak, iltihak eder mi, acaba komisyon? 

BAŞKAN — Yani. 
FARUK IŞIK (Devamkı) — Amortisman 

ve Kredi Sandığı tâbirini kullanalım. Çünkü 
bu banka Amortisman ve Kredi Sandığını is
tihdaf edecektir. 

BAŞKAN — Böyle bir takririniz varsa 
lütfedin. 

FARUK TŞTK (Devanda) - - Hükümet 
işi İrak ediyorsa.. 

SANAYİ BAKANI FETHİ OELİKBAŞ 
(Burdur) — îştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Takriri tekrar okutuyorum. 
(Adana, Üyesi Mehnvet Ün aklı.'n in önergesi 

tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon? Katılmıyor, Hükü

met? katılmıyor. Takririn nazarı itibara alın
masını kabul edenler... E tmiyeni er... Kabul edil
in e mistir. 

Maddeyi değişik şekliyle okutuyorum 
efendim. 

O) Programlar, bütçeler - hesaplar 
Kısa ve uzun vadeli programlar 

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

Yatırım ve finansman programlarının ne 
şekilde hazırlanacağı Maliye Bakanlığı tara
fından Devlet Plânlama Teşkilâtının, teşekkül
lerin ve Yüksek Denetleme Kurulunun müta
lâaları da alınarak teshit olunur. 
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îşletme bütçeleri her hesap dönemi için yıl

lık programdaki hedefler esas alınarak ha
zırlanır. Gerekli hallerde ilgili Bakanlık daha 
uzun devreler için işletme bütçesi hazırlanma
sını istiyebiliı*. 

1)) Teşekküllerin yıllık yatırım ve finans
man programları bu husustaki Bakanlar Ku
rulu kararının Bakanlıklarca kendilerine tebliği 
ile kesinleşir. Devlet Yatırım Bankası Kanu
nundaki hükümler saki ılır. 

Teşekküllere ve müesseselerine ait işletme büt
çeleri teşekkül yönetim kurulunun kararı ile 
kesinleşir. 

BAŞKAN — Efendim maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Değişiklik olduğu için ayrıca açık oyunu/-": 
arz edilecektir. 

Efendim, 8 nei madde komisyondan geldi, 
okutuyorum. 

Yönetim Kurulu 
MADDE 8. — Yönetim Kurulu teşeküllerin 

kaı*ar organı olup, teşekkülün en yüksek se
viyede yönetme ve karar alma, yetki ve sorum
luluğunu taşır. 

Teşekkül bünyesinden Yönetim Kuruluna 
katılacak görevliler her teşekkülün kuruluş ka
nununda. gösterilir ve sayıları Genel Müdür 
dahil ikiden fazla, olamaz. 

Yönetim kurullarımı, ilgili Bakanlığın in
hası ile Bakanlar Kurulunca, atanancak bir 
üye ve Maliye Bakanlığının malısı ile Bakanlar 
Kurulunca, atanacak iki üye katılır. 

Yönetim Kımıl]arma Bakanlar Kurulunca 
atanacak üyelerin, genel müdür ve genel müdür 
yardımcılarında. aranan niteliklerde olmaları 
şarttır. 

Sanayi, tarım ve ulaştırma alanlarında ça
lışan teşekküllerden geniş ölçüde işçi çalıştı
ranların yönetim kurullarında bir işçi üye bu
lunur. Yönetim kurulunda işçi üye bulunacak 
teşekkül, teşekkülün özel kanununda belirtilir. 
Tşçi üye bu görevi devam ettiği sürece ücret
siz izinli sayılır. İşçi üyenin seçim şekli tüzükte 
gösterilir. 

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

Üyelik için im kanunda, aranan nitelikler! 
yitirenler, atanmaları ve seçilmelerindeki usule 
göre süre dolmadan da değiştirilebilirler. 

Bakanlar Kurulunca atanacak üyeler, Ba
kanlıklar teşkilâtından veya dışardan seçilebi
lirler. Genel, katma ve özel bütçeli Harelerin ve 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin barem içi ve ba
rem dışı kadrolarından Yönetim Kuruluna 
getirilenlerin görevleri ile ilgileri kesilir. Gö
rev süreleri terfilerine sayılır. Görevli tarafın
dan ödenmesi gerekli katılma paylarını öde
meleri kaydiyle emeklilik ve diğer sosyal hak
ları devam eder. 

Özel sermaye, tcşekküllerdeki hissesi °/c 15 i 
aştığı takdirde yönetim kurullarında bir üye 
bulundurabilir. 

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

\ Rakip kuruluşlarda menfaat bağları bu-
I Umanlar Yönetim Kurulu üyesi olamazlar. 

j BAŞKAN — Efendim, encümenden gelen de-
; ğişikliğe karşı söz ist iyen var mı?. 
İ İHSAN riAMİT TİGKEL (Diyarbakır) — 
j Efendim, tek değişiklik yapılmış. Pek anlıyama-
! dun. Hükümetten tâyin edilen 2 yi 3 e çıkarmış. 
I Sonra Başkanlığı kim yapacak, o da zikredilme

miş. («O, 10 nen maddede» sesleri) 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABA
HATTİN ORHON (Giresun) — Efendim dün 
Heyeti Umumiyede cereyan eden müzakerelerde 
tezahür eden kanaate göre komisyonda yönetim 
kurulunda teşekkül bünyesinden gelen 3 üyenin 
idarede miiessiriyeti ağır bastığı nazarı itibara 
alınarak idareden gelecek üyeler ikiye indirilmiş. 
ayrıca yönetim kurul una dışardan atanacak üye
ler 3 e çıkarılmıştır. Yönetim kurulunun 5 kişi
den müteşekkil olduğu nazarı itibara alınırsa, ka
rar nisabını sağlamak için bu değişiklik zaruri 
görülmüştür. 

Sonra dün nazarı itibara alınmasını temin 
eden takrirlerden birisi de murakabeyi sağlamak 
için murakıplık müessesesinin ihdası yolunda bir 
teklifi ihtiva edivordu. Komisvonda tezahür eden 
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kanaale »-öro Hükümet üyesinin, Hazinenin asıl 
sahibi millet olduğu nazarı itibara alınarak, ma-
Uyedeu bir üye fazla alınmak suretiyle, karar mü
nakaşalarında idarenin bir nevi kendi murakabe
sini tesis ve temin için, Maliye Bakanlığının in
hası ile atanacak 'üye adedi ikiye çıkarılmak .su
retiyle bu tevazün sağlanmıştır. Yapılan değişik
likler bundan ibarettir . 

'BAŞKAN -— Sayın Baki (iüzey, buyurun. 
BAKİ (İÜZBY (Bursa) - - Muhterem arka

daşlarım, l)iı madde üzerinde en l'azla duran ar
kadaşlarınızdan birisiydim ve bilhassa değişiklik 
yapılması iein üzerinde durduğum mesele de; ida
re meclisi üyelerinin murakabe vazifelerini göre
bilmeleri iein Meclis taraf ından iki üyenin seçil
mesi. ve aynı zamanda bir murakıplık müessese
sinin tesisi idi. Buna sebep de bilhassa idare or
ganından üç kişilik: bir ekseriyetin olması ve dışa
rıdan geleli üyenin ekalliyette kalmak suretiyle 
idare meclisinde içlen yelen üyelerin ve umum 
müdürün hâkim, olması zihniyeti idi. Bu takr i r i 
de ben komisyonda müdafaa, ettim. .Fakat şimdi 
komisyonda alınan karar, yani idare organına dı
şarıdan üç üyenin gelmesi ve içerden iki kişinin 
ekalliyette kalması sureliyle temin edilmiş olan 
mesele, aynı zamanda milletin mallarını Maliye 
Vekâletinin murakabe etmesi gibi bir usulün de 
konması dolayısiyle hakikaten komisyonun aldığı 
karar yerindedir. Ben bu sebeple takrir imi geri 
almış bul ımuyorıım. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN - - Sayın Tunç.kanat, buyurunuz. 
i i AY DAR TITNÇKANAT (Tabiî Üye) — 

Muhterem arkadaşlar,. 8 nei maddeye dünkü tak
rirler muvacehesinde, komisyonun verdiği bu şe
kil, kanaatimce biraz zor işliyoeoktir. Bir kert1 

teşkilâtın içindeki genel müdür ve ona bağlı di
ğer müdürlerin sayısı ikiye indirilmiştir. Beş kişi
lik i ı evet t en üçü dışardan tâyin edilecek, bunun 
ikisi Malîye Vekâletinden olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar. Maliye Vekâleti bugün 
sıkın] i çekmektedir. 108 kişi alınacak ve İktisadi 
Fevki Teşekküllerine verilecek deniyor. Bunu 
ikiyle çarpacak olursak, 216 eder. Bunlar Maliye 
Yi kale! i kadrosundan alınacak ve bura lara tâyin 
ıdilceoktir. Fakat bunların tâyin edilmesine mad-
deien imkân yokt uv. 

Bugün içimizde umum müdürlük yapmış bir
çok arkadaşımız vardır. Kendimizi buradan umum 
müdür yerine- koyun ve dışarıdan gedecek üç kişi 

ile nasıl mücadele edeceğinizi, nasıl her hareketi
nize engel olacağını düşünün. 

Sonra bu kanunla bir muhtariyet, özerklik tanı
yoruz. Bunu nasıl telif ediyoruz? Ben şahsan bu
na, bir ha! çaresi bulamadım. Onun için komisyo
nun getirdiği bu hâl tarzının reddini arz ve tek
lif ederim. 

B A Ş K A N — Sayın F rgün . 
ÖMVAl KIKJÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Efendim, yürüyen bir usulü kaldırmanın en salim 
yolu, daha iyisini ortaya, koymaktır. Burada de
ğişikliğe -tabi tutulması istenilen 8 ne i maddenin 
içerisinde, idare heyetine yani yönetim kuru luna 
başkanlık meselesinin de yvv alması gerektiği ka
naati içerisindeyim. Başkanlık meselesi 10 ncu 
maddede gösterilmiştir. 10 ncu madde genel mü
dür ve yardımcılarının salâhiyetlerini gösteren bir 
maddedir. Bu bakımdan başkanlık görevi 8 nci 
maddede yer almalıdır, İkinci kısım; başkanın ka
rar ının icra ve tatbikatçı mevkiinde olan genel mü
dürden olmamasında, büyük isabet vardır. Çünkü 
İvil-karar organı içerisinde hem tatbikatçı hem de 
karar alıcı bir kimse olursa bunda hiçbir zaman 
isabet olmaz. Bu bakımdan bir nevi denetleme ku
rulu da sayılır, yönetim kurulu. Mutlak surette 
kanaat im; genel müdürün yönetim kuru lu başka
nı olamamasıdır. Mâruzâtım bundan ibarett ir . 

B A Ş K A N — Sayın Ünaldı. 
M R H M R T ÜNıAUIH (Adana.) — Muhte rem 

arkadaş lar , kanaat imce sayın komisyonun »ge
tirmiş olduğu illetinde bâzı noksanlar vardır . 
Meselâ, üye sayısı üçe çıkarı lmış, anı a. bunun 
iki tanesi Maliye Bakanl ığ ına verilmiş. Saym 
Tnnçkanat arkadaşımız, 'bu nokta lara isabetle 
temas buyurdular . Maliye Vekâleti 'her ne ka
dar kendi 'bünyesinden v'ernıiyee.ck ise de, bu 
bakanl ığa iki tane üye verme hakkı tanınmış
tır. Bu takdi rde , 108 yere ikişer âza verdiği 
t akdi rde '216 âza vermiş olacaktır . Binaen
aleyh, Maliye Vekâlet i diğer ilgili vekâlet ler
den 'farklı olarak b ü t ü n İkt isadi Devlet Teşek
küllerine birer âza vermiş olan bir vekâle t 
olarak ikinci azanın da Mıaliye Vekâleti ta ra
fından verilmesi kanaa t imce doğru değildir. 

(Ben takr i r imde üçten az, beşten fazla ula
nınız demiştim. Bunun sebebi şu idi : B i r t ane
sini Maliye Vekâlet i tâyin edecek, inha ede
cek, bir tanesini ilgili bakan l ık dışardan, bâzı 
teşekküllerden yine bu kanuna göre bir de 
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bir işçi temsilcisi girecek. Böylece bunların aded-
leri 3 oluyor. Bâzı 'hallerde teşekkülün çalışına 
'mevzuuna giren bâzı hususlar vardır. Bununla 
il'gi'li bâzı vekâletler vardır. Meselâ, Selüloz 
Sanayiinde, Ziraat Bakanlığından 'bir âzıanın 
orada bulunması faydalı olur. Ziraat Bankasın
da, Ziraat Vekâletinden bir Azanın bulunması 
faydalı olur. Buna 'benzer daha birçok teşek
küller vardır. Yani bağlı demiyoruz da, ilgili 
vekâlet diyoruz. İlgili vekâletin dışında mevzu 
ile ilgili 'bâzı vekâletler vardır ki, bunlardan 
bir azanın gelmesi daha faydalı olacaktır. Bi
naenaleyh, burada iki tane 'Maliye Vekâletine 
verileceğine -mevzu ile ilgili diğer vekâletlere 
verilmelidir. Bu da hususi kanunlarında 'göste
rilir ve benden evvel konuşan arkadaşın temas 
ettiği sistem üzerinde dünkü münakaşalar ce
reyan etmiştir. Bu sistemin tâyin edilmesi lâ
zımdır. Bunu ister bu maddede koyalım, ister 
onuncu maddede koyalım fark etmez. Maksat 
sistemi tâyin ve tesbit etmektir. 'Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — «ayıtı Tigrel. 
İHSAN HAMUT TİGREL (Diyarbakır) — 

Efendim, encümen sözcüsünün izahatından son
ra ben ;g et irilen şeklin tamamen lehinde bulu
nuyorum. Yani, bence getirilen şekil muvafık
tır. Yalnız daha reis seçilmem iştir, 'bence Sa
yın Eıgün'ün izah ettiği gibi, Maliye Vekâ
letinden tâyin edilecek olan üyelerden birinin 
bunlara başkanlık etmesi muvafık olur, hunu 
da burada zikretmıek lâzımdır. 

Sayın Ünaldımn 'mülahazaları üzerinde du
rulabilir. Ancak, şunu unutmamak lâzımge-
lir ki, Maliye Vekâleti bu teşekküle iki tane 
üye tâyin ederken, llıer halde bunlardan hiçol-
mazsa. birini o teşekkülün işleriyle alâkadar 
olabilecek bir ziatm 'getirilmesi gayet tabiîdir. 

Bina en aleyh, meseleyi daîha muğlak bir 
şekle sokmaktansa, 'bunu ;bu şekilde kabul et
mek, yalnız Maliye VekâMince tâyin olunan 
üyelerden birlisinin reisliğini burada tesbit et
mek muvafık olur. ıB ilime m ki Encümen ibu hu-
susıta ne düşünüyor? 

BAŞKAN — Sayın Karavelioğlu. 
KÂMİL KAEAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 

Muhterem arkadaşlarım, bence Komisyonun ge
tirdiği hal tarzı maddeyi 'iyice ika iliştirdi. Hü
kümet tasarısındaki şekil 'bildiğiniz 'gibi şöyle 
îdi: 
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23 sayılı Kanunun ihdas ettiği ünüdürler ku

rulu karakterini kaybetmemiştir. Bunun ierai 
karakteri, yürütücü karakteri, dinamik kanalk-
teri mulhafazta ediliyor. Ancak Ibunun yanma 
Maliye Bakanlığı temsilcisiyle üllgillıi bak'anlık 
'temsilcisi 'katılıyor. Müdürler 'kumulunu takvi
ye ediyor. Bu gelen t enı's iticiler neyi temsil edi
yor? Biri, Maliye Bakanlığının maliye politika
sı bakımından l)'ir ilhftıisals takviyesi yapıyor. Bi
ri de, illgili bakanlığın politikası .kakımından 
kir ilıitısas takviyesi yapıyor. Ne yapıyoruz? 
Müdürler 'Kurulunu takviye etmiş -oluyoııuız. 
Müdürler Kurulu tekâmül etmiş oluyor, »geriye 
doğru götürülmüş o'llmuylor. Da'ha yapıcı, dalha 
dinamik, daiha. mütekâmil bir hale geliyor. Ben
ce en uygun şekil bu idi. Şimdi ne yapıyor 'bi
zim Komisyon Dünkü temayüle uyarak, ku te
mayül biraz da dalha iyi Ibir ekseriyetle 8 ne i 
maddeyi olduğu [gibi çıkaralım kanaati İle Ko
misyona iade eitımliştir. 

Komisyon Ibunu ters InV yorumla, ISenalto ne 
istiyor, 'Senato ibu talkrirlerin ihtiva ettiği ıkün-
yede kir Komisyon istiyor, bir kurul istüyor di
ye ters Ibir, lıa'l tarzı ile ortaya geldi. Asml şim
di geriye doğru gidiyoıınız, asıl şimdi ihltılsıa's 
ktam'Üsyonlarmdan ve ilıitısas temsilcilerinden 
yetkiler aliınıp, dışardan gayrimesül insanları; 
bâzı arkadaşlarınım 'tekliflerine göre, Ibir de 
başkanlık salâhiyeti ile gayrimesul, vazifeden 
aymllmış, icnaıım sorumluluğunu taşıımıyan bir 
insanı başkanlık yetimiyle mücekhez yapıyo
ruz, teçhiz ediyoruz. Bu 'büsbütün idareyi kös
tekler ibir duruma 'getiriyor. Samimî kanaatim; 
'23 numaralı (Kanunun ihdasında Komitede va
zife almış, .arkadaşlarımı hu nıeyzuda uızun uza-
dıya çalıştırmış Ibir insan olarak Hükümetin 
8 nci maddede getirdiği kal tarzımın en İyi Ibir 
ıh al tarzı -okluğuna linanıyorum. Ve 'bütün 'bu
na aylkırı olan takrlirierin reddedülnıesini i'stir-
ilı'am ediyorum. B'öytleee en güzel bir Iha! tarzı
nı hulmuş lolduğuimuza inanıyorum. Saygıla
rımla. 

BAŞKAN — Sayın İhsan Hâmid Tigrel. 
İHSAN HAMılT İTiİKlRıEL (Diyarbakır) — 

Efendim, teklifteki 8 nci maddenin t adilini is-
ti'yeıı arkadaşların, ki (bunlardan birisi de, be
nim, 'bu UmSustaki noktai nazarımız şudur1 : 

23 No.lıı (Kanun katiyen realitelere uyigun 
değildir. Bu kanun kanaatimce teşekküllerin 
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tâyıkıyle yünlüm esini •temin edecek Ibir isistem 
getirmemiş buiıınmafctadıır. Ve 'beni tadile sevk, 
eden de bu (kanaattir. Eğer 23 nııma,m,lı Kanu
nun getirdiği sistemin faydalı olduğuna ka'ani 
ofeaydiım böyle bir mütalâada butunamıazdîm. 
23 numaralı Kanun maksadı temin den uzak ikail-
mıştır. Mesele (buradadır. Ama evvelki sistemin 
bir reaksiyonudur. Evvelki sistemde idare mec
lisli azaları vazifelerini iyi yapmamışlardır, şöy
ledir, böyledir. Ben bu teşekküllerde kem vazife
li (bir uıemur 'olarak, Ihenı de idare meclisi âzalı-
ğmda bulunmuş bir arkadaşınız olarak şunu ifa
de edeyim ki, idare meclisleri vazifelerinde <?o'k 
faydalı ve 'muvaffak olmuşlar ve 'bireioik ımiuta-
(tıalellerde taımpon vazifeisi 'görmüşlerdir. idare 
meclisleri ne «aman muvaffak 'olamaımışllardıır? 
Teşekldilleıiin Ibaışında bulunan umuım müd'üıier 
idare meclisinin üzerinde kir otoriteye mualik 
oldukları zamdan. Şayet dikkat ederseniz 'hepi
mizin şikâyet ettiği 'bâzı hususlar İni 'g.iihi toışoik-
k'ü'ülende vazife ailmnış olan umum ımüdürOeıin 
idare meclislerine kıymet vermemiş -ol'maıl'arın
dan ileri gelmiştir ve idare meclisine kıymet ve-
ııilmemesi de 'zamanında ıboş görülmüştür. Me
sele burada. Şimdi benim düşüncem ve (benim 
•o'ühi düşünen (arkadaşlarımın mütallAa.sı şudur': 
İdare meclisinde bütün kuvvet müdüıfler encü
menine yani nıüdürler kuruluna, bırakılacak 
olursa, o zaman işler katiyen yürümez, 

•Binaenaleyh, icra ile murakabeyi, karar or
ganını ayırmak, lâzımıdır. Bu ısebcpile idare >mee-
'I isli erinde ekseriyetin icra organında, bulunma -
sini tehlikeli görım ekteyim. Maruzatım bundan 
itvarettir. 

BAŞKA'N — Sayın Artukmae. 
SANAYİ IBAIKANT FETHİ OELİKBAŞ 

(IBundur ıMfflletvekili) — ISöz istiyoırum. 
BAŞKAN — Konuşacak bir arkadaş dallın, 

kaldı, isterseniz ondan sionra konuşunuz. "Rica 
edeceğim. 

iSANAYİ BAKANI FETHİ OEEİKBAŞ 
(Burdur Miilieltivekili) — Peki efendim. 

SADTK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhterem 
arkadaşlar; dün de arz etmiştim. Teşekküle iki 
üyelik verilmesi, bunun dışında diğer Bakanlık
lara üç üyelik verilmesi suretiyle ekseriyetin te
şekkül üzerinde kalmasına mâni olmak mümkün
dür, demiştim.. Birini Maliye Bakanlığına, diğe
rini teşekkülün bağlı bulunduğu Bakanlığa, 
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üçüncüsünün de Sanayi Bakanlığına verilmesi 
için bir teklifte bulunmuş ve bir takrir vermiştim. 
Bu müzakerelerden su anlaşılmaktadır ki. Sa
nayi Bakanlığı belki diğer teşekküllere uygun 
gelmiyebilir. Bunun için şöyle bir tekli İte bulu
nup bir takrir vermiş bulunuyorum. Teşekkülün 
kanununda gösterilecek Bakanlığa bir üyelik ve
rilmesi suretiyle bu meselenin halledilebileceği 
kanaatindeyim. Yani, teşekkülden umum mü
dürle, muavini, Maliye Bakanlığı, teşekkülün 
bağlı bulunduğu Bakanlık, dört. Beşincisi de; 
teşekkülün kanununda gösterilecek Bakanlık ta
rafından seçilecek idare meclisi üyesi olmak 
suretiyle beş kişilik bir idare meclisi maksadı te
min eder kanaatindeyim. Takririme iltifat et
menizi istirham ederim. 

BAŞKAN - - Buyurun Sayın Çelikbaş. 
SANAYİ BAKANI H^TIIİ (/KLİKBAŞ 

(Burdur Milletvekili) - Muhterem arkadaşlar, 
gerek Komisyonun bulduğu hal tarzı, gerekse 
bugün değerli hatip arkadaşlarımızın ileri sür
dükleri bal tarzı, aslında Hükümetin getirmek 
istediği sistemi değiştirmekledir. Filhakika dün 
bir hayli vaktinizi alarak izaha çalışmıştım. 
Hükümet başka, memleketlerdeki tatbikatı da 
göz Önünde bulundurmak suretiyle, İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin çalışmalarına bir dina
mizm vermek niyetindedir. ÇTmkü, bu teşek
küllerin, bünyesi, çalışma tarzı, memleketin 
şartlarını iyice tetkik eden mütehassıslar tara
fından ortaya konmuştur ki, lâyıkı veçhile ida
re ediliıierse Türkiye'nin plânlı kalkınma dev
resinde muhtacolduğn kaynakları, vatandaşla
ra yeni külfet tahmil etmeksizin tahakkuk etti
rebilecek ölçüde büyük yatırımlardır. Bu, gay
rete bağlıdır, bu bilgiye bağlıdır, bu ileri bir gü-
rüşe bağlıdır. Hulâsa bu iktisadi Devlet Teşek
küllerinin idaresinde liderlik yapmalarına bağ
lıdır. Bunun yolu ise, müesseselerin bünyesinde 
vazife alan, I uci plândaki sorumluların ekse
riyetini yönetim kurulunda hâkim kılmak şar
tına muallâktır. 

BAŞKAN - - Kfendim, dün bu halledildi, siz, 
bu takrir hakkında mı konuşuyorsunuz? 

SANAYİ BAKANI FV/VUl OEEİKBAS 
(nevamla) — Bvet efendim, bu mevzuda. Dün 
bu hususta Sayın Başkan ııoktai nazarını izah 
ettiler. Müsaade buyurıılursa ben de izah ede
yim. 
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Sistem değişiyor dedim, sistem değişikliğinin 

izahını yapmakta fayda görüyorum. Dün ben 
burada Sayın Başkanı dinledim, mütalâalarını 
dinledim. Zannederim ki, bu sistem değişik
liğini anlatmakla fayda vardı i'. Nihayet yine 
reylerinizle bu meseleyi halledeceksiniz. 

Eğer idare 'heyetimle va.zife alacakların 
teker teker karar alması meseleleri hil meşini; 
müessese içinde, müessese dışındaki meseleleri 
bilmesini, müessese içinde ekonomik, teknik', 
malî, sosyal ve saire... Meseleleri bilmesini yüzle 
ifade edecek olursak; idare heyetinde teşek
küllerin bünyesinden 'gelenler daima teknik 
•'bilgi bakımından yüzde (>0, 'inalı işler bakı
mından yüzde f>0 - 70, ticari 'meseleler bakı
mından yüzde 64 - 75, Faylör 'sistemine ^öro 
nisbete vuııaeak olursak, teşekkülün bünye-
siıulen igelenler gerek teşekkülün kendi mev
zuları, gerek teşekkülün faaliyet sahasına gi
ren işleri, pazar halamından daha çok bilmek 
durumundadrr. Daha -çok ibilirler. 'Bu sebep
ledir 'ki, umum'müdürlerin aynı zaımanda ida
re meclisi başkanı olmasının diğer bir sebebi 
de; gündemin yapılmasında reisin yetkili ol
masıdır. İdare meclislerine götürülecek gün
demi reis yaıpar. Reis, müessesenin bütün dert
lerini, içei'de ve d işarda en yakından bilm'eli-
dir ki, isabetli olarak bir gündem yapabilsin. 
Bu bakımdan içerden çalışan arkadaşlar, mesu
liyet derühde eden, icra işinde çalışan arka
daşlar, mütalâa veren, karara iştirak eden 
değil, fa.'kaıt her an çeşit çeşit meseleler karşı
sında karar verip tatbik a koyulan kimseler 
idare meclisinde 'ekseriyeti sağlıyaoak olurlar
sa bu teşekküllcrdeki arzu ettiğimiz dinamiz
mi, organ bakımından olsun, tahakkuk ettire
biliriz. Bu itibarla Hükümet tasarısındaki gö
rüşü muhaflaza ettiğimizi belirtmek isterim, 
hım un için huzurunuza çıktım. Fakat illâ bu 
.yanlıştır kanaatinde olan arkadaşlarımız varsa, 
çeşitli alternatifler içinde, Artukmaç arkada
şımızın, Ünaldı arkadaşımuzm görüşüne biraz 
daha vuzuh getirerek ileri sürülen bir hal tar
zıdır, buna İtibar edilebilir. Fa'kat Hükümet 
olarak görüşümüzü 'muhafaza ediyoruz, bunu 
arz edeyim. İllâ hu değişsin derseniz, ki bu, 
arkadaşlarnmızın elindedir, "Sadık Artukmaç ve 
Mehmet Ünaldı a rk adaşlarım izm noktai nazarı, 
teşekküllerin, teşebbüslerin faaliyet konuları
na giren sahalarda teşekkülün bağlı bulundu

ğu bakanlık, Maliye Bakanlığınca intlhahedi-
lecek üyelerden gayrı bir de mevzuuna giren 
sahadan gelsin, denilebilir. 'Bu Muhterem He
yetinizin görüşü olur. Kendi görüşiiımüzü mu
hafaza etmekte devam ettiğimizi hir kere da
ha arz etmiş ohayım. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Takrirleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa. 
S nci maddenin tasarıdaki şekliyle kabulünü 

arz ve istirham ederim. 
iKâmil Karavelloğlıı 

Yüksek Başkanlığa 
8 nci maddenin komisyonca getirilen yeni 

•metinde .gösterilen, Maliye 'Bakanlığı temsil
cilerinden birisinin teşekküle ait kanunda gös
terilen bakanlığın temsilcisi olarak kabulü 
hususunun oya konulmasını teklif ederim. 

Yozgıat 
Sadık Artukmaç 

Yüksek Başkanlığa 
AFuaddel '8 nci maddeye aşağıdaki fıkranın 

ilâıvesini arz ve teklif ederim. 
Yan 

Faruk Işık 

Maliye Bakanlığınca tâyin edilen üyeler
den 'birisi Yönetim Kuruluna Başkanlık ödev. 

•BAŞKAN — Üc tane takrir var. Takrir
lerden hii'isi Sayın Karaıvelioğlu'nıındur Fa
kat dün hu mesele 'halledilmiştir. Bu itibarla 
Sayın Karavelioğlıı'nun takrirlerini veye arz 
edemiyeceğim. (fi ü Kil tül er, neden, neden ses
leri) 

TTİDAYKT AYDINET? (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) —• Usul hakkında «öz istiyorum. 

BAŞKAN — Hir dakika arkadaşlar, dünkü 
konuşmalarda, Hükümet tasarısının değişti
rilmesi 'hakkında (burada, uzun uzun müzakere
ler cereyan etti. Müzakereler reye ikttiran et
ti ve neticede Hükümet tasarısının değiştiril
mesi hakkındaki tahrirler kabul edildi ve ko
misyona bu takrirler madde ile birlikte verildi. 
('Gürültüler) 

Tür dakika, arkadaşlar. Komisyon verilen 
tahrirleri nazarı dikkate alarak yeni bir de
ğiştirge takriri ile geldi, ıBunun üzerinde mü
zakere .cereyan ediyor. Dün reddedilen hir 
hususun tekrar hugün oya konulmasını bende
niz muvafık bulmuyorum. 
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'Buyurun usul hakkında İyonusunuz. 
•II t DAVET AYDINI-:!! (Oumkurbaşkanınea 

'S. Ü.) — Efendim, madde k a r a n nihaiye bağ
lan mantistir. 'Binaenaleyh bağlanmadığı m'üd-
detee herkes her teklifi yapabil i r . Buna mâ
ni h i r külcüm yoktur . Kaldı ki, :heıı H ü k ü m e t 
teklifine taraf tar ım, diğerlerine muarızım. 
B u n a rağmen, 'ben dün eneümene («itmesine ra
zı 'oldum. Niçin? Burada kimse kalmamıştı , 
dalha 'büyük 'hir ekseriyetle kabulünü temin 
için 'nen de eneümene gitmesine razı oldum. 
Simidi •'bana diyebilir misiniz ki, «'sen ka'bui el
t in '.bunu?» Ben dün el ka ld ı ranlardanım arka 
daşlar , Binaenaleyh, bu usulsüzlüktür yan
lış olur. Kara r ı nihai verilmeden her iürlü 
tadil , teklif yapılabilir . Dün zımnen h u n u ka
'bui ett in diye hir şey yoktur . 

Î I ISAN H A l f t T TİOİİLL (Diyarbak ı r ) — 
Usul hakk ında söz ist iyorum. 

BAŞKAN — ' B u y u r u n . 
•İHSAN KAMÎT İ İ ( ! R B L (Devamla) - -

Efendim, Sayın 'Kara.velioğiu maıddenin gelen 
şekliyle aynen kabulü (hakkında bir t ak r i r ver
mektedir . Bu t ak r i r e esasen lüzum yoktur . 
Bir takım tadil teklifleri vardır . Bu tadil tek
lifleri reddedilince tabiat iyle o zaman reye 
k o n m u ş 'olacaktır. 'Binaenaleyh, 'bu tadil tek
lifleri, ki maddeye '«öre aykırı l ık ifade etmek
tedir . reye konmadan Sayın Karavel ioğlu 'ıiiin 
t a k r i r i tahiat iyle reye konamaz, Mâ'"uzatım hu-
dur. Bv'velâ değişt irmeler vv-yo konur. Ka'bui 
edinmezse zaten ister istemez madde (haliyle re
ye konacak t ı r ve Ibıı suret le arzuları yerine 
gelecektir. 

•.BAŞKAN — Buyurun , .Sayın Aydıncr . 
I İ I D A V E T AVDINBR (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Sayın ihsan Kamil Tigrel ' in noktai 
nazarı ta.mamen yanlışt ır . Bğer maddeyi en-
.ciimen geri almamış olsa. idi, encümen yeni bir 
madde ile gelmemiş olsa idi, dedikleri doğru 
idi. Aykırı teklifler ka'bui edilmediği takdir 
de Hüküme t teklifi veya eski teklif kabul edi
lirdi. Binacnaley'h, normal yoldan bunun re'ye 
konmasına lüzum yoktur . f a k a t , encümen 
maddey i \geti aldı haşka h i r m'eltin gel i rdi . Bir 
»mâni olmadığı zaman enciümeniıı metni habııl 
edilir. 

Şimdi, yeni getirilen teklife aykırı olan 
Karave l ioğ lu 'nun teklifinin -oya konulması za
rur id i r . 

KÜSE VİN 'KALPAK 1,10(11 JU (Kayseri) — 
Aykır ı l ık sırasını söyle. 

ıIlJDAVBT AVDINER (Ddvamla) — Kara -
velioğlu'nun teklifi aykırı o lduğu için evvelâ. 
Karavel ioğlu 'nun teklifinin oya konulması lâ
zımdır. '(yunkii encümenin getirdiği metne en 
aykır ı teklif Karaıvelioğlu'nun teklifidir. On
dan Sonra diğer teklifler gelir. 

BAŞKAN - Efendim, Başkanl ık fikrinde 
musirdir. Vani, dün 'hu mevzu 'halledilmiştir. 
Tek ra r bu mevzua geçilmesini münasip 'bulma
maktadır . Bununla beraher reyinize arz ede
ceğim. E ğ e r bu takr i r in reye konulmasını ka
bul ederseniz Başkanlık hu t ak r i r i reye koyar, 
etmezseniz koymıyacakt ı r . 

KÂMİL KABAVLLİOOLIT (Tabii Üye) — 
Esul (hakkında söz ist iyorum. 

B A Ş K A N - - Usul k a k k ı d a 'buymam Sayın 
Kara'velioğlıı. 

KÂMİL KAJlAYKLlOflLU (Tabii Üye) - -
Sayın a rkadaş lar ım, komisyon kendi Ihal 'tar
zında ısrar edebilirdi. O zaman Ibenim böyle 
'bir t a k r i r -vermeme lüzum yoktu. Eakat , Ko
misyon yeni h i r Ihal tarzı ile geldi ve müzake
reye esas o la rak o 'hal tarzı kabul edildi O'hal
de, 1 a s a n d a k i metin ikinci plânda katmış oldu. 
Şimdi ben onu benimseyerek komisyonun ileri 
sürdüğü hal tarzına aykırı bir teklif yapmış 
oluyorum. Onun için henim takr i r im 'üzerinde 
hem konuşmak ve hem de tak tinimi oy lamak hl-
zımlgelir. B u n d a n ta'biî ne olabilir? F a k a t 
maalesef 'bir şansızlığımız 'var. Buna bu kür
süden işaret etmek' mecburiyet indeyim. Bugün 
Başkanlık Divanını iygal eden sayın a rkada
şım bizim tezimizden gayrı bir teze sahip •bu
lunuyor. Kendilerinin tarafsız lolmalarım is-
tinhaıu ediyorum. 

Tl İ DAVUT AVDINBR (Oum'hurbaşkanınra 
S. Ü ) : — Söz isliyorum. 

BAŞKAN — Kâfi efendim. Usule güre 
takr i r in leh rve aleyhinde iki kişiye söz verilir. 

'Muhterem, a rkadaş l a r ; 'bendeniz burada 
Reislik makamını tamamen sizin vermiş oldu
ğunuz itimada dayanarak işigal ediyorum. Si
zin ;burada müdafaasını yapt ığınız husus ıoir 
usu 111 'bağlıdır. Ben tamamen usul ive kaide 
üzerinde duruyorum. Dün hu mesele (burada 
halledildiği için takr i r in yeniden oylanmasına, 
lüzum olmadığı kaaat indeyim. Dün halledil-
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miş ibiı* meselenin tekrar bir d allı a müzakereye 
konmasını bendeniz Gıukaka aykırı .bulduğum 
için reylerinize müracaat edeceğim. Reislik 
makamının düşüncesi aykırı ise reyleriniz 'hal
leder. Endişe edecek bir şey yok. 

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

'BAŞKAN — Xe hakkında söz istiyorsunuz? 
HİDAYET AYD1NER (Cum'hurbaşkanmca 

S. Ü.) — Usulsüzlük yardır, arz edeceğim 
BAŞKAN — Usul 'hakkında Idhte -ve aleyh

te ikişer kişi konu'şmuştur. 

HİDAYET AYDINIM (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Umumi müzaikere bitmemişitir, sö* is
tiyorum. 

HAYDAR TUNflKANAT (Tabiî Üye) — 
'Başkanlığın mütalâası aleyhinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tahiî Üye) — 

Muhterem arkadaşlarım; Başkanlık bu mev
zuun, yani; Kâmil Karavelioğiu'nun verdiği 
takrirde zikrettiği mevzuun halledilmiş olduğu
nu, kanaatlerine istinaden beyan etmektedir
ler. 

Halbuki, dün hu mevzu tezekkür edilmek 
üzere Heyeti Umumiye taralından komis
yona (havale edilmişti. Bu şekilde bir karara 
'bağlanmıştı. Dün ibu Ihusus zalbıtta tescil edil
miştir, za'bıtlardan okunmasını arz ve teklif 
ederim. Hürmetlerimle. 

HİDAYET AYDTNER (Cumhurbaşkanınca 
•S. Ü.) — iSöz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HİDAYET AYDiNRR (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Demin arz ettiğim gibi, iş kati ka
rara bağlanmadan önce Iher takrir verilebilir 
ve aykırılık sırasiyle her takrir reye koyula
bilir. Şimdi bunun hilafının ne netice doğura
cağını arz edeyim. Dünden beri müzakereler 
cereyan etmektedir. .Bu 'müzakerelerin ışığı 
altında fikir beyan etmek 'hakkına malikiz. 
Dünden 'beri cereyan eden bu müzakerelerde 
Heyeti 'Muhtereme albesle iştigal etmemişse, 
yeni müzakerelerin ışığı altında tenevvür eden 
vaziyete göre aykırı teklifin reye konması usu-
lidir, zaruridir. Değilse, dünden heri yapılan 
müzakereler abesle iştigal olur. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, Karavelioğiu'nun 
takririnin reye konulup konulmamasmı Yüksek 

Heyetin tasviplerine arz edeceğim. (Olmaz, ol
maz sesleri) 

ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü ) 
— Usule aykırıdır. Tüzük Ihalletmiş, 'ıher şeyi 
reye koyamazsmız. 

YASEİ GERGER (Urfa) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN —Buyurun. 
YASEİ GERGER (Urfa) — Muhterem ar

kadaşlarım, dün halledildi denilen mesele, müza
kere mevzuu olan maddenin yeniden tetkiki için 
encümene tevdiidir. Eğer mesele, halledilmiş 
diye katiyetle beyanatta bulunan Reisliğin fik
ri doğru olsa maddenin bugün müzakeresine lü
zum kalmaz. Çünkü madde dün kabul edilmiş 
olurdu. Madde kabul edilmediğine göre Encü
men noktai nazarında ısrar da edebilirdi. Hafif 
bir tadille gelmiştir. Tadille geldiğine göre da
ha evvel Yüksek Senatonun tetkikine arz edi
len madde müzakere mevzuu olmuyor demektir. 
Arkadaş o maddenin müzakere mevzuu yapıl
masını teklif ediyor. Bu, teklifin reye konu
lup konulmamasmı âmir değildir. Biz tüzük ta
dil etmiyoruz ki, yeniden bu takriri 'reyle halle
delim. Tüzük bunu halletmiştir. Bu şekilde ha
reket; Tüzüğün tadili mahiyetinde olur ki, bu
na da Yüksek Senatonun şu anda salâhiyeti yok
tur. Sayın Karavelioğiu'nun teklifinin doğrudan 
doğruya oya arz edilmesi lâzımdır. 

B AŞ KAN — Efendim ; madde 89. 
Müzakereye mahal olmadığı, ruzname veya

hut bu nizamname ahkâmına riayete davet, tak
dim ve tehir teklifleri asıl meseleye takaddüm 
eder. 

Böyle bir teklif vukubulursa ancak lehte ve 
aleyhte ikişer mebus - 15 er dakikadan fazla 
sürmemek üzere - söz söyliyebilirler. (O ayrı, 
sesleri.) Usule ait madde var efendim, usul ke
limesi de var. 

«Ruznameye veyahut Nizamname ahkâmına» 
demektedir. Binaenaleyh ; neticede reye müra-
cat lâzım gelirse mesele işari reyle halledilir. 
Maddede, usule kelimesi de vardır. Bendeniz 
belki bir hata yapıyorum. Fakat ben hata etti
ğime kaaııi değilim. Bu usulü, 89 ncu maddeye 
göre tatbik ediyorum, dolayısiyle reylerinize arz 
edeceğim. 

SAHİR KURUTLUOĞLU (Cumhurbaşkanın
ca S. Ü.) — Söz istiyorum, efendim. 
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BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SAKİR KURUTLUOĞLU (Oıımhurbaşkanm-

ca S. Ü.) — Muhterem, arkadaşlar, dünkü 8 nci 
maddenin müzakereleri neticesinde birçok tak
rirler verilmişti. Encümen, takrirlerin ışığı altın
da maddeyi tekrar tezekkür etmek üzere geri 
aldığını ifade buyurdu. Ama bu arada verilmiş 
bulunan takrirler Yüksek (İcnel Kurulun tasvi
bine arz edilerek aslında oylannıaksızın verildi 
ve yeni şekliyle bir madde geldi. Eğer Kiyaset 
Divanının mantıki teselsül ifade eden beyanları 
dairesinde muamele icra edecek olsak, komis
yonun getirdiği maddenin tadiline dair dahi hiç
bir takririn verilmemesi gerekecek. Bu şeklin 
müzakere usulüyle bir alfıkası yoklur. Bir me
tin gelmiştir. Bu metni tadilen getiren komis
yonun İm maddesi müzakere edilirken bir tadil 
teklifi veya bunun haricindeki bir metnin müza
keresi hakkında bir takrir verilirse Kiyaset 
Makamı acaba onu da mı '.»ya koymıyacak? Yok
sa müzakeresi kabul veya reddi mümkün bir hu
susun reye vaz'edilip edilmemesini reylerle mi 
halle kalkışacak? Bu, Tüzüğün âmir hükümle
rinin sadece ihlâli neticesini doğurur. Bu itibar
la. mevcut bir metnin başka bir maddeye tak
dimi meselesi değil, takdimen müzakeresi me
selesi de değil, getirilen maddenin kabul veya 
ademi kabulünde bir fikrin bir- takrirle Maka
mı Kiyasete tevdii ve takdiminden ibarettir. 
Böyle olunca, bu sadece 89 ucu madde tâdade-
dilen usullere maksıır ve mahsus olması icabe-
den yol ile halledilemez. Kaldı ki, bir arkada
şı mızın ifade ettiği gibi. Makamı Kiyasetin fik
ri lâhik olmuş bir mevzuda bîr takriri oya koy
uluyorum demesi; bence sakat bir fikirdir. Ta
rafsızlığın ifadesinde bir parça daha dikkatli 
olmak gerekir, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tigrel. 
İHSAN IlAMİT Tİ(1REL (Diyarbakır) 

Muhterem arkadaşlar, bir kanunun bir maddesini 
müzakere ediyoruz. Neyi müzakere ediyoruz? 
'Elimizde bir tasarı var. Bu tasarının 8 nci mad
desini müzakere ediyoruz. Bu müazkere dün 
başladı, uzun boylu - Bakan da dâhil olmak üze
re - birçok arkadaşlar mütalâalarım beyan et
liler. Neticede, bu maddenin daha başka bir şe
kilde tedvini için madde encümene gönderildi. 
(Komisyona iade edildi, tetkik için iade edildi 
sesleri) Komisyona gitti, temayüle uygun bir 
şekilde bir madde tedvini için.. Öyle değil mi-
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dir? işi halledelim, mantikî olarak üzerinde 
duralım. Encümen mütalâaları ve temayülleri 
nazarı dikkate alarak bir formülle gelmiş bulu
nuyor. Bu formül sayın kâtip tarafından okun
du. Bu formülde bâzı değişiklikler yapılması 
için bâzı takrirler verilmiş bulunuyor. Yapıla
cak muamele şudur: Encümenden gelen metni 
tekrar okutmak ve bu okunduktan sonra bunun 
tadili için verilmiş olan takrirleri de okutmak. 
Bu tadil, teklifleri reye konacak, kaimi edilirse 
kabul edilecek şekilde redaksiyona, tabi tutula
cak, kabul edilmediği takdirde encümenin ge
tirdiği teklif reye konancak. (O da kabul edil
mezse» sesleri) O da kabul edilmezse, tabiî se
kizinci madde aynen veye konulmuş olacaktır. 
(Olur mu öyle sesleri) 

Böyle efendim. Şimdi maalesef bu madde 
hakkındaki fikrimi beyan etmiş oluyorum. Ea-
kat beyan etmemiş olup da Riyaset Makamında 
bulunmuş olsa idim, benim anlayışıma ^'öve ya
pılacak muamele bundan başka bir şey değildir. 

«Asıl maddenin kabulünü teklif ediyorum» 
şeklindeki takriri hiçbir zaman voyv, koymaz
dım. Arkadaşımızın tarafgirlik iddiasını ben 
katiyen doğru bulmadım. Bu bir anlayış mese
lesidir. Ve kemali samimiyetle bunu ifade edi
yorum ki, ben de ayni surette hareket eder
dim. 

BAŞKAN •-•- Efendim, güya dün ben bu me
selenin aleyhinde konuştuğumdan dolayı, Hakir 
Kurutluoğiu ve Kâmil Karavelioğiu arkadaş
larımız benim taraf tuttuğumdan dolayı bu tak
riri oya koymadığımı beyan buyurdular. Böyle 
bir fikir beyan ettikleri için takriri vvye koya
cağını. Yoksa, bendeniz fikrimde musırrım. Bi
naenaleyh, 1)U zehabı kaldırmak için reye koya
cağını, reylerinizle meseleyi halledersiniz. 

Komisyondan gelen 8 nci maddeyi tekrar 
okutuyorum. 

(8 nci ııuuhb1 tekrar okundu.) 

BAŞKAN I']fendim, komisyonun tadil tek
lifini okuttuk. Şimdi bunun tadilini istiyeıı di
ğer takrirleri yeniden okutuyorum. 

(Yozgat Üyesi Sadık Artukmaç'ın önergesi 
yeniden okundu.) 

(Van Üyesi Earuk Işık'ın önergesi yeniden 
okundu.) 

(Tabiî Üye Kâmil Karavelioğiu'nun önergesi 
yeniden okundu.) 
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BAŞKAN — - Efendim bunlardan en aykırısı 

Sayın Kâmil KaravelioğJu'nun takr i r id i r . Bu 
t ak r i r i oylarınıza arz ediyorum. Ka'bul eden
ler... Etmiyenler... :i;î e karşı 4o oyla reddedil
miştir. 

Sadık Artüknıac ' ıu önergesini bir daha oku
tuyorum. 

(Yozgat Üyesi Sadık Ar tukmae 'm önergesi 
yeniden 'okundu. ) 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu ? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABA

HATTİN ORHON ((üresini) - - Ediyoruz. 

BAŞKAN - - Hükümet? 
SANAYİ BAKANI EETIIİ OEEİKBAS 

(Burdur Milletvekili) — Noktai nazarımızda 
musırrız. Demin arz ettim, bu it ibarla katı lmı
yoruz. 

BAŞKAN — Efendim, encümen kabul edi
yor. Hükümet kabul etmiyor. Komisyonun 
terktit'inin tadili mahiyetinde olan bu teklifi rey
lerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Sayın P a n i k Işık'ın önergesini bir daha oku
tuyorum. 

(Van Üyesi Faruk Işık'ın önergesi yeniden 
okundu.) 

BAŞKAN - - Komisyon katı l ıyor mu?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAKA 

TTATTİN ORHON (Giresun) — Katılmıyoruz. 
İHSAN H A M İ T T İ O R E L (Diyarbakır) — 

Efendim komisyon katı lmadığına göre başkanın 
kim olması lâzımdır?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KABA
HATTİN ORHON (Giresun) — O 10 nen mad
dede tasrih edilmiştir. 

İTİLAN H A M İ T T İ G R E L (Diyarbakır) — 
10 nen maddede umum müdürün salâhiyetinde-
dir. (Gürül tü ler) 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABA 
IİATTİN ORHON ((üresini) — Maliye Bakan
lığınca gönderilen iki üyeden biri kaldı. 

İ H S A N H A M İ T T İ G R E L (Diyarbakır) — 
Ben de onu izah edeceğim. 

B A Ş K A N — Buyurun. 
İ H S A N H I A M Î T T İ G R E L (Diyarbakır) — 

Efendini, esas maddede, 8 nei maddede dahi baş
kanlığın kimin ta raf ından yapılacağı zikredil
mektedir . Binaenaleyh, bunun da burada tes-

biti lâzımdır. Umum müdür mü olacak, yoksa 
diğer üyelerden birisi mi olacak? Bunun teshili 
lâzımdır. Bir. 

İkincisi, 10 ucu maddede Umum Müdürün 
vazifesi şudur diye ifade edilmektedir , bununla 
alâkanı yoktur . Binaenaleyh, kimin başkanl ık 
edeceğinin, etmesi lâzımgeldiğiniıı tesbiti lâzım
dır. iki üyeden birisi kalkt ığına göre diğerinin 
başkanlık edeceği tabiîdir . Bu husustaki tekli
fin reye konmasını rica ederim. 

BAŞKAN — Komisyon iş t i rak etmiyor, Hü
kümet iş t i rak etmiyor. Nazarı i t ibara alınmasını 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... (An
laşılmadı sesleıi) F a r u k Işık Beyin son okut
tuğum takr i r in i reylerinize arz ediyorum. Ka'bul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. * 

Maddeyi kabul edilen teklifle birlikte yeniden 
okuyoruz. 

Yönetim Kuru lu 
MADDE 8. — Yönetim Kurulu teşekküllerin 

ka ra r organı olup, teşekkülün en yüksek seviye
de yönetme ve ka ra r alma yetki ve sorumlulu
ğunu taşır. 

Teşekkül bünyesinden Yönetim Kuruluna ka
tılacak görevliler her teşekkülün kuruluş kanu
nunda gösteril ir ve sayıları genel müdür dâhil 
ikiden fazla olamaz. 

Yönetim kurul lar ına birisi Maliye Bakanl ığı 
birisi ilgili bakanl ık ve diğer teşekkülün özel ka
nununda tesbit edilecek bakanl ığ ın inhası üze
rine Bakan la r Kurulunca a tanacak üç üye katı
lır. 

Yönetim kurul lar ınca Bakan la r Kurulunca 
a tanacak üyelerin, Genel Müdür ve Genel Müdür 
yardımcı l ık lar ında a ranan nitel iklerde olmaları 
şar t t ı r . 

Sanayi, Tarım ve Ulaş t ı rma alanlar ında çalı
şan teşekkül lerden geniş ölçüde işçi çalıştıran
ların yönetim kurul la r ında bir işçi üye bulunur . 
Yönetim Kuru lunda işçi üye bulunacak teşekkül, 
teşekkülün özel k a n u n u n d a belirtilir, işçi üye, 
bu görevi devanı ett iği sürece ücretsiz izinli sa
yılır. İşçi üyenin seçim şekli tüzükte gösterilir. 

Bu üyeler üç yıl a tan ı r veya seçilirler. Bu 
sürenin sonunda t ek ra r a tanmalar ı veya seçilme
leri mümkündür . 

Üyelik için bu kanunda a ranan nitel ikleri yi
t irenler, a tanmalar ı ve seçilmelerindeki usule 
ü;öve süre dolmadan da değiştirilebilirler. 

243 — 



C. Senatosu B : 14 
Bakanlar Kurulunca atanacak üyeler, Bakan

lıklar teşkilâtından veya dışardan seçilebilirler. 
Genel, katma ve özel bütçeli idarelerin ve kamu 
iktisadi teşebbüslerinin barem içi ve barem 
dışı kadrolarından Yönetim Kuruluna getirilen
lerin görevleri ile ilgileri kesilir. Görev süre
leri terlilerine sayılır, görevli tarafından öden
mesi gerekli katılma paylarını ödemeleri kaydiy-
le emeklilik ve diğer sosyal hakları devam eder. 

Özel sermaye, teşekküllerdeki hissesi % İT) i 
aştığı takdirde Yönetim Kurullarında bir üye 
bulundurulabilir. 

Özel sermaye hissesi sahipleri tarafından se
çilenler dışında kalan Yönetim Kurulu üyeleri 
birden fazla teşekkül veya diğer Kamu İktisadi 
Teşebbüsünün Yönetim Kurulunda üye olarak 
çalışamazlar, çalışmalarını devamlı olarak teşek
küle hasrederler, başka hiçbir işle meşgul ola
mazlar. 

Rakip kuruluşlarda menfaat bağlan bulunan
lar Yönetim Kurulu üyesi olamazlar. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiycnler... 
Kalbul edilmiştir. 

Maddede değişiklik olduğu için ayrıca açık 
oylarınıza arz edilecektir. 

Deminki açık oylamada oyunu kullaumıyan 
arkadaşımız var mı? Yok. 

Oylama muamelesi bitmiştir. 

BAŞKAN — 10 ucu maddeyi okutacağım 
efendim. 

Genel 'müdürler ve yardımcıları 
MADDE 10. — Teşekküllerin genel müdür

leri ve sayısı özel kanunlarla belli edilen genel 
müdür yardımcıları ilgili Bakanın inhası üzerine 
Bakanlar Kurulunca atanırlar. Bunlar tayinle
rindeki usule göre değiştirilebilirler. 

Genel müdür Yönetim Kurulunun başkanlı
ğını yapar. İdare ve kaza mercilerinde ve üçün
cü şahıslara karşı teşekkülü temsil eder. Temsil 
yetkisini gerektiğinde, genel hükümlere göre 
devredebilir. 

Genel müdür ve genel müdür yardımcısı ola
bilmek için : 

a) İktisadi veya meslekî alanda yüksek öğ
renim yapmış olmak, 

b) Genel müdürlük ve yardımcılık görevle
rini yerine getirebilecek ehliyet, bilgi ve tecrübe 
sahibi olmak, 
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c) Memurin Kanununun 4 ncü maddesinin 

(B), (C), (II), (V) fıkralarındaki niteliklere 
sahip bulunmak gereklidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında Sayın Ünaldı 
buyurun. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Muhterem 
arkadaşlar, bundan evvel mevzuübahsolan re
islik meselesi halledilmiş olduğuna göre tertip
lenmiş bulunan bu maddede, maddenin 2 nci 
fıkrasının genel müdürden sonra gelen kısmının 
çıkarılması lâzımdır. «Genel Müdür Yönetim 
Kurulu Başkanlığını yapar» tabiri çıkacak, 
cümle birleştirilecek, «Genel Müdür idare ve 
kaza mercilerine ve üçüncü şahıslara karşı teşek
külü temsil eder» şeklinde olacaktır. Bu hu
susta o ibarenin tayyı için bir takrir takdim edi
yorum, bunun çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

BAŞKAN — Sayın Sadık Artükmae. 
SADIK ARTUKMAO (Yozgat) —Muhterem 

arkadaşlar, burada da mühim bir madde üzerin
de bulunduğumuzu arz etmek isterim. Genel 
Müdür yardımcılarının tâyini hususunda ilgili 
Genel Müdürün hiç olmazsa bir muva Caka tının 
veyahut da fikrinin, alınması gerekmektedir. 
Çünkü Umum Müdür, muavini ile en yakın şe
kilde çalışacak'bir şahsiyettir. Şu duruma göre 
Umum Müdür muavinleri tayin edilirken Genel 
Müdürden bir aday gösterilmesi hiçolmazsa is
tenmelidir? Kanaatimce umum müdür üç aday 
göstermelidir. Bıı gösterilen üç. aday arasından 
ilgili Bakanlıkça birisi seçilmeli ve İcra Vekil
leri Heyetince de tayin bu suretle yapılmalıdır. 
Bu bir zarurettir. İşbirliği yapacak olan, mu
avinle umum müdür olduğuna göre, buna önem 
verilmesi gerekmektedir. Bu hususta bir öner
ge takdim ediyorum, iltifatınızı istirham ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Karasapan, buyurun. 
CELÂL TEVFİSK KARASAPAN (Afyon 

Karahis'ar) — MuMerem arkadaşlar 'bu madde
de umum müdürün ve muavininin yüksek ıtaıh-
sil sahibi olmaları şaritı 'vardır. Bütün 'bu ka
nunda müktesep Ihukuku ımaıhfuz 'bulunduran 
'başka ibir hüküm bullunmaımaik'tadır. Baııkacrlıik 
meslekini e'le 'alarak arz edeyim, ki, bankacılıkta 
hil'hasısa bizde bankacılık iil'k kuraılduğundan 
beri yetişmiş 'değerli ve pratik salıada meleke 
kcsbetmiş elemanlar vardır. Ve bunlar bugün 
umum müdür muavinliği 'baitltıâ 'bâzı ahvalde 
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u'rrra'm ımüdürlük mevkilerine 'kadar da irtika 
etım'işlerdir. Her kanunda. müktesep !ha,k mah
fuz ''bulunduğuna göre öyle zannediyorum ki, 
Yüksek 'Senato da .müktesep 'hukukun mahfuz 
Iralundurutmaismı prensibolarak ka'bu'l edecek
tir'. Ve Ihiç olmazsıa. umum ımüdür muavinliğine 
kadar yükselmiş olan Ikimse]erin hakkını da 
'mahfuz bulundu tını ak halamından bir takrir 
takdim ediyorum, 'il t if ait miza mazhar olmasını 
ıbilhas,sa r'vern ederim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka sö'z is.-
tiyen arkadaşımız var mı? Buyurun Sayın Çe-
Mkbaş. 

ıSANAYÎ BAKANI FETHİ ÇEUÎKJBAŞ 
(Burdur Milldtvekili) —• Muhterem arkadaşlar, 
Sayın Sadık Artukmaç arjkadaşılnıi'zın teklifi 
üzerinde konuşmak: için söz aldım. 'Memleketi
mizde iki tarz da tatbik edılimektedir. Bu, mev
zuatımızda vardır. Umu'm müdür yardımcıları 
doğrudan doğruya, re'sen ilgili 'bakanlık tana-
fınclan inha edilir ve Bakanlar [Kurulu kapariy
le tâyini çıkar. Yakut da bâzı teşekküllerin ka
nunlarında öyledir, umum müdürler bakana. 
teklif eder, bakan da, (Bakanlar Kuruluna seVk 
eder. 'Tatbikatta teşeikküllerin Parlâmentoya ve 
efkârı umumiyeye karisi mesuliyetlerini daha. 
çok, halihazırdaki tatbikata itibariyle baltaııli'k-
lar taşımaktadır. Gazetelerde teııkid konusu 
olan, teşekkül d ol ayı siyi e, bakanlıktır. Sorular 
zaruri olarak hakanlığa tevcih edilir. Öyle hal
ler 'olmaktadır iki, umum 'müdürler aylar ve yıl
lar geçtiği halde kendi muavinleri İiçin bir in
ha yapmamaktadır. Halbuki hu umum müdür 
'muavininin 'göreceği işler 'bakımından teşekkül
lerde 'bir aksama id a mevcuttur. (Söylendiği hal
de umum müdür yapmazsa işin ahengi ve işin 
selâmeti bakımından tatbikatta h'irçlok ıuahizur-
l'ar doğmaktadır. Bu bir. 

İkincisi: Teşekküllerin, kanunlarda gölsteri-
(leeek »olan ki, bu daha çdk bir umum müdür 
muavini olacaktır. IJmuım. müdürden 'başk,a bir 
Mşi de demin kabul (buyurduğunuz yönetim 
kurulu içinde üye olacaktır. Bu takdirde umumi 
müdür muavini kendi teklif ettiği bir kimsey
le beraber orada iki kişi olarak. <çaliış a çaktır. 
Adetâ, yönetim kurulunda hir .kişiden sağlana
cak fayda istiklâli olmamalk 'bakımından azal
mış olacaktır. Gerek tatbikatı gerek nazariyatı 
bakımından mühim mahzurlan 'vardır. Eğer ar-
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kadaşımız İsrar etmez ıgeri alırlarsa ben teşek
kür edeceğim. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Takriri
mi: geri alıytoruını. 

SANAYİ (HAKANI FETHİ ÇEL'İKBAŞ 
(Devamla) — Teşekkür ederim, 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz i.s-
tiyen? Buyurun îSayın Tigrel. 

İHSAN HAMÎIT TÎGİREL (Diyarbakır) — 
Efendim., ıSayıın Artukmaç takririmi geri almış 
'bulunuyorlar. Sayın Vekillimizin izahı üzeri
ne. Yalnız fiiliyatta şöyle birtakım hâdiseler ce
reyan etmektedir. Umum müdürün Ihaberi dahi 
olmadan hır uıımıım müdür muavini 'vekaletler
ce tâyin edilmektedir. IBu hal umum .müdürün 
tevekkül üzerindeki dlbritesin.i sarsacak hir 
maıhiyet arz ediyOr. 

(Bir misal verir misiniz, Intfen sesleri) 
İHSAN HAMİT TİGıREL (Devamla) — Mi

sal var; ama müsaade edin de söyliyeyim Bina
enaleyh, inha değil de, yalnız vekâlet hiç olmaz
sa bir umum müdür muavinini tâyin ederken 
umum müdürün de, nezaketen fikriıîin alınma
sı yerinde olur. Binaenaleyh, bu nlokta zapta mı 
geçer, maddeye mi ilâve edilir bunu bilmem 
yalni'z hu hususu belirtmek istedim, ümiidede
ri m ki, iltifata şayan olur. Ve bu birçok mah
zurlar doğurmaktadır, arz ettiğim 'bu şekilden 
dolayı. 

BAŞKAN — Maddeyi t ek nar okutuyorum, 
efendim. 

(10 ncu madde tekrar okundu.) 
BA'ŞKAN — Madde üzerinde verilmiş olan 

takri rleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
10 ncu maddenin ikinci fıkrasındaki genel 

müdür kelimelerinden 'sonra gelen «Yönetim 
Kurulunun Başkanlığını yapar» ibaresinin me
tinden çıkarılmasını teiklif ediyorum. 

Adana 
Mehmet Ünaldı 

Cumhuriyet (Senatosu Başkanlığına 
Tasarının 10 ncu maddesine aşağıdaki fık

ranın etkilenmeğini arz ve teklif ederim. 
Ancak bankacılık meslekinde yetişerek ye

terlikleri ıgörülimıüş olanların ,genel müdür ya.r-
dımcıbğmdaki müktesep hakları saklıdır. 

Afyon 'Karahisar 
Celâl Tevfik 'Karasapan 

— 245 — 



C. Senatosu B : 14 11.12 .1963 O : 1 
•BAŞKAN — Efendim, takrirlerin nazarı 

itibara allnııp a'lh imlamı ası için takrirleri 'tekrar 
okutup oylarınıza sunacağımı. 

(Aıdana Üyes'i 'Mehmet Ünaldı'nm önertgesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKA'N — ıKomıisyon kabul ediyor mıu? 
(İUOÎCÎ 'KOMİSYON SÖZCÜSÜ (SABA

HATTİN ORHON (Giresun) — Kabul etmi
yoruz. 

BAŞKAN — Hülkümet kabul ediyor mu? 
ıSANAYÎ (HAKANI 'FETHİ OELİÎKBAŞ 

('Burdur Milletvekili) — 'Komisyon ile berabe
riz. 

BAŞKAN — Hükümet, -ve Komisyon kabul 
etmiyorlar. Takririn nazarı itibara, alınıp allın
ın amasını reylleriniize arz ediyorum. Kaibul eden
ler... Etmlyenler... Kabul edilmemiştir. 

(Afyon 'Karalhüsar Üyesi Celâl Tevfik Kara-
sapan'ın öneıigesi tekrar okundu.) 

BAıŞKAN — 'Komisyon katılıyor unu? 
GEOÎOÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ (SABA

HATTİN ORHON (Oiresun) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
SANAYİ IBAKANT FETHÎ ÇEDÎlKİBAŞ 

OBurdur Milletvekili) — Yani 'halihazırda, 
minim müdürlerim hepsi mildir? Efendim 'takri
ri tekrar okutur musunuz? 

'BAŞKAN — Efendim, takriri tekrar lokııtu-
ym-ıını. 

(Afyon ıKarahisar Üyesi Celâl Tevfik (Kara-
sapan'm önergesi teikraır; okundu.) 

iSANAYt 'B'AKANT FETHÎ OEDÎiKlBAŞ 
((Burdur Mille/tvelkili) — Yalnız bankacılığa 
inlhisar ediylorsa mııtabıküz. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın IKarasapan'm 
takririne Komisyon katılıyor, Hükümet katıl ı-
ytor. Takririn nazarı itibara alınııp altonm amasını 
oylarınıza arz ediyorum. 'Kaibul edenler... Kaibul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi okuyoruz. 
Genel müdürler ve yardımcıları 

MADDE 10. — Teşekküllerin genel müdür
leri ve sayısı özel kanunlarla, 'belli edilen ıgenel 
müdür yardımcıları ilgili (Bakanın iıılhalsı üze
rine bakanlar Kurulunca atanırlar. ÎBunlar ta
yinlerindeki usule göre değiştirilebilirler. 

Genel müdür Yönetim Kurulunun başkanlı
ğını yapar, tdarc ve kaza mercilerinde ve üçün
cü şahıslara karsı teşekkülü temsil eder. Temsil 

yetkisini gerektiğinde, genel hükümlere göre dev
redebilir. 

Genel müdür ve genel müdür yardımcısı ola
bilmek için: 

a) İktisadi veya meslekî alanda yüksek öğ
renim yapmış olmak, 

b) Genel müdürlük ve .yardımcılık görev
lerini yerine getirebilecek ehliyet, bilgi ve tec
rübe sahibi olmak, 

c) Memurin Kanununun 4 ncü maddesinin 
(B), (C), (H), (V) fıkralarındaki niteliklere 
sahip bulunmak gereklidir. 

Ancak bankacılık meslekinde yetişerek yeter
likleri görülmüş olanların genel müdür yardım-
c i İlgındaki müktesep haklan saklıdır. 

BAŞKAN —• Maddeyi değişik şekli ile oyla
rınıza arz ediyorum. Kaibul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, değişiklik olduğu için acık oyunuza 
arz edilecektir. 
Yatırım projelerinin hazırlanması ve incelenmesi 

MADDE 1.4. — Teşekküller kalkınma plânı
na göre kendileri tarafından yapılması gereken 
yatırımlara ait malî, ekonomik Are teknik etütleri 
zamanında yaparak projelerini hazırlamakla yü
kümlüdürler. 

Bir yıla aidolarak hazırlanan projeler bir ön
ceki yılın Eylül ayı «onuna kadar ilgili Bakan
lıklara, gönderil ir. Bakanlıklar, kendilerine ge
len projeler üzerinde gerekli incelemeleri yaptık
tan sonra bunları yıllık yatırım ve finansman 
programına dahil edilmek üzere aynı yılın Ekim 
ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığına intikal et
tirirler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Buyurun efendim. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Efendim, 
11 nci maddenin sondan önceki fıkrasında, «Mü
esseseler kanunla limitet veya anonim şirket ha
line getirilebilir veyahut bu şekildeki şirketlere 
devredilebilir.» hükmü vardır. Burada kanunla 
yapıl maktansa, kanaatimce Bakanlar Kurulunun 
bu işi yapmasının maslahata ve sürate daha uy
gun olacağı kanaatindeyim. Komisyon ve Hükü
met ne düşünüyor, bu hususu belirtmek istedik. 
(14 ncü. maddedeyiz sesleri) 

BAŞKAN — Madde 14 ü görüşüyoruz. O 
geçti. Başka söz istiyen arkadaşımız var mı efen
dim?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
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Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Yıllık yatırım ve finansman programları 
MADDE 15. — Teşekküllere ait yıllık genel 

yatırım ve finansman programı, Maliye Bakan
lığı tarafından, Devlet Plânlama Teşkilâtının 
da mütalâası alınmak suretiyle hazırlanır. Bu
na ait ineelemel erde finansman imkânları ve te
şekküllerin yatırım kapasiteleri göz önünde tu
tulur. Hazırlanan genel yatırım ve finansman 
programı Bakanlar Kurulunca en geç aidoldu-
ğu yıldan önce gelen yılın Kasımı ayı sonuna ta
dat' incelenerek karara bağlanır. 

Uzun vadeli yatırım ve finasman programla
rı. ilgili Bakanlığın incelemesinden geçtikten son
ra Maliye Bakanlığına ve Devlet Plânlama Teş
kilâtına gönderilir ve incelemelerde nazara alı
nır. 

Yıllık yatırım ve finansman programı üzerin
de zaruri görülecek değişiklikler de programın 
hazırlanmasındaki usullere göre incelenir ve ka
rara bağlanır. 

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

arkadaşlarım, teşekküller yıllık yatırım program
larını umumiyetle kendi finansman kaynakların
dan yaparlar. Binaenaleyh, bu madde ile biz te
şekküllerin kendi imkânları dâhilinde yapacak
ları yatırımları önlemiş bulunuyoruz. Ama, uzun 
vadeli yatırımlar için maddenin 2 nci fıkrası ye
rinde kalabilir. Fakat, 1 nci fıkranın Maliye Ve-
'ka.letin.ee bir müdahaleye tabi tutulması hususu, 
kanaatimce teşekküllerin muhtariyetlerini zede
ler. Çünkü, bunlar bu yatırımları kendi imk'ân-
lariyle yapacaktır. Meselâ, bina ihtiyacı vardır 
ve teşekkülün kendi imkânları bunu yapmaya 
müsaittir, bunn yapacaktır. Bunu doğrudan doğ
ruya kendi yalın m programına alır ve yapar. 
Bununla ayrıca, Plânlamanın, Maliye Vekâleti
nin alâ'kası olmaması lâzım. Ancak ikinci fıkra
da uzun vadeli yatırımlar mevzuu; yatırım Dev
let Plânlama Dairesi ve Maliye Vekâletinin ya
lının programına ithal edilmelidir. Eğer bu 
maddeden anlaşılan mâna; teşekküllerin yapacak
ları yatırım, programları umumi Devlet yatırım
ları içerisinde gösterilmek mânasında kullanıl
mışsa ona bir diyeceğim ydk. Ama üzerinde Ma
liye Bakanlığının bir tasarrufu olacaksa bu mad
denin muhtariyeti zedeliyeceğine kaani bulunu
yorum. Bu hususta maddenin birinci ve üçüncü 
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fıkralarının çıkarılması hususunda bir takrir 
sunuyorum, kabulünü istirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
SANAYİ BAKANI FETHİ (JELİKBAŞ 

(Burdur Milletvekili) — Muhterem arkadaşla
rım, burada Maliye Bakanlığının yapacağı iş; te
şekküllerin, hangi bakanlığa bağlı bulunursa bu
lunsun, kâr hissesinin, yatırım programları ile alâ
kalı hazırlık çalışmalarını yapmaktır. Finansman 
imkânı Maliye Bakanlığınca sağlanacağına göre, 
Maliye Bakanlığı bütün- teşekküllerinin yatırım 
programlarını toparlıyacak, hangilerinin kendi 
bünyelerinden ne ölçüde, hangilerinin bütçeden 
ne miktarda, hangilerinin, daha başka kaynaklar
dan ne miktarda kâr ettiğininin merkezî bir yer
de derlenip toplanması lâzımdır. Para işleri, Ha
zine işleri Maliye Bakanlığınca yürütüldüğüne gö
re, bu hazırlık çalışmalarının orada toplanması za
ruridir. Hazırlık çalışmaları ikmal edildikten son
ra Bakanlar Kuruluna götürülecek. Nihai kararı 
Bakanlar Kurulu verecektir. Bu bakımdan Sayın 
Ünaldı arkadaşımızın endişeleri varit değildir. 
Bunda bir teknik çalışmaya zaruret vardır ve baş
ka bir organ bu toplu çalışmayı, koordine çalış
mayı sağlamak kudretine malik değildir. 

Onun için maddenin aynen kabul edilmesini 
rica ediyorum. 

BAŞKAN —- Buyurun. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Muhterem 

arkadaşlar, İktisadi Devlet Teşekküllerinin ser
mayesi vardır, bu sermayeyi kullanır. Ayrıca, bu 
sermaye içerisinde yapacağı tasarruflarla Maliye 
Vekâletinin bir ilgisi yoktur. Bir bina yapılacak
tır, bir teşekkül bir bina yapacaktır. Kendi imkân
ları vardır ve kendi imkânlariyle bu binayı yapa
caktır. EL. Bu binayı yapamazsın, senin yatı
rım programını Maliye Vekâleti hazırlar mı, di
yeceğiz. Bu hususu Sayın Bakanın tasrih etmesi
ni rica ediyorum. İmkân teşekkülündür. Maliye 
Vekâletinin finansmanla ayrıca alâkası yoktur. 
Teşekkülün finansmaniyle hiçbir alâkası yoktur. 
Sermayesi müstakildir, sermayesi ile mesuliyeti 
mahduttur. Binaenaleyh o sermayesi içerisinde 
yapacağı işleri yapacak olan bir teşekkülün fi
nansmanı ile nereden alâkası vardır. Maliye Ve
kâletinin?. Kendi imkânını kullanacaktır. Bu, 
muhtariyetine bir tecavüz sayılır. Madde sarihtir. 
«Maliye Vekâleti tarafından, Devlet Plânlama. 
Teşkilâtının da. mütalâası, alınmak suretiyle yatı
rım ve finansman programı hazırlanır.» diyor. 
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Neve Maliye Vekâleti hazırlasın İktisadi Dev
let Teşekküllerinin yatırım programını?. Kendi 
imkânları var, kendi imkâıılariyle yapacak. Ama 
kendi imkânlarının dışında Maliye Bakanlığından 
bir finansman imkânı arasa, o zaman Maliye Ba
kanlığına müracaat etsin. O ayrı mesele. Ama ken
di hudutları içinde çalışmasını köst eklem ivelim 
lütfen. 

Şimdi ben Sayın Bakandan şu hususu soruyo
rum; bir teşekkül kendi imkânları ile yapacağı ya
tırımlarda Maliye Bakanlığından müsaade mi ala
caktır, yoksa bu imkânlarını kullanmak yetkisini 
haiz midir, değil midir?. Yani, muhtar mıdır, de
ğil midir?. Bu hususu rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
SANAYİ BAKANI FETHİ UULİKBAŞ 

(Burdur Milletvekili) — Muhterem arkadaşlar, 
Türkiye'de inkılâp hükümetlerinden itibaren bü
tün hükümetlerin kabul ettiği bir plân stratejisi 
var, gayet kısa. Bütün mütehassışjar teşekkülleri 
tetkik etmişler, Türkiye'nin umumi ekonomik ve 
sosyal hayatı içinde bir kısım teşekküllerde mün
ferit tesislere Taslamışlar ki, bu tesisler, Türki
ye'nin umumi yaşayışına nisbetle ultramodern ve 
o münasebetler için dahi lüzumlu değildir. Bu ba
kımdan teşekkülleri kendi hallerine bırakmaktan-
sa, kendi kaynakları ile dahi olsa üretici yatırım
lara sevk edilsinler. Kendi personeli iein sosyal 
bir görüşe sahibolarak; meselâ bir yüzme havuzu 
yapmak, bunlar uzun münakaşa konusu oldu. Ni
çin?. Çünkü Türkiye'nin umumi yaşayışı öylesine 
bir seviyededir ki, bir tarafta normal içme suyun
dan mahrum topluluk, beri tarafta Amerika'da 
veya diğer ileri memleketlerde raslanacak imkân
lar... O da müessesenin muayyen bir personelinin 
istifade edebileceği imkânlar... Ve bu Türkiye'nin 
mahdut kaynaklarını israf eden bir gidiştir. O mü
essese için muayyen ölçüde - sosyal olsa dâhi - İni 
çeşit münferit, perakende sosyal yatırımlardan 
sarfınazar etmek Türkiye'nin umumi kalkınması 
iç.in zarurettir demişler. Kalorifer tesisi dahi, bü
tün bunlar üzerinde uzun boylu münakaşa edil
di ve nihayet o plân stratejisi bakanhklararası 
toplantılarda, iki karma hükümette de görüşüldü, 
kabul edildi. Böylece bu kabul edildikten sonra 
teşekküllerin ne surette yatırım yapacağı v. s. ora
da yer aldı. Fakat metinlerde yer alması kâfi de
ğil. Memlekette bir alışkanlık vardır. Bu alışkan
lığı yenmek için programların Maliye Bakanlığı
nın murakabesinden geçmek suretiyle hazırlanma

sı ve Bakanlar Kurulunda karara bağlanması 
plân stratejisine uygun bir yatırım yapmalarını 
emniyet altına almak bakımından zaruri görül
mektedir. Bu sebeple, müesseseler geçen yıl uzun 
tenkid krıou.su olmuştur. Bâzıları lojmanları ge
nişletmek maksadiyle umumi kelimeler içinde ifa
de etmişlerdir. Nerede bu yatırımlar diye müfre
datı arandığında; binaların genişletilmesi için 
kullanılınca, Türkiye'de bina genişletilmesine ma
tuf yatırım verimsiz yatırım telâkki edilmiştir. 
Üretici yatırım değildir. Bu verimsiz yatırımları 
asgari hadi erde tutmak, daha ziyade istihsal yatı
rımlarına tevcih etmek plân stratejisinin ana he
defidir. Plânda bu vardır, programda bu vardır. 
Bu bakımdan bunu murakabe altında bulundur
makta büyük zaruret vardır, Aksi takdirde «son 
derece zaruridir» diye başlıyan bir iş, kendi kay
naklarımdan yapıyorum diye. fevkalâde gösterişli 
olan verimsiz yatırımlara kolaylıkla gidebilmekte
dir. Tatbikat budur. Bunu önlemek maksadına 
matuf isabetli bir hükümdür, lütfen aynen kabu
lünü rica ederiz. 

FARUK İŞIK (Van) — Bir sual soracağım. 
BAŞKAN — Buyurun. 
FARUK IŞIK (Van) — Bu bahsettiğiniz hu

suflar tamamen plânda mevcut değil midir?. Plân 
da zaten iktisadi Devlet Teşekküllerine iltibas 
etmiyor mu?. 

SANAYİ BAKANİ FETHİ UELİKBAŞ 
(Burdur Milletvekili) — Arz edeyim efendim; 
teşekküller muayyen ölçüdeki yatırımları, yıllık 
programlar kabul edildikten sonra, bağlı bulun
dukları bakanlığın müsaadesiyle yapabilirler. Yal
nız bu yatırım, kendi yatırım yekûnu içerisinde 
yüzde 5 i geçmemek üzere yapabilir. Ama, bütün 
yatırımlar, küçüklü büyüklü, hepisi yıllık prog
ramlar içerisinde yer almaktadır. O yıllık prog
ramda yer alabilmesi iein, nihayet bunların fi
nansman imkânlarını bulmak zorundan Maliye 
Bakanlığı toplanmakta ve Maliye Bakanlığından 
Bakanlar Kuruluna iş. getirilmektedir. Hepsi 
yer alacaktır ve bu muhtariyete mugayir de de
ğildir arkadaşlar. 

ÖMER LÛTFÎ BOZUALI (İzmir) — Efen
dim, 14 ncü maddenin ilgili fıkrasındaki ser
bestiyi 15 nci mdadenin 1 nci fıkrası kaldırmaz. 
mı? Bir takyit yok mu? 

SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELİKBAŞ 
(Devamla) — Yok efendim, yani bir çatışma 

vcik. 
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KİFAT ETKER (Ankara) — Efendim, Mali

ye Bakanlığı ile Plân Kurulunun tetkik etmesini 
Sayın Bakan muayyen bit' mehil müddetine bağ
lamayı uyarın görüyorlar mı? Yoksa aylar geç
ti, Ibir cevap gelmedi, ne yapacak bu müessese? 

SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELİK BAŞ 
(Devamla) — Müsaade 'ederseniz maddeyi oku
yalım; «Bakanla!1 Kurulunca, en geç aidolduğu 
yıldan önce gelen yılın Kasım ayı sonuna kadar 
incelenerek karara bağlanır.» dendiğine göre, 
Maliye Bakanlığı bu müddet içinde meselelerin 
Bakanlar Kurulunda müzakere edilip karara 
bağlanması keyfiyet iyi e mecbur tutulmaktadır. 
Müddeti onun içindedir. 

BAŞKAN — Madde hakkında ba.şka söz is
tiyen var mı? Yok. Maddeyi tekrar okutuyorum. 

(15 ne i madde tekrar okundu) , 

BAŞKAN 
rıını 

Bir takrir vardır, okutuvo-

Yüksek Başkanlığa 
15 nci maddenin 1 nci ve 3 ncü fıkralarının 

maddeden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 
Adana 

Mehmet Ünaldı 

BAŞKAN — Efendim, maddeyi ve takriri 
okutmuş bulunuyoruz. Takririn nazarı dikkate 
alınıp alınmaması hususunu reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
mem içti i*. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir, efendim. 

Küçük tamamlama yatırımları ve idame ve ye
nilemeler 

MADDE lo. — Teşekküllerrin öz kaynakla
rından finanse edilmek kaydiyle proje maliyeti 
5 milyon lirayı aşmıyan ve yapılmamaları ha
linde teşekküllerin verimli' olarak çalışmalarını 
aksatacak mahiyette olan tamamlama yatırım
ları yönetim kurulunun teklifi, ilgili Bakanlı
ğın uygun görmesiyle; yapılmamaları halinde 
teşekkül 1 erin verimli olarak çalışmalarını aksa
tacak mahiyetteki idame ve yenileme yatırım
ları ise yönetim 'kurullarının kararı ile yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir, efendim. 
Program ve bütçelerin ilgili verlcre gönderilmesi 

•MADDE 17. — Kesinleşen genel yatırım ve 
finansman programların m birer örneği Baş
bakanlıkça Devlet, Plânlama Teşkilâtına ve Yük
sek Denetleme Kuruluna, işletme bütçeleri ise 
teşekkül]erce ilgili Bakanlığa ve Yüksek De
netleme Kuruluna gönderilir. 

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

İşletme koordinasyonu 
MADDE İS. — Teşekkkllere bağlı müesse

selerin ve teşekküllerin birlbirleriyle ilgili faali
yetlerinde ahenkli çalışmaları esastır. 

F'ir teşekkülün müesseseleri arasındaki ça
lışma koordinasyonu teşekkülce, bir Bakanlık
la ilgili teşekküller arasındaki koordinasyon il
gili Bakan tarafından sağlanır. 

Ayrı bakanlıklarla ilgili teşekküller arasında 
koordinasyonu sağlamak üzere Başbakan Yar
dımcılarından birinin başkanlığında, Maliye Ba
kanı ve ilgili Bakanlar ve ilgili teşekkül genel 
müdürlerinin iştirakiyle toplantılar tertiplenir. 
Bu toplantılar gerekli hallerde ilgililer ve her" 
halde altı ayda bir bütün teşekküllerin iştirakiy
le yapılır. Bu toplantılarda ilgili sekreterlik iş
leri Sanayi Bakanlığınca yürütülür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Maddede değişiklik olduğu için açık oya su
nul acakt ir. 
Bilançolar ve netice [hesapları ve faaliyet raporları 

MADDE 19. — Blâncolar ve netice hesapla
rı ilgili Bakanlık tarafından Maliye ve Ticaret 
Bakanlıkları ile Yüksek Denetleme Kurulunun 
mütalâaları alınmak suretiyle hazırlanan tip ör
neklere uygun olarak aidold tıkları yılı kovalı-
yan dördüncü ayın sonuna kadar hazırlanır ve 
faaliyet rapoılariyle (birlikte Yüksek Denet le-
fflfi Kuruluna gönderilir. 

Tc-;\,kd! ve nı'io"-'eselerce, kanunların ge
rektirdiği l.er türlü ihtiyat, karşılık ve proviz
yonla:']1 ayr;im:;;s; mecburidir. İhtiyat ve pro
vizyon. v ' kaışılıkiarm nöbetlerinin ve hesap 
usullerinin leş-.kküllerin özel kanunlarında bel
li edilmemesi halinde genel hükümler uygula-
n..'. 

Faaliyet raporlun yönetim kurulunca yıllık 
ve uzun vâ.FH çalışına programlarına uygun 
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olaraik düzenlenir. Bu raporlarda, dönem çalın
ma sonuçları, program ve bütçelerle bunların 
mıikayesesi, bütçe ve programlarda bulunduğu 
halde gerçekleştirileni iyen işler gerekçeleriyle 
gösterilir ve bunlara ait malî analizler yapılır. 

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

Açık oya arz edilecektir. 

D) Denetleme 
1 )enetl eme 

MADDE 20. — Teşekküller 
Yüksek Denetleme Kurulunun 
da gösterilen esaslar dâhilinde, bu kurulun,, ma
lî, idari ve teknik denetimine tabidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Byurun Saym Artukmaç 

BADİK ARTUKMAÇ (Yozgat.) — Efen
dim, 20 nci maddenin ifadesi 'karışık ve anla
şılması güç. zannediyorum. Burada deniyor iki, 
«Teşekküller ve müesseseler Yüksek Denetle
me Kurulunun özel. kanununda gösterilen esas
lar dâhilinde, bu 'kurulun, malî, idari, ve tek
nik denetimine tabidir.» burada tekrarlar ve 
biraz da tedahüller var. Müsaade buyurulursa 
şöyle arz etmek istiyorum: «Teşekküller ve 
müesseseler Yüksek Denetim Kurulunun malî 
idari ve teknik denetimine tabidir». Maksadın 
bu olduğunu tahmin ediyorum. Bir takrirle 
huzurunuza arz edeceğim. 

BAŞKAN —• Madde hakkında başka söz is
tiyen?.. Yok. Maddeyi okutacağım. 

(20 nci madde tekrar okundu) 
BAŞKAN —• Bir takrir var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
«Madde 20. — Teşekküller ve 

Yüksek Denetim 
teknik denetimine 
arz ederim. 

müesseseler; 
Kurulunun malî, idari, ve 
tabidir» şeklinde kabulünü 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

BAŞKAN —' Kneümenİ. Katılıyor. Hükü
met?... Katılıyor. Maddeyi bu şekliyle oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Madde açık oylarınıza arz edilecektir. 
1 )oııetleıne sonuçları n ın sunulması 

MADDE 21. — Yüksek Denetle Kurulu, te
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şekkiülerin bir yıla ak hesap ve muameleleri 
üzerindeki incelemelerini en geç ertesi yılın Ey
lül ayı sonuna kadar tamamlıyarak bunlar hak
kında düzenlenen raporları kendi kanununda 
gösterilen mercilere verir. 

Teşekküllerin hesap dönemi takvim »yılıdır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde, söz istiyen?.. 

Yok. Maddeyi reylerinize arz ediyorum efendim. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir, 
efendim. 

Madde açık oyunuza arz edilecektir. 
E) Muhasebe sistemleri, faaliyet sınırı, fiyat ve 

tarifeler, personel 
Muhasebe sistemleri 

MADDE 22. — Teşekküllerin ve bunlara bağ
lı müesseselerin hesapları, maliyetleri, gerçek 
malî durumu ve işletme faaliyeti sonuçlarını 
a -ık olarak gösterecek ve sağlam idare kar;ırı 
için gerekli bilgileri muntazam aralıklarla ve
recek şekilde tutulur. 

Teşekküllerin hesap dönemi takvim yılıdır. 
BAŞKAN •—•• Madde üzerinde söz istiyen.'.. 

Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edfiıleı*.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Faaliyet sınırı ve gaye 
MADDE 23. — Teşekküller kuruluş gayeleri 

dışında faaliyette bulunamazlar. 
İşletme ve idarede prensip kârlılık ve verim

liliktir. Her teşekkül kendisine verilen sermaye
yi ve sağlanan diğer kaynakları bu esasa göre 
kullanmaya ve değerlendirmeyi1 mecburdur. 

Teşekküllerin her türlü personeli bu pren
sibe uygun olarak gereken gayret ve basireti 
göstermekl e yüküml üdür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?. 
Yok. Oylarınıza arz ediyorum. Kabul -edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde açık oylarınıza arz edilecektir, efen
dim. 

Uiyat ve tarifeler 
MADDE 24. — Teşekküller mal ve hizmet fi

yatlarını tesbitte serbesttirler. 
Bu mal ve hizmetlerden temel mal ve hizme}, 

mahiyetinde olanların fiyatları gerektiğine Ba
kanlar Kurulunca tesbit edilebilir. Teshit olu
nan fiyatlar maliyetin altında bulunduğu tak
dirde zarar, en geç, aidolduğu yılı kovalıyaıı yı
lın genel bütçesine konulacak ödenekle kapatı-
lııv 
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Zararın miktarı ilgili Bakanlık ve Maliye 

Bakanlığınca müştereken tesbit olunur. 
Teşekküllere, Kalkınma Plânı re yıllık prog

rama aykırı olmamak kaydı ile Bakanlar Kuru
lunca. verilecek görevlerden doğacak zararlar 
2 nci fıkradaki esaslar dâhilinde bütçeden kar
şılanır. Bu görevler teşekküllerin çalışma alan
ları dışında olamaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Buyurun Sayın Ünaldı. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Muhterem 
arkadaşlar; kanaatimce bu madde imkânsızlık
lar üzerine bina edilmektedir. Çünkü şimdiye 
kadar birçok kanunlarla Maliye Vekâleti, bu ne
vi taahhütlerden birçoğunun altına girmiştir. 
Fakat bu taahhütlerini kolay kolay yerine geti
rememiştir. Misal olarak tasarının tümü üze
rinde konuşurken Zirai Donatım Kurumunun 
Ziraat Bankasının kuruluş kanunlarında belirti
len sermayelerinin teşekkülü için umumi bütçe
den her sene ayrılacak miktarlardan bahsedil
diği halde, bu miktarlar bu kanunların hüküm
leri yerine getirilememek suretiyle verileme
mektedir. Şimdi burada da İktisadi Devlet Te
şekküllerinin mal ve hizmetlerindeki fiyatları, 
icabında Hükümet tesbit edecek, diyecek ki ; her 
ne kadar fiyatlarınızı tesbite siz yetkiliyseniz de 
âmme menfaati için şu sahadaki, şu hizmetini
zin fiyatını şundan fazla yapamayacaksınız. 
Bundan mütevellit bir zararınız olursa umumi 
bütçeden ben ödiyeeeğim diyor, bu madde ile. 

Ama dediğim gibi bütçe imkânsızlıkları bu 
taahhüdün her zaman yerine getirilmesini müm
kün kılmamaktadır. 

Diğer taraftan bir husus daha vardır; şim
diye kadar Devletin bu şekildeki müdahaleleri 
ile, fiyatlarının tesbiti neticesinde her sene za
rara uğramış bâzı müesseseler vardır. Bu müda
haleden dolayı bunların yaptıkları zararları bu
rada kesip de bundan sonra yaparsam ödiyeee
ğim şeklini mi kabul edecek, yoksa bundan ev
vel Devletin bu gibi taahhütlerle, teşekkülle
ri sokmuş olduğu böyle zararlardan kurtaracak 
mıyız? Kanaatimce daha salim bir malî bünye 
içerisinde bulunması için teşekküllerin, bundan 
daha evvel Devletin yapmış olduğu bu nevi borç
lanmaları tasfiye etmesi gerekmektedir ki, böy
le bir ikinci müdahalede bulunabilsin. Bu hu
susta bir takrir sunuyorum. Kabulünü istir-
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ham ederim. Çünkü, bu takririmin kabul edil
diği şekilde olursa, teşekküller kuvvetli bir ma
lî bünye ile ortada vazife göreceklerdir. Aksi 
takdirde, bir tarafta, teraküm etmiş borçları 
yığılıp kalmış olacaktır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is
tiyen? Yok. Maddeyi tekrar okutuyorum : 

(24 ncü madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Bir takrir var, okutuyorum. 

Senato Başkanlığına 
24 ncü madde 2 nci fıkrasının sonuna aşağı

daki hükmün eklenmesini arz ve teklif ederim. 
Adana 

Mehmet Ünaldı 

«Bu madde hükmüne göre Bakanlar Kuru
lunca fiyat tesbit edilmesi, evvelce fiyat teshi
rinden doğmuş olan teşekküller zararlarının ta
mamen kapatılmış olmasına bağlıdır.» 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABAHAT

TİN ORIION (Giresun) — Konuşacağım. 
BAŞKAN — Buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABAHAT

TİN ORIION (Giresun) — Bu madde kanunun 
en kuvvetli maddelerinden biridir. Hakikaten 
müesseselerin muhtariyetini sağlıyacak. Şimdi
ye kadar Hükümetlerin bu müesseseleri zarar
lara, soktuğu hakkındaki iddiaları önliyeeek 
bir maddedir. Fakat arkadaşımız der ki : «Bâzı 
malî imkânsızlıklar, şimdiye kadar vukubulan 
malî imkânsızlıklar ileriye müteveccih olan bu 
garantilerde bize endişe veriyor.» Biz buna iş
tirak etmiyoruz. Son zamanlarda kabul edilen 
konsolidasyon kanunlariyle Hazine yedibuçuk 
milyar lira, yalnız İktisadi Devlet Teşekkülleri
ne 5,5 milyar lira bir fedakârlıkta bulunmuş
tur. Hazine imkânları da ortada. Biz kanunun 
bu şeklinin iktisadi Devlet Teşekküllerinin ça
lışmalarında, ileriye müteveccih çalışmalarında 
kâfi bir garanti telâkki ediyoruz. Aksi halde bu 
teklif itibar bulduğu takdirde bilâkis birçok 
malî imkânsızlıklar bu müesseselerin istikballe
rini tehdideder, kanaatindeyiz. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz is

tiyen? Yok. Takriri tekrar okutup oylarınıza 
arz edeceğim. 

(Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nm önergesi 
tekrar okundu.) 
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BAŞKAN — Takririn nazarı itibara alınma

sını kabul edenler... Etmiyenler... Nazarı itibara 
alınmamıştır. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Acık oylarınıza arz edilecektir. 
Oylarını kullanmıyan arkadaşlarımız varsa 

kullansınlar efendim. 
Atama ve işe alma 

MADDE 25. — Teşekküllerin personeli yö
netim kurulları tarafından atanır. Yönetim 
kurullarının bu yetkilerini alt kademelere kıs
men vermeleri mümkündür. 

Yönetim kurulu üyesi olan teşekkül perso
nelinin atanması ilgili Bakanın inhası ile IBa-
kanlar Kurulunca yapılır. 

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

BAŞKAN — Madde hakkında buyurun Sa
yın Artukmaç. 

Oylama işlemi bitmiştir, efendim. 
Söz istiyen?... Buyurun Sayın Artukmaç. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Efendim, 

25 nci maddenin İkinci fıkrası da müphem ve 
muğlâktır. Burada şöyle deniyor; «yönetim ku
rulu üyesi olan teşekkül personelinin atanması, 
ilgili Bakanın inhası ile Bakanlar Kurulunca 
yapılır.» Anladığıma göre bu, idare meclisine 
seçilecek olan üyenin tâyinine ait bir maddedir. 
Bu fıkranın şu şekilde olması daha iyi anlayışa 
meydan verir; «Teşekkül personeli yönetim 
kurulu üyeliğine ilgili Bakanın inhası üzerine 
Bakanlar Kurulunca atanır.» 

Bir takrir takdim ediyorum, kabulünü istir
ham ederim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isti
yen var mı? Yok. Önergeyi okutuyorum efen
dim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABAHAT
TİN ORHON (Giresun) — Komisyonun (bir te
mennisi var efendim. 25 nci maddenin ikinci 
satırının sonunda «caizdir» kelimesi var, «müm
kündür» olması lâzım. 

BAŞKAN — 25 nci maddeyi yeniden okutu
yorum. 

(25 nci madde yeniden okundu.) 
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BAŞKAN — Efendim, verilmiş bir takrir 

vardır, okutuyorum. 

Yüksek 1 >aşkanl ığa 
25 nci maddenin 2 nci fıkrasının aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Teşekkül personeli, yönetim kurulu üyeliği

ne, ilgili Bakanın inhası üzerine, Bakanlar Ku-
rulunee atanır. 

Yozgat 
Sadık Artukmaç; 

BAŞKAN — Komisyon... 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABAHAT

TİN ORHON (Giresun) — Katılınıyoru z efendim. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
SANAYİ BAKANI KETHİ ÇELJKBAŞ 

(Burdur Milletvekili) — Komisyonla beraberiz 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, Hükümet 
katılmıyor. Takririn nazarı itibara alınıp alın
mamasını oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul •edilmemiştir 
efendim. 

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

BÖLÜM : III 
İştirakler 

MADDE 26. — Devlet hissesinin % 15 den 
fazla olduğu .ortaklıkların yönetim kurulların
da Maliye Bakanlığını temsilen bir üye bulun-
durulalbilir. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mev
cut ortaklıkların kanun ve ana sözleşmelerin
deki hükümler saklıdır. 

Maliye Bakanlığı Türk Ticaret Kanunu ge
reğince ortakların haiz oldukları bütün haklara 
sahiptir; bunlar temsilcinin varlığı ileri sürüle
rek kayıtlanamaz. 

Maliye Bakanlığı temsilcileri, bulundukları 
ortaklıkların faaliyetleri ve malî durumları hak
kında, belirtilecek esaslara göre, Maliye Bakan
lığına bilgi vermekle yükümlüdürler. 

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

Devletin iştiraki bulunan ortaklıkların en 
son yıla ait bilanço ve netice hesapları cetvelleri, 
genel bütçe gerekçesine eklenerek Türkiye Bü
yük Millet Meclisine sunulur. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 

Buyurun Koraisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABAHAT-

Tin ORHON (Giresun) — Bu ikinci fıkra, fık
ra şeklinde değil, birinci fıkranın devamı şek
linde olması icabeder. Bu şekilde lütfediniz. 

BAŞKAN — Değiştirge vardır, okutuyorum. 

Y iikse k 1 la ş ka nl ı ğ a 
26 nc.ı maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arz ve teklif ederim. 
Madde 26. — Devletin iştiraki bulunan or

taklıkları en son yıla ait »bilanço ve netice hesap
ları cetvelleri genel bütçe gerekçesine eklene-
re'k Maliye Bakanlığı tarafından, Türkiye Bü
yük Millet Meclisine sunulur. 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABAHAT

TİN ORHON (Giresun) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet. 
SANAYİ BAKANI FETHİ OELİKBAŞ 

(Burdur Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı
yorlar. Takririn nazarı itibara alınıp alınmama
sını oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyeııler... 15 e karşı 16 oyla 'kabul edilme
ni iştir. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — 15-16 
olur mu efendim, karışır. 

BAŞKAN — Karışmaz efendim. 15 e karşı 
.16 oyla kabul edilmemiştir. 

Madddeyi tekrar okutuyorum. 
(26 ncı madde tek rai' okundu.) 

ik i l fıkra birinci fıkranın BAŞKAN — ikmcı 
devamı mı olacak? 

KOMİSYON ADINA SABAHATTİN 
HON (Giresun) — Lütfedersiniz. 

OK-

BAŞKAN — ikinci fıkranın, birinci fıkranın 
devamı olduğunu Komisyon istiyor. Bu şekilde 
oylarınıza arz ediyorum. Kaimi edenler... Etmi
yeııler... Kabul edilmiştir. 

Madde acık oylarınıza sunulacaktır. 
Teşekkül iştiraklerinin yönetimi 

MADDE 27. — Teşekkül hissesinin % 15 
den fazla olduğu ortaklıkların yönetim kurul
larında bir teşekkül temsilcisi bulundurulabilir. 
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Teşekkül, T. Ticaret Kanunu gereğince or

takların haiz oldukları bilcümle haklara sahip
tir, bunlar temsilcinin varlığı ileri sürülerek 
kayıtlanamaz. 

Teşekkül temsilcileri, bulundukları ortaklı
ğın faaliyetleri ve malî durumları hakkında, 
belirtilecek esaslara göre, Maliye Bakanlığına 
ve teşekküle, bilgi vermekle mükelleftirler. 

Her teşekküle ait iştiraklerin 'bulunduğu 
ortaklıkların bilanço ve netice hesapları cetvel
leri dördüncü ayın sonuna kadar hazırlanıl) te
şekküllerin yıllık bilanço ve netice hesapları 
cetvellerine bağlanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Sadık Artukmaç, buyurun. 

ıSADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhte
rem arkadaşlar, çok mühim bir madde üzerin
de konuştuğumuzu arz etmek isterim. Bura
da, teşekküllerin iştiraki bulunan tesislere de 
Maliye 'Bakanlığı temsilcilerinin gitmekte ol
dukları anlaşılmaktadır. Öteden beri bahsedi
len, arpalık diye tâbir edilen husus asıl 'burada 
kendisini göstermektedir. Maliye Bakanlığının 
bu kuruluşlarla bir ilgisi olmam ası lâzımdır. 
Maliye 'Bakanlığının ilgisinin şu şekilde müta
lâa edilmesi ger'eki'r. Maliye Bakanlığı, zaten 
idare meclislerinde üyesi bulunnuası hasebiyle 
murakabe vazifesini yapmakta olduğuna göre, 
o teşekküle bağlı diğer bir 'müessesenin idare 
kurulunda üye bulundurulması tecridedikmez ve 
bir zaruret de yoktur, lüzum da yoktur. Ora
da âzıa olacaklar, teşekkülün bünyesinden ge
len kimseler tarafından veya o teşekkülle ilgili 
olan müesseseler tarafından seçilen kimseler 
olımaları gerekmektedir. Bu 'bakımdan bende
niz bu maddeye lüzum olmadığı fikrindeyim. 
Yalnız sadece son fıkranın kalmasında fayda 
vardır. Bu hususun dikkat nazarına alınmasını 
istirham ederim. Bi'r de takrir veriyorum. Bu 
hususta şunu belirtmek istiyorum : 'Maliye Ve
kâleti kademe kademe 'her teşekkülde kendi 
adamlarının bulundurulması yolunu hedef it
tihaz etmiş ve lüzumsuz müdahalelere meydan 
verecek 'bir sistemde yürümüştür. Bunu bil
hassa belirtmek istiyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Buyurun 
Komisyon. 

GEÇİCİ KOMİBYON İSÖZCÜİSÜ SABAHAT
TİN ORHON (Giresun) —'Komisyonun bir mâ-
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ruzatı var, ikinci fıkra (Teşelkjkül, T. Tlicatföt Ka
nunu...) derken (Türk Ticaret 'Kanunu) şeklin
de aynen yazılması 'gerekir. Yukarda da öyle 
yazılmıştı. Sonra, ('bilcümle haklar) yerine 
(bütün 'haklar) di'yelim. •Bir de, 3 neü fıkranın 
.sonunda (bilgi vermekle 'mükelleftir) ibaresi 
(ıbilgi vermekle yükümlüdürler) şeklinde ola
caktır. 

ılMŞKAN — Maddeyi İra şekilde düzelterek 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 'Madde acık oyla
rınıza arz edilecektir. 

Oylarını kullanmıyan arkadaşlar varsa kul
lansınlar. 

ıBÖLÜM . IV 
Çeşitli ^hükümler 

Teşekkül ve müessese mallarının «eza yönünden 
Devlet malı sayılmaları 

MADDE 28. — Teşekküllerin ve müessese
lerin malları ve her çeşit mevcutları aleyhine 
işlenen suçlar Devlet 'malı (aleyhine işlenmiş 
sayılır ve bunlar için Türk Ceza Kanununun 
bu fiillere mürettep cezaları uygulanır. 

ıBiAŞKAN — iMadde üzJerinde söz istiyen 1 
Buyurun iSaym Tuna. 

Oylama işlemi ibitımiştir efendim. 
AHMET NUİSR'ET TUNA (Kastamonu) — 

Arkadaşlar, İktisadi Devlet Teşekkülleri hakkın
daki kanunun çeşitli hükümlerinde cezai taki
battan bahsedilmektedir, ceza ile ilgili bir mad
deden bahsedilmektedir. 

(Şimdi bendeniz bu kanunda gördüğüm ve alâ
kalı kimselerin de bir noksanlık olarak ifade et
tiği ve benim de şahsan benimsediğim bir hu
susu arz etmek istiyorum. 

'Şimdi şikâyet vatandaş için bir haktır, Ana
yasamız bu hakkı sarahatle kabul etmiştir. Fa
kat şikâyet edilen, hizmet gören memuru da hu
zur içinde 'bulundurmak, bunu lüzumsuz şikâ
yetlerden mümkün olduğu kadar berî tutmaya 
çalışmak da yine içtimai faydası olan bir vecibe 
olarak kendisini göstermektedir. Şimdi bir Me
murin Muth.ake.mat Kanunu var. Kaldırılması ne 
kadar kuvvetle istenirse istensin, şu Memurin 
Muhakemat Kanununu kaldıralım derken istinat 
ettiğimiz husus; memur, bu memuriyet işleriyle 
iştigal edenler tarafından fiilî bir tetkik süzge
cinden geçsin, eğer lüzumlu 'görülürse adliyeye 
intikal etsin şeklindedir. 

Şimdi, İktisadi Devlet Teşekkülleri memur
larını böyle bir teminattan mahrum kılmaktayız, 
Fakat şu mahrumiyet karşısında bu madde do-
layısiyle alınması lâzım>geleıı bir teklif olduğu 
kanaatindeyiz. Umumiyetle müfettişler meslekin 
başlangıcında olan, birçoğu gene ve tecrübesi az 
olan elemanlar olabilmektedir. Müesseseler hak
kında birçok şikâyetler olmakta. Bu tecrübesi 
kıt müfettişler şu iktisadi 'hadiseyi teferruatiyle 
kavrıyamadığı için lüzumsuz tahditlere girmekte 
bir müesseseyi huzursuz hale getirmekte ve onun 
başında 'çalışan memurlar bir nevi iş yapamaz 
duruma gelmektedirler. Eğer biz bu şikâyetin 
(başlangıcında bunu, şu işlerin içerisinde pişmiş, 
;»;el işmiş, tecrübeli kimselerin süzgecinden süratle 
geçirirsek çok zaman normal muamele hududu
nu geçıniyen şu muamelede, lüzumsuz vakit ge
çirmeye, o memuru huzursuz tutmaya lüzum kal
ın ıyaeak ve iş ilk anda halledilmiş olacaktır. Di
ğer bölün Devlet memurlarına Memurin Muha
kemat Kanunu bir teminat tanırken, İktisadi 
Devlet Teş';>l\ülleri •memıu'hırım büsbütün te
minatsız bir halde bırakmanın hakkaniyete uy
gun olmadığı kanaatindeyim. Onun için müza
kere ettiğimiz, cezai hükümlerle ilgili olan 28 nci 
maddenin matlabma «Soruşturma heyeti» diye 
bir ibarenin eklenınesino ve altına da şikâyet 
tahkikata intikal ettiği zaman tahkikat heyetine 
yüksek kademede en az 3 yıl idari makamlarda 
çalışmış bir kimsenin tahkikat heyetine ilâve 
edilmesini, o tahkikat heyetinde bu şekilde işin içi
ni anlıyacak ehliyetli bir kimsenin bulundurul
masını da arz ve teklif ediyorum. Bu hususta. 
bir takrir veriyorum. İltifatlarınızı istirham et
mekteyim. 

BAŞKAiN — Madde üzerinde başka söz isti
yen? Yok. Takriri okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
28 nci madde matlabma «soruşturma heyetle

ri» ibaresinin ilâvesini ve aşağıdaki metnin de 
2 nci fıkra olarak maddeye eklenmesini arz ve 
t ekli i! ederim. 

Kastamonu 
Nusret Tuna 

«Teşekküllerin, Müesseselerin ve iştiraklerin 
Clenel Müdürleri, Genel Müdür yardımcıları, 
yönetim 'kurulu başkan ve üyeleri, müessese mü
dürleri, müessese müdür muavinleri ve yönetim 
komitesi üyeleri gibi birinci derecelerde 'sorumlu 
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karar, yönetim, ve icra görevlileri hakkında mu
rakabe, teftiş ve kontrol mercilerince soruştur
ma yapılması halinde soruşturma heyetlerine ev
velce teşekkül, müessese ve -iştiraklerde en az üç 
yıl birinci derecelerde yetkili ve sorumlu yöne
tim görevi yapmış olan yüksek tahsilli kimseler 
soruşturma üyesi olarak dâhil edilir.» 

BAŞKAN — Tn'krir üzerinde söz isti yen 
var mı?.. Buyurun Sayın Kumrulu. 

ZEKİ KUMRULU (Ordu) — Efendim, bu 
teklif yeni bir soruşturma usulü ihdas ediyor. 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa tamamen 
muhaliftir, bu kahîl muhtar müesseseler, Dev
let müessesesi karekterinde idari vesayete tabi 
müesseselerdir. Binaenaleyh, ticari karakterleri
nin galip olması dolayısiyle bunlar hakkındaki 
tatbikatın da umumi hükümlere tabi olması ge
rekil'. Bu sebeple bıı takriri1 rey verilmemesini 
istirham ederim. 

BAŞKAN — Takrir üzerinde başka söz isti-
yen?.. Yok. Ta'kririn nazara alini]) alınmaması 
hususunu oylarınıza, arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Nazara alınması kabul edilme
miştir. 

Maddeyi, yeniden okutuyorum. 
(Madde 28 tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo

rum, Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sözleşme ile çalıştırma ve tazminat 
MADDE 29. —• Teşekküllerin genel müdür

leri, genel müdür yardımcıları, yönetim kurulu 
üyeleri vo müessese müdürlerinin sözleşme ile ça
lıştırılmaları caizdir. Bu kimselere verilecek üc
ret Bakanlar Kurulunca tesbit edilir. 

Bu şekilde çalıştırılanlardan memurluktan 
gelenlerin sözleşmeli hizmet süresi terfii erine sa
yılır ve ödenmesi gereken katılma paylarının ta
mamını ödemeleri kaydiyle emeklilik ve sair hak
ları devam eder. 

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

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Buyurunuz Sayın Faruk Işık. 
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| FARUK IŞIK (Van) — Efendim, ben mad

denin aleyhinde konuşmıyaeağım. Yalnız işaret 
etmek istediğim şu noktalar var: 

Her gelen kanun bir masrafı ihtiva ediyor. 
| Bilhassa personel masraflarını.. Biz bir Devlet 

Personel. Dairesi tesis ettik, bundan bütün me
murlar ümit bekliyorlar. Böyle kanunlar yapıl
mak suretiyle de Personel Dairesini müşkül bir 
vaziyete sokuyorlar. Şimdi bendenizin Hükü
metten iki sualim var; gerek bu madde gerekse 
malî hükümleri ihtiva, eden iki madde hakkında. 
Personel fdaresinin mütalâası alınmış mıdır, bir. 
Biri de; acaba, personel kanunu ne vakit gele
cektir? Bütün memurlar ümitle bunu beklemek
tedir. Hakikaten bugünkü barem dairesinde bu 
memurları bulmak güçtür. Yalnız bunlar değil, 
bütün Devlet memurları bunu bekliyorlar, Istir-

I ham edeceğim Hükümet bunu izah etsin. 
j BAŞKAN — Sayın Bere Turan. 

BERO TURAN (istanbul) — Muhterem ar-
| kadaşlarım; 20 nen. madde ile, bu teşekküllerin 

yalnız genel müdürlerine, genel müdür yardım
cılarına, yönetim kurulu üyelerine ve müessese 
müdürlerine bir akit yapmak suretiyle, muka-

J vele ile istihdam imkânı veriliyor. Ben diyorum 
ki, yalnız bu üst organlara değil, bu organların 
altında bulunan, bâzı mütehassıs elemanlar, tek
nik elemanlara, hattâ bu teşekküllerin ve mües
seselerin taşrada, merkez haricinde bulunan yer
lerdeki müdürlerine ve müdür yardımcılarına da 
mukavele ile istihdam edilmek imkânının bağış
lanmasının lüzumu belirmektedir. Malûmuâli-
leri kanunun özü, bu İktisadi Devlet Teşekkül-

I lerinin kâra müesses, kâr temin edecek, dolayı
siyle büyük sayü gayret sarf edecek, imkân te
min edecek insanları istihdam gayesini gütmek-

J tedir. Barem dâhilinde çalışan bir memurun ve
receği rantabilite ile, bir hususi müessesede, ser
best imkânlar verilecek bir memur arasındaki ça
lışma farkı muhakkak ki, fazladır. 

Binaenaleyh, bu kanunun 29 ncu maddesinin 
birinci fıkrasına bir ilâve yapılması zarureti 
kendiliğinden tezahür edegelmektedir. 

Bendeniz bir tadil teklifi arz ediyor ve ka
bulünü istirham ediyorum. Şöyle ki : Teşekkül
lerin genel müdürleri, genel müdür yardımcı
ları, yönetim kurulu üyeleri ve müessese müdür-
lariyle teşekkül ve nıüeseselerin merkez ve taşra 
teşkilatındaki şube ve ajans müdürleri, teknik 

I personel, ve mütehassıslarının sözleşme ile çalış-
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maları caizdir. Bu kimselere verilecek ücreti Ba
kanlar Kurulu tespit eder», diyor. B u n u lütfen 
kabul etmenizi i s t i rham ediyorum. Zira, bu mü
esseselerin sağlam ellerde yürütülmesi ve dola-
yısiyle Devlete yük olmaması gerekir. Bunu ka
bul edersek bu imkânı nisbeten sağlamış olaca
ğız. Hürmet ler imi arz ederini. 

BAŞKAN — Sadık Artukmnç. 
SADİK A R T U K M A f (Yozgat) — l*erç Tu

r a n arkadaşım benden önce, mâruzâ t ta buluna
cağını husustan bahsett i ler . . Ben de aynı fikir
deyim. Burada birinci fıkra, ile umum müdür , 
umum müdür muavinlerine ve İdare Meclisine 
bâzı imkânlar t an ımaktad ı r . Yalnız bir teşekkül 
ve müessesenin çalışması ekip halinde olacağına 
göre sadece bu kimselere bâzı nimetlerin hasrü 
tahsisi asla ve k a f a caiz olamaz. Müesseseyi asıl 
muvaffakiyete götüren onun kademeler inde ça
lışan personelidir. Bu bakımdan onların da tat
min etmeleri gerekirdi . Teşekküllerin faaliyet
ler indeki muvaffakiyetin, dediğim gibi ; taşra ve 
merkez ünitelerinden ayrı olarak mütalâa edil
mesine imkân yoktur . Umum müdür ler ve yar
dımcıları ve İdare Meclisinin umumi heyete arz 
edecekleri bilanço, müstakil bilanço çıkaran üni
telerin faaliyetlerinin rezümc edilmiş bir ifa
desidir. Hesap yılının olumlu netice vermesin
de gayret ler iyle müspet faaliyet gösteren üııite-
lerdeki mesuliyet ve iyi neticenin istihsal inde
ki başar ı lar nisbetinde ta tmin edilmeleri gerek
mektedir . Bu yapılmadığı t akd i rde arz ettiğini 
gibi, kanunun istihdaf ett iği gayenin tanı ola
rak istihsaline imkân yoktur . Bendeniz de bu 
konuda, bir t ak r i r veriyorum. Bere Turan arka
daşımızın t akr i r ine benzemektedir, kabulünü is
t i rham ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN" — Sayın Şevket A ley ürek. 
ŞBVKKT AKYÜRBK (İs tanbul) — Muhte

rem arkadaşlar ını , Bere Turan ve Sadık Artuk-
mac Bey arkadaşlar ını 29 ncu maddenin önemli 
ta raf lar ım izah etmiş bulunuyorlar . Bendeniz de, 
bir arkadaşımla birl ikte bu mevzuda bir t ak r i r 
vermiş bulunuyorum. Bu mevzuun önemini izah 
etmek için 1 - 2 misal vermekle iktifa edeceğim. 
Şimdi umum müdürler , umum müdür muavin
leri ve müessese müdür le r ine ve yönetim ku
rulu üyelerine mukaveleli o larak bir tazminat 
hakkı tanınmışt ı r . Haddiza t ında birçok mües
seseler vard ı r ki, bu müesseselere bağlı fabrika
lar da vardır . Meselâ İzmir Basma fabr ikas ı 
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Müessese Müdür lüğünün emrinde çalışan Nazil
li 'de bir bez fabrikası, tekstil fabrikası vardır . 
Keza İs tanbul 'da Yünlü Sanayi Müessesesine 
bağlı D e f t e r d a r d a bir Kumaş f a b r i k a s ı vardır . 
Şimdi bu 29 ncu maddeye göre bu fabrika mü
dürleri bu kanundan istifade edemez duruma 
girmektedir . Hadd i zatında bu fabrikaların 
gösterdiği semere ve feragat sayesinde müesse
seler ve umum müdürler bir paye kazanmak
tadır . Ve onların sayesinde ancak if t ihar ede
bilecek bir duruma gelmektedir ler . Kendileri 
bu pozisyonda fabrika müdürler i her hangi bir 
şeyden istifade edemezken, umum müdür ve 
umum müdür muavinleri istifade edebiliyorlar. 
Ve bunların maiyetinde bütün işleri tedvir eden 
şube müdür ler i istifade edemiyor. 

Şimdi bu ne gibi bir kompleks ortaya çıka
rıyor? Bundan bir hafta evvel Demir - fe l ik 
f abr ika la r ı Umum Müdürü ile görüşürken, «Si
zin çıkaracağınız bu kanun bizim şube müdürle
rine hiçbir hak tanımadığı için, biz de düşünüp 
taşınıp bu seneki bütçemizi bütün şube müdür
lerini umuru müdür muavini olarak karşınıza 
çıkaracağız.» dediler. Yani 11 tane şube müdürü 
varsa, o zaman 11 iane umum müdür muavini 
teklifi ile karşımıza geleceklerdir. Şimdi bu gi
bi pozisyonlara meydan verilmemesi için takr i 
rimizin iltifat görmesini hürmetler imle arz ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Orhon. 
Reylerini kullanmıyan a rkadaş la r varsa, kul

lansınlar. 

( i f f İ f İ KOMİSYON SÖZOÜSÜ SABA
HATTİN OİMfON (Oiresun) - - ffendim fil
hakika 29 cıı madde mevcut personel ve İk
tisadi Devlet Teşekküller inde çalışan memu
rinin ücret rejimine ^göve ileri bir sistem ge
t i rmiş /bulunmaktadır, ' fakat bu ücretin veri
leceği kimseler müessesenin liderleri oluyor. 
f i lhak ika liderlerin o müesseselerin çalışmala
rında, o müesseseleri muvaffakiyete güfürmek-
te büyük rolleri o lduğunu inkâr edecek delil iz. 
Ancak, yalnız liderlerin çalışması ile o mües-
Kesenin muvaffakiyete erişmesi mümkün değil
dir. Bilfhassa 'verimlilik veya kârlıl ığın artı
rılmasında ehemmiyetli şekilde rolü balın:.;n 
personel, teknik eleman gv>i, şef mevkiinde, 
müdür mevkiinde k'm*e]er 'vardır. fiVıakika 
bunu alabildiğine .genişletmek suretiyle bir is-
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raf kapi.sı açılmasından endişe edilir. Biz de 
koalisyonda 'bunu - ben şimdi şu anda kendi 
adıma konuşuyorum - fakat .komisyon d a enine 
boyuna, münakaşa edildi, Deflet Personel Dai
resi erkânı davet edildi, .bütün bun la r dinlen
di. Ben bütün bu endişelere rağmen ta'lıdid-
edici 'bir şekilde bu personele de 'bir imkân ta
nınması şeklinde -bir t ak r i r -hazırlamış 'bulun
maktayım. 'Buna »'üre, 1 nci fıkranın şu şekilde 
tadil ini rica edeceğim : «Teşekkül 've müessese
lerde. verimlilik veya kârlılığın ar t ı r ı lmasında 
sorumluluk taşıyan veya müessir rolü olan 
personelin, ilgili ıbakanlığın teklifi ve Bakan
lar Kurulunun karar ı ile, m.uka.vale veya taz
minat ödenmek suretiyle 'çalıştırılması caizdir. 
'Bu personel ve onlara verilecek ücret, teşekkül 
ve müesseseleri vüsat, ehemmiyet ive millî eko
nomideki önemine «röre 'Bakanlar Kurulunca 
tesbiı olunur.» 

iBıı .şekilde h i r tadil teklifi, 'bu yeni »-etiril
miş olan müessesenin alabildiğine teşmili su
retiyle israfı da önliyeoeği .gibi. asd •bii'li'kte 
çalışmak suretiyle rasyonalizasyonu, ve hu ka
nunun reorganizasynn suretiyle '<>'etirmek imle
diği rasyonalizasyonu da temin edecektir ka
naat indeyim. İ t ibar buyurmanızı teklif ede
rini. 

Hürmetler inde. 
Ö.MRR KRGÜ.Y ((hımhurbaşkanmca S Ü.) 

— Muhterem a rkadaş l a r ; tasar ıda yw alan 
'hükmün 'muhafaza edilmesine taraf lar ım. Bu 
'hükmün daha fazla genişletilmesi yeni yer i 
bâzı kapıların açılmasına fırsat verecektir . 
It)ll8 senesinde çıkarı lan bir 'kararname ile .bâ
zı personelin yevmiyeye »'(içirilmesi suret i ile 
verimlilik, prensibi ortaya getiri lmek istenmiş
tir. Ama maalesef 'bundan netice alınamamış
tır. Bu açık kapıdan istifade edilmek suretiy
le birçok' personel karem dışı çıkarı lmak sure
tiyle yüksek yevmiyeye bağlanmış, fakat yap
t ıkları iş, 'verdikleri verim hiçbir sure t le de
ğişmemiştir. Değişen 'bir şey n lmuş ; o da el
lerine fazla miktarda para .geçmesi temin olun
muştur . Yine birçok teknik personeli valsın
dan tanırız k i ; hak ika ten içlerinde elli il ve ka
biliyet sallıibi olanlar bulunmakla 'beraber, 'bun
ların dışında pek çok personel kapı kâğıdı izin 
kâğıdı imzalamak gi'bi vazifelerle iştigal eder
ler. Bütün bunlar maalesef çıkarılan karar
nameden istifade etmek suretivle vü/,, vüzvirmi 

lira gi'bi maaş almak ve hiç de k< udi işleri', 
branşları olmıyan işlerle iştigal etmek suret iy
le verimliliğe, kârlılığa zerre kadar faydalı ol
mamaktadı r la r . 'Bu bakımdan metinde yer 
alan 'bu 'hükmün daha fazla genişlet ilmesi yeni 
yeni kapıların açılmasına fırsat verir. Esasen1 

• )0 cıı madde 'verimlilik' esasını ortaya koymuş
tur. Bu b'O nen .maddenin içerisinde bilhass;n 
kâr temin ethuı müesseselerde çalışan persone
le, idare meclisi karar ı ile üç maaş nisbetiude, 
Bakanlar Kurulu karar iy le de bunun miktar ı 
ilci misline çıkarı lmak suretiyle, teşvik edici 
prim esası vard ı r , ikramiye esası vardır . 'Bu 
bakımdan, -bilhassa geçmiş tatbikat ı ıgöz önün
de tu tarsak , bunun .genişletilmemesinde büyük 
îbir isabet "olacağı kana afilideyim, (/ünkü yev
miyeli personelin çalıştırılması bu Devlete se
nede yarım mi lyar liraya mal o lmaktadı r Dev
letin bu kada r ağır yükü •çekmesine imkân 
yoktur . Ancak hu Devlet, istihsali ka lk ındır 
mak, bu memlekette yapılamaz denilen şeyle
ri yapmak suretiyle 'verimlilik esası kahul edi
lirse o zaman, yalnız başta (bulunan kimselere 
değil, müsavi şekilde, adaletl i şekilde .('alışan
ları ta tmin eltmek suret iyle ancak •verimlilik. 
esası temin edilebilir. Aksi t akd i rde 'bu işle
rin düzenlenmesi ica'bediyorsa h u işler Perso
nel Kanununda düzenlenmelidir. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKA.Y — Sayın Ünaldı.) 
A I B H M B T Ü N A L ! ) ! (Adana) — Muhterem 

a rkadaş l a r ; 29 ıu-u madde, bir iktisadi teşekkü
lün yalnız idare meclisi azalarını umum m ü d ü r 
ve muavinlerinden gayr ı bir de müessese mü
dürünü almak suret iyle bunlar ı mukavele ile 
çal ış t ırmak ve tazminat vermek şıkkını kabul 
ediyor. Faka t müessese müdürüne mümasil di
ğer hizmetler vardır ki, ismi başkadır . Sırf bu 
isim başkalığından dolayı bu teşekküller in ba
şında bulunan, veya işletmelerin başında bulu
nan insanlar neden mağdur olsunlar? A'eyahut 
da, mağdur olmayı bir tarafa bırakalım da, ik
tisadi saha genişletildiği müddetçe İkt isadi 
Devlet Teşekkülleri bu yüzden, elemanlarını 
kaybetmektedi r . (Misal, misal, sesleri) Arkada
şını misal istiyor. Yeriyorum. Bir bankanın mü
dürü, ve bilhassa büyük bir şubesinin müdürü , 
meselâ İ s tanbul 'daki bir bankanın müdürü. . . 
Bunun ismi şube müdürüdür , müessese müdürü 
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değildir . Ve daha önce kabul edilmiş olan bir
t ak ım kanun la r l a bunla r ın maaşları da dondu
rulmuştur . Barem dışı 1 250 lirada kalmıştır . 
Zaten barem içi çalışamazlar. Çünkü, şube mü
dür lükler i daha ziyade teftiş heyet ler inden tak
viye edilir. Teftiş heyet inde yevmiye ile çalış
t ı k t an sonra t e k r a r İta reme intikal edemez. 
Edemediği için de, t u t a r barem dışı ücrete razı 
olur. Faka t , bu barem dışı ücret de 1 250 lira
da donduru lmuştur . Düşünün bir kere, a rkadaş 
la r ; b ü y ü k bir bankanın şube müdürü 1 250 
lira ile çalışır mı? Aynı çapta diğer bir mües
sese, bu şube müdürüne - eğer kabil iyetl i ise, 
ki kabiliyetli olduğu için büyük bir şubenin ba
şına getiri lmiştir , diğer müessese buna - 4 bin, 
5 bin lira teklif edecektir . TekliC cazip olduğu 
için bu şube müdürü oraya gidecektir ve git
mektedir ler . Geçen »'ün bir ikt isadi teşekkülün 
umum m ü d ü r ü acı acı der t yandı . Dedi ki, 
bizde üç tane kambiyodan anlar insan var. Bun
la ra d ışardan büyük teklifler yapılıyor, bunlar 
giderse bu maaşla bunlar ın yerine koyacak adam 
bulamıyor bu müessese, diyor. 

Şimdi, bir müesseseyi sırf bu yüzden felce 
u ğ r a t m a k doğru mu? Bu gibi müesseselerde 
kabiliyetini göstermiş kimseler daima piyasa
dan teklifler a lmaktadı r . Eğer bu teşekküller 
bu elemanları t u t m a k imkânına sahip değillerse 
kimse bunlar ı tu tamaz. 

Bi r t a ra f tan , çalışsın, verimlilik, kârl ı l ık 
sağlasın, finansman imkânlar ı hazırlasın, diyo
ruz, bir t a ra f t an da bu işin başında bulunan. 
kârlı l ığı , verimliliği sağl ıyacak olan insanlara 
para vermeye çekiniyoruz, a rkadaş lar . Burada , 
«müessese müdürü» diyoruz. Tlev teşekkülün 
şubelerinin ismi müessese olamaz ki.... Şubedir , 
bölge müdür lüğüdür . Ha t t â bir bölge müdürü
nün emrinde müessese vardır, Şube müdürü, 
bölge m ü d ü r ü almasın, müessese müdürü alsın... 
Veya öyle müesseseler vardır ki, bunun emrin
de çalışan bir şube çalıştırdığı memur ve hiz
metli i t ibariyle müessesenin birkaç; mislidir. Bu 
şube müdürü almasın, müessese müdürü alsın. 
Esas kârı temin eden eleman bir şey almasın. 
Veya. donduru lmuş maaşı ile kalsın. Bunun ba
şında bulunanlar , daha doğrusu, sadece idari 
hizmet gören, pasif vazifeler meyanında sayı
lan işlerde çalışanlar bu maddeden istifade et
sin... Bu mümkün değil a rkadaş lar . Elemanı 
t u tmak için büyük gayret ler sarf etseniz de bu 

mümkün olmıyacaktır . Çünkü, bir insan evvelâ 
maddeten bağlanır . Bir bankanın müdürü o ban
kaya yeni gelmiştir. Faraza bankanın 250 bin 
lira kârı vardır . Bu müdür çalışmış çabalamış, 
kabiliyetini göstermiş ve bankanın kâr ın ı 2 
milyona yükseltmişt ir . Arada 1 milyon 750 bin 
lira fark vardır . Niye teşekkülün bu ar tan ka
zancından, o kazancı temin eden elemanına bir 
miktar yardım yapımyaJım ?.. Niye kaçıralım 
böyle elemanları?. Fğer bu maddeyi bu şekliyle 
kabul edecek olursak birçok, haksızl ıklar ola
caktır . Ta tb ika t ta birçok adaletsizlikler zuhur 
edecektir . Onun için, eğer genişletmekten kor
kuyor w çekmiyorsak, böyle bir sistem kura
lım ki, teşekkül , bağlı bulunduğu vekâlete veya, 
Bakan la r Kuru luna ; şuradaki hizmetlim bana 
çok lâzım. Faka t bu elemanım bâzı yerlerden 
şu şeklide teklifler a lmaktadı r . Bu sebeple biz
den kaçacakt ı r , dediği takdi rde , hiç olmazsa, 
ya. bağlı bu lunduğu bakanl ık yahut da Bakan
lar Kurulu onu mukavele ile ( 'alıştırmak yetki
sini tanıyabilsin. Yani böylece kesip atnnyalım 
arkadaş lar . 

Benim mâruzâtım bundan ibaret t i r . 
Hürmet ler imle . 

BAŞKAN I »uyurun. Hükümet. 
SANAYİ BAKANİ F F T H l Ç F L İ K B A Ş 

(Burdu r 'Milletvekili) —- Muhterem arkadaş la r . 
personel meselesi Türkiye 'de gerek umumi ida
renin, gerekse1 İklisadi Devlet Teşekküllerinin 
(Mi mühim meselelerinden biri haline gelmiştir. 
Beri. taraf tan ik t isadi Devlel Teşekküllerinin 
de sürat le reorganize edilmesi âcil bir mevzu 
olarak ortaya çıkmıştır . Bu iki. mühim konu 
içinde Hükümet müstaceldi ve istisnai olarak 
iktisadi Devlet Teşekküllerinin sevk ve idare
sinde, yüksek kademede sorumluluk deml ide 
edenlerle alâkalı bâzı yeni müesseseler getir
miştir. 'Fakat, yine Hükümetçe kabul edilen 
personel meseleleriyle alâkalı prensiplerde be
l ir t i lmiştir ki, Kamu İklisadi Teşebbüsleriyle 
alâkalı personel meselesi de kül halinde o za
man ele al ınacaktır . Filhakika, Bakan la r Kuru
lunca kabul edilen prensiplerin Kamu "iktisadi 
Devlet Teşebbüsleriyle alâkalı kısmında aynen 
şöyle deni lmektedir : «Kamu İktisadi Teşeb
büslerinin personel s ta tüler i teşkilât ve kadro
ları, bundan evvelki maddelerde belirtilen, pren
siplere ve .İktisadi Devlet Teşekkülleri ve isti-
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rakleri hakkındaki kanun tasarısında kabul 
edilen hedeflere uygun olarak düzenlenecektir.» 

Bundan evvelki 'maddelerin İktisadi Dev
let Teşekkülleri ile ilgili olan Hasmında şu: Ka
mu İktisadi Teşebbüslerinin ücret rejimi, ken
di bünyelerinin gerektirdiği gaye ve hususiyet
lere, işletme sistemlerine göre umumi sınıflan
dırma prensiplerinin ışığı altında ve umumi 
haklara mütenazır olarak ayrıca tâyin edilecek
tir. Kamu İktisadi Teşebbüslerinde, durumları 
özellik ve önem arz eden, sevk ve idare perso
neli ile Kamu İktisadi teşebbüslerini ilgilen
diren 'konularda özel ihtisas sahibi personelin 
sınıflandırılması bu kurumların bünyelerine 
muvafık şekilde Devlet Personel Dairesince ya
pılacaktır. Şu halde huzurunuzda müzakere 
edilen maddenin İktisadi Devlet Teşekkülleri
nin personel politikasını halleder tarafı yok
tur. Ama son derece âdil bir mevzu haline gel
miş olan İktisadi Devlet Teşekküllerinin reorga-
nize 'edilmesiyle alâkalı mahdud istisnai Ibir 
hüküm getirmiştir. Meseleyi bu zaviyeden de
ğerlendirmek lâzımdır. Filhakika bir arkada
şım son derece isabetli olarak beyan ettiler; 
bunu mahdud tutarken endişemiz; genişlemesiy
le personel kanunu ile getirmek istediğimiz sta
tünün de ("laha İlasından dejenere edilmesi en
dişesi olmuştur. Bu itibarla bunu asgari hadler 
ilerisinde tutmakta zaruret duymaktayız. Fa
kat teşmili yolunda beyanda bulunan arkadaşla
rımız, maddeyi münferit telâkki etmişlerdir. Hal
buki maddenin mütaakıp bir hükmü de; İkra
miyelerle: alâkalıdır. Eğer İktisadi Devlet Te
şekküllerinin 29 ucu maddede tahdidettiğimiz, 
büyük sevku idare mesuliyetini taşıyanları dı
şında gayret göstererek çalışanlar varsa bun
lar ilgili bakanın tasvibi ile üç aylık tutarında, 
fakat Bakanlar Kurulu kararı ile, .yekûn -ola
rak, ücret veya maaşlarının altı ayma kadar 
para mükâfatı ve ayrıca bir de takdirname ile 
taltif edildbilirler. Bu, münferit çalışmayı teşvik 
maksadını garanti eden bir hükümdür. Geniş
lettiğimiz andan itibaren, tatbikatı görmüşüz
dür hakikaten müesseselerin çalışuıasiyle verim
liliği ile ve saire ile hiç alâkası olmıyan birçok 
kişiler, pekâlâ yüksek ücretlere kavuşabilmek
tedirler. Fevkalâde mahzurludur. Ve personel 
kanununun çıkmasını güçleştirecek bir hal ola
caktır. Verirken son derece düşünmek lâzım-
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dır. Zira verdikten soıma geri alınması 'müm
kün değildir. 

Ayrıca kararında tevzi edilmesiyle alâka
lı bir fıkramız vardır. Kârlar, % 10 u bütün 
personel ve işçiler dâhil, dışında kalanların 
c/(b ini geçmemek üzere aylık ücret tutarlarını 
aşmamak üzere bir takım kayıtlar koymuşuz-
dur; teşekküllerin kârından da pay alabilecek
tik. Seyyanen böyle herkesin, işçiler dâhil bütün 
personelin, kâr almaları, teşekküllerin kârla
rı tahassüs ettikçe bu mümkündür. Bu bir gay
ret sebebidir. Ayrıca ferden ferda gayret gös
termek suretiyle üç aya kadar maaş yekûnunu, 
Bakanlar Kurulu karariyle de altı aya kadar 
maaş alabilecektir. Bunlar az teşvik değildir. 
Ayrıca memleketimizde mânevi teşivika da ehem
miyet vermek maksadiyle Bakanlar Kurulun
ca ayrıca bir takdirname ile taltifi de düşü
nülmüştür. Hem altı aylık aylığının tutarı
nı alacak, hem de ayrıca Bakanlar Kurulunun 
kararı le bir takdirname alacak. Bu küçümse
necek bir şey değildir. Çok maddi olan insan
lar, bir memleketin idaresinin mesuliyetini de
mlide eden 'bir hükümetin verdiği takdirnameyi 
lâyıkı veçhile takdir edemiye'bilir. Ama koskoca 
bir Hükümetin binlerce personel arasından 8-10 
kişiye takdirname vermesi muazzam ölçüde teş-
vika hizmet edecek bir usuldür arkadaşlar. Mem
leketimizde yüksek sorumluluk taşıyan mesai 
arkadaşlarımızın memlekete hizmet etmelerinin 
yolu sadece ücret almak, maaş almakla olmaz. 
Büyük hizmetler yapmakla, takdir edilmek su
retiyle de olabilir. 

Arkadaşlar, h\\ müessese yeni tatbik edilen 
bir müessesedir. Bunun genişletilmesi, yüzde 
yüz eminim ki, birçok mahzurlar tevlidedebi-
lir. Meselâ arkadaşlar, memleketimizin perso
nel münasebetlerini bilirsiniz; çocuğu vardır, 
çoluğu vardır, bir sürü şeyler olur ve arkasın
dan bakarsınız ki, bir sene sonunda yüzlerce 
kişiye baliğ olmuştur. Ve tabiî bunların hep
si de Bakanlar Kurulundan geçmiş olacaktır. 
Bakanlar Kurulu bu kadar münferit mesele
ler üzerinde münakaşa edemez arkadaşlar.. Bu 
nihayet ilgili Bakanın titiz davranması, Ma
liye Bakanının filân alâkasına bağlı bir mese
le olarak kalır. Yoksa onun dışında bin bir me
sele içinde Bakanlar Kurulu tdker teker bu 
memurların durumu üzerinde müzakere yapa
maz. Yeni bir müessese olduğu için bir, soysuz-
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laşt ı rma endişemiz olduğu için iki, personel 
kanununun çıkması «ayet yakın bir mevzu idi, 
bunu geciktirmiyclim, bunu süratle çıkartalım 
diye düşündüğümüz için üç. Ve nihayet diğer 
maddelerde yeter derecede hem maddi, hem 
manevi olarak teşvik müesseseleri koyduğumuz 
için dört. Bundan fazlasının tayda değil, daha 
çok zararlı neticeler vermesinden, endişe ettik 
ve bunu mahdut ölçüde tu t tuk. Aynen kabul 
edilmesini bilhassa rica edeceğim. (Jünkü yay
gın hale gelmesinden, dejenere edilmesinden 
endişe ediyoruz. Bu ise, yığınla, müsbet tara
fından. çok, menfi tarafını nıüesseseliT içerisin
de doğurabilecektir, 'kanaatindeyiz. 

F A R U K İŞİK (Van) — Personel Dairesi
nin mütalâası alınmış mıdır? 

SANAYİ B A K A N I F E T H İ ( J t iLİKBAŞ 
(Devamla) —• Arz edeyim, efendim. Hay ı r ar
kadaşlar, çünkü personel dairesinin mütalâası 
esasen Hükümet i 'bağlar bir mütalâa değildir. 
Personel dairesi teknik ibir daire olarak her 
şeyin dört başı mamur olarak bir a rada çıkma
sını ister. Hükümet muayyen bir mevzuda çok da
ha müspet bir neticeye ulaşmanın yolunu tahdidi , 
istisnai bâzı tedbirlerle bulabilirce o yola gider ar
kadaşlar. Ve bu mevzuun müzakeresinde Personel 
Dairesi Başkanımız da komisyon ta raf ından davet 
edildi. Orada dinlediler ta raf ta r olmadığını ora
da da beyan ettiler. Ve ta ra f ta r olmadığını beyan 
etmesine rağmen biz de noktai nazarımızı orada 
müdafaa eittn<;. (Jünkii bu mesele, personel dairesi
nin getireceği muazzam ve 'köklü reformu bek-
Iivecek kadar zamanı alan mesele değildir.. 
Son derece müstacel bi r meseledir. 

F A R U K I Ş I K (Van) — İkinci sualim; Per
sonel K a n u n u n u n Ekim ayın'a kada r geleceği 
söylenmişti ,acaba ne merkezdedir çalışmalar?. . 

SANAYİ BAKANI F E T H İ (JELİKBAŞ (De
vamla) — Şu anda cevap verecek durumda 
değilim. Ama Hükümet , bir Başbakan Yardım
cısı (münhasıran, Personel Kanununun sürat le 
yetişt ir i lmesi mevzuunda Hükümet âzası olarak, 
büyük gayre t göstermişt ir . Ve Personel Daire
sinin get i r t t iğ i mütehassıslara yer vermek için 
bizim Bakanl ık yov değiş t i rmek mecburiyetin
de kalmıştır , elimizden gelen gayre t i gösteri
yoruz. Ama, kolay bir mevzu değildir, Türki
ye 'n in en güç halledilebilecek bir meselesidir. 
Yüzlerce, çeşitli şahısların menfaati mevzııu-
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bahistir. Personel politikası ihtisas ister, güç
t ü r ; a rkadaş la r gayre t ediyorlar, bunu kıs'a bi r 
zamanda getirmek, Hükümet in âcil vazifeleri 
a r a s ındad ı r Temenni ederiz ki, kuru lacak Hü
kümet, sürat le bunu huzurunuza getirebilsin. 

ŞHVKKT A K Y Ü R E K (İs tanbul) — «Bu ka
nunla ilgili umum müdür ve umum m ü d ü r 
muavinleri yönetim, kurul lar ının haricinde ka
lan kısımlar, esas Personel Kanununun yapıl
dığı zaman nazara, a l ınacakt ı r» buyurdular . 

Acaba. Personel Dairesi Reisliği ne şekilde1 

çal ı şmaktadı r? Muk'aveleli mi ( 'alışmaktadır, 
yoksa normal barem intibakına, göre mi çalış-
unaktadır ' 

SANAYİ HAK ANT F U T U t UELİKBAŞ (De
vamla) - - Demin okudum arkadaş lar , ş imdi 
Personel Dairemizin kendi görüşü n ihaye t 
Hüküme t t e kaı 'ara bağlanmış bir konu değil-
lir. Memleket te bir de Devlet hizmetinde, ka
mu teşekkülü olsun, umumi idare olsun çalı
şanlar muayyen bir zihniyet içerisinde âmme 
malına, karşı, titiz davranması şeklinde Inr 
görüşe sahip. Âmme malııva karşı memuriyet
ten, i t ibaren, yetişenlerin, titizliği ile -l-'> - 4-") 
yaşında büyük sorumluluk, mevkiine getirilen 
bir kimsenin titizliği aynı. ölçüde değildir . Me
mur iye t t e çalışan a rkadaş la r bunu dalma gör
müşlerdir. Bu Personel Dairesinin, kendi gö
rüşü. olabilir. Mütehassıs lar ın görüşünün ne ol
duğu da'lıi belli değil. Bu mevzu k a r a r a bağ
lanmış değildir. Yüksek sevk ve idare kademe
sinde vazife görenlerin r-eorganizasyon tasar ı 
sının 'hedefleri le mahdudolmak suretiyle Per
sonel Dairesinde tasarı hazı r lanacakt ı r . Am'a 
Takdi r edersiniz ki, nihai şeklini Personel 
Dairesi değil. H ü k ü m e t bilecektir. H ü k ü m e t 
eğer Persouel Dairesinin hazırladığını noksan 
(görürse bunu kendi görüşü istikametinde ikmal 
edecek ve huzurunuza o metni getirecektir. 

Ş E V K E T A K Y Ü R E K (İs tanbul ) — Arz 
etmek istediğimi kısaca ifade edeyim. Personel 
Dairesinde çalışan elemanlar tazminat alır mı, 
almaz mı? 

SANAYİ B A K A N İ F E T H İ UELİKBAŞ (De
vamla) — Halihazırda Personel Dairesinde ça
lışsınlar al ıyorlar zannediyorum. (Galiba alıyor 
sesleri.) B u mevzuda bilgim yoktur , a l ıyor lar 
mı bilmiyorum. 
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ŞEVK UT AKYÜKEK (İstanbul) — O halde 

konuşmak isliyorum. 
MEHMET ÜN ALDI (Adana) — Bu teşek

küllerin istihsal ünitelerinin başında, istihsali 
bilfiil yapan elemanların müesseseye bağlan
masını arzu ediyor musunuz? Yani müesseseye 
bağlı kalmasını, kaçmamasını arzu ediyor mu
sunuz?... 

SANAYİ BAKANI KETHİ OELİKBAŞ (De
vamla) — Arzu ediyoruz. Şimdi arkadaşlar, 
bu tasarı kanuniyet kazandıktan sonra şevki 
idare sorumluluğunu taşıyan umum müdür, 
erkanını toplar anlatır tasarıyı ; «arkadaşlar 
bugünkü imkânsızlık, Personel Kanunu çıkın
caya kadar âcil noktalara inhisar ettirilmiştir. 
Kendi arzularına rağmen umum müdür arka
daşlar' igeniş ölçüde kendilerine bu imkânın ve
rilmesini istediler. Bakın onu da ii'ade edeyim : 

Hayır dedim ve mukavemet ettim. Çünkü 
tatbikatta gördük, süratle yayılabilir. Ama 
umum müdür arkadaşlar çok dar, dediler. Ben, 
çalışmalarınızda muvaffakiyet gösterdiğiniz tak
dirde altı aya kadar sizin maaşınızın yekûnunu 
vermek bizim elimizdedir. Ama önce çalışma
nızın elle tutulur neticesini görmeliyiz, de
dik. Ben, İm tazda çalışmayı umumi bir beyan 
içinde çalışmaya tercih ettim. Ve nefsine gü
venen, muvaffakiyetinden emin olan bir fabrika 
müdürü bu tarz mesaiyi daha uygun görmeli
dir, arkadaşlar. 

Ötekisi isimsizlik içerisinde, bir statü içeri
sinde müstefit olmaktan ibaret kalır. Ama bil
işin başında muvaffakiyetinin neticesinde tak
dirname alacak, altı aylık maaşının tutarını 
alabilecek ve hattâ arkadaşlar, biz bu şartlar 
içinde mesai yapan bâzı arkadaşları beynelmi
lel kongreler mevzuu olduğu takdirde bu çeşit 
arkadaşların iştirak ettirilmesini umum müdür
lere tavsiye ederiz. Müesseseleriniz de, fabri
kalarınız da, işletmeleriniz de muvaffakiyetini 
gördüğünüz, mevzuata göre fazla takdir edemedi
ğiniz elemanlarınız varsa, teşekkülünüzü ilgi
lendiren beynelmilel bir kongreye katılsın, li
san biliyorsa istifade etsin, deriz. Ye bu da on
lar için ayrıca bir teşvik konusudur. Bu bir 
tutum meselesidir. Biz bu mahdut şekliyle çık
masında, demin arz ettiğim sebeplerle fayda gör
dük. Genişletilmesinin Ibiiyük mahzurlar tevli-
detmesinden endişe etmekteyiz. 

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

arkadaşlar, Sayın Bakanın izahatından bende
niz biraz mutmain olamadım. Sebebi ; şimdi ar
zu eden istiyen elemanlar umum müdüre müra
caat ettiğinde, umum müdür, toplar teşkilâtını 
def ki; bu kanuna göre bir şey veremiyoruz 
ama, ileride Personel Kanunu çıkacak. Şimdi 
elimizde bir imkân var, prim imkânı, bunuıtla 
sizlere altı aylık maaşınızı verebiliriz der dur
durur ve şöyle yapar, böyle yapar. Şimdi muh
terem arkadaşlar, bundan evvelki tatbikatı göz 
önüne alarak tecrübelerimize dayanarak şu ne
ticeye varalım; Bu istihsal ünitelerinin başın
da bulunan elemanları tatmin etmek istiyoruz. 
Ama, bunu teşmil etmekten de korkuyoruz. Bu 
korktuğumuz, primde de başımıza gelecek, ar
kadaşlar. «Rasyonel çalışma primi» diye bir 
prim tatbikatı vardır. Bu prim tatbikatı ikiye 
ayrılıyor : Bir kısmı hesabi, bir kısmı takdirî. 
Hesabi olan da, işte % şu kadar iş programının, 
yüzde şu kadar tahakkuk ederse şöyle olacak, 
böyle olacak yüzde şu kadar olacak takdiri de şu 
kadar olacak yani yüzde ellisi takdir, yüzde 
ellisi hesabi olacak. (Bu da birtakım hesaplara 
istinadedeeek, böylece verilecek idi. Bunun yö
netmeliği bu idi. O hesabi kısım tahakkuk etme
diği takdirde prim alamıyordu. Ama ne oluyor
du? Zarar eden müesseseler de prim alıyordu, 
kâr eden müesseseler de prim alıyordu, çalışan 
da alıyordu, calışmıyan da alıyordu. Neden? Bir 
kere insanî bakımdan şu hayat sıkıntısı içinde 
memurun ekmeği ile oynamıyalım düşüncesi 
galip geliyordu. Bir kere takdiri kısmından 'her
kes yüzde yüzünü alıyordu. 

Hesabi kısma gelince; zarar da. etmiş olsa 
müessese, olduğundan, bulduğundan, geldiğin
den, gittiğinden birtakım esbabı mucibe!? r 
neticesinde bunlara da tahakkuk ettiriliyordu. 
Ve bu suretle prim müessesesi maaşa munzam 
bir ücret veya bir maaş kısmı imiş gibi mun
tazaman maaşa ek olarak alman bir ücret 
bir para nmhiy^tini almış idi. Şimdi biz bir 
taraftan endişe duyar da bunu vermiyecek 
olursak, istihsal başındaki, hakikaten istih
sale yardım eden, şu tamunun getirmek islediği 
prensipleri tahakkuk ettiren, çünkü; - afeder-
siniz, tâbirimi mazur görünüz - «lâfla peynir 
gemisi yürümez» diyo bir ata sözümüz yar
dır. Şimdi biz diyoruz ki, verimlilik ve kârlılık 
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için çalışacaksın ve kâr ettireceksin. Kâ r etti
receksin demekle müessese kâr eder mi? Et
mez. Elemanları teşvik edeceksin, eleman
ları tatmin edeceksin ki, kâr edecekler. Binae
naleyh, hm endişe yüzünden 30 ucu maddede ka
bul etmiş olduğumu/ prim müessese, bundan ev
velki tatbikatına benzer bir tatbikat alacaktır. 
G aylık maaşını prim olarak verdik. Bu acaba 
tekerrür edecek ini, et m ivecek mi? Edecek. "Ede
cekse dediğim şekle girecek demektir. Yani maa
şa munzam olarak ibu herkese verilecek. Bu mad
de ile vermek istediğimiz bütün elemanlara veri
lecektir. Binaenaleyh primin ehemmiyetini şu 
AO ucu maddede tebarüz ettirilen ehemmiyetini 
ve o gayeyi istihsal etmek için onu dikkatli tat
bike sevk edelim. Yoksa burada kıskançlık eder
sek oradaki tatbikatını mahvederiz ve hu da 
maaşa .munzam olarak alman bir hak mahiyetine 
»•irer. B u bakımdan arkadaşlar, hiç olmazsa, 
müesseseyi serbest bırakmıyalım, ama müessese
nin nuıstar kaldığı yerde kaçmak durumunda 
olan elemanını kaçırmamak fırsatını verelim. 
Bakanlar Kuruluna müracaat etme hakkı olsun. 
Bakanlar 'Kurulu baksın, tetkik etsin, hakika
ten bu eleman bu maaşla burada durmaz kanaa
ti na vardığı takdirde onu da mukaveleye, tazmi
nata bağlasın. Bizim istediğimiz budur. Hürmet 
ler inil e. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Akyürek. 
Ş E V K E T AK YÜK EK (İstanbul) — Muhte

rem arkadaşlar, sayın vekilin izahlarından an
laşıldığına »'öre, umum müdür, umum müdür 
muavinleri ve yönetim kurulları üyelerinden ay
rı diğer şube müdürleri ve ünite müdürler i yeni 
gelecek personel kanunu içerisinde derpiş edile
cek, dediler. Şimdi, personel kanununu hazırlı-
yanlar, o halde acaba bu kanunu hazırlamadan 
ve bu kanunu hazırladıkları zaman kendilerini 
de düşünerek ona göre 'bugünkü şube müdürleri
nin almakta olduğu statüye göre maaş alsalardı 
olmaz mıydı? Bunlar bugün kendileri tazminat 
alalbiliyorlar. 

•Aynı şekilde Yüksek Plânlama Teşkilâtının 
hü tün üyeleri mukaveleli ve tazminat şeklinde 
dolgun ücret alabiliyorlar. Diğer tarafta esas 
işi yapacak, fabrikayı işletecek müdürlere ver
miyoruz. îşi yapacak ünite müdürlerine bu taz
minatı vermiyoruz. Yalnız umum müdür ve 
umum müdür muavinlerine veriyoruz. Şimdi per
sonel kanununu hazırhyanlar kendisini doğru

dan doğruya mukaveleli kısma sokuyorlar. Yük
sek Plânlama Teşkilâtı kendisini mukaveleli şek
le sokuyor. Öbür tarafta esas organizasyon ka
nununda derpiş edilmesi lâzım gel en şube mü
dürleri dâhil edilmiyor. B u neler doğuruyor? 
Şimdi bir halta evvel olan hir hâdiseyi arz ede
ceğim. 

Pir İktisadi Devlet Teşekkülünde Amer ika 'da 
reorganizasyou tahsili, yapan bir a rkadaş o 
İktisadi Devlet Teşekkülünün hesahııra, okuduğu 
için bugün 1 200 lira maaşla çal ışmakladır . 
Bu arkadaşı Yüksek Plânlama Teskilâlı: ben 
sana o 000 lira vereceğim, gel ben'de çalış diyor. 
Ve mecburi hizmetini de ben takabbül ediyorum 
diyor. Şimdi eğer bu pozisyon mevcut iken 
biz bunlara her hangi bir tazminat, her hangi 
bir mukavele ile çalışmayı kabul etmezsek ne 
olacak:' işletmelerde ve ünitelerde çalışan en 
kıymetli personel yavaş yavaş 'kendisine daha 
i'azla ücret alabilecek yere doğru kaydırma im
kânını sağiıyaca'klır. Bu suretle işletmelerde 
çalışan esas kıymetler doğrudan doğruya bü
rolarda çalışma cihetine gideceklerdir. Bu ise, 
doğrudan doğruya memleketin, menfaatini de
ğil, bilâkis zararını icabeti irecektir. Bu itibar
la verdiğimiz takririn it ibar görmesi herhal
de daha faydalı olacaktır, kanaatindeyim elen
dim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz is-
tiyeıı var mı.' Buyurun Sayın İneceğiu. 

M h S T A K A YILMAZ İNCEO* i Ek (Afyon 
Karahisar) —- Muhterem arkadaşlar, finaldi 
ai'kadaşunız çok haklı konuştular. B i r müesse
sede çalışan işlilerin ve •'memurların gayreti ar
tırı lmadıkça o müessesenin 'kâra geçmesine im
kân yoldur. Buradaki pr im usulü, yine sayın 
aıkadaşımızın dediği gibi, ilerde dondurulmuş 
ii;ir hal alacaktır. Onun için bunu yapılan kâ r 
nöbet inde yüzde bir miktar alacağını ve bunun 
kanuni bir hakkı olduğunu bu müessesede ça
lışan şahıslara, bildirmemiz lâzımdır ki, onlar 
da buna göre çalışsınlar ve çalıştıkları zaman 
mutlaka bu hakları alacaklarını bilsinler. Böyle 
o'ma diktan sonra, yine eski usulün devanı ede
ceği kanaat indeyim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN" --• Takrirleri okuluvorum. 

<lım. 
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Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
29 nen maddenin aşağıdaki şekilde tadilini 

arz ve teklif ederi / . 
İstanbul. İzmir 

Şevket Akyiirek ("). Lfıtl'i Bozealı 

Madde: 29. — Teşekkül genel müdürler i , ge
nel müdür yardımcıları , yönetim kurulu üye
leri ve genel müdür lük merkez ve merkez dışı 
tcşkilâl ında kendilerine yetki ve sorumluluk ve
rilen şube, bölge, kısım veya ünite başında bulu
nan elamanların mukavele ile çalıştırılmaları 
caizdir. Bu kimselere verilecek ücret Bakanlar 
Kurulunca te«bit edilir. 

Bu şekilde çalışt ır ı lanlardan memurluktan 
gelenlerin mukaveleli hizmet süresi terf ilerine 
sayılır ve ödenmesi gereken katılma paylar ının 
tamamını ödemeleri kaydiyle emeklilik ve saire 
hakları, devanı eder. Özel sermaye taraf ından 
seçilen yönetim kuru lu üyesine toplantı 'başına 
verilecek huzur hakkı miktarı yönetim kuru
lunca belirtilir. Bu konudaki karara 'bahiskonu-
su üye katılamaz. Birinci fıkrada sayılan kim
selerden mukavele ile çalıştırılmıyanlara 7244 
sayılı Kanun hükümlerine tabi olmaksızın Ba
kanlar Kurulunca tesbit edilecek miktarda taz
minat verilir. 

Yüksek Başkanlığa 
29 ucu maddenin 1 nci fıkrasının aşağıdaki 

şekilde tadilini arz ederim. 
İstanbul 

Bere Turan 

Madde 2!). — Teşekküllerin genel müdürle
ri, genel müdür yardımcıları , yönetim kuru
lu üyeleri ve müessese müdür le r i ile teşekkül 
ve müesseselerin merkez ve taşra teşkilatında
ki şube ve ajans müdürler inin, teknik perso
nel ile mütehassıslarının sözleşme ile çalışmaları 
caizdir. Bu kimselere verilecek ücret Bakanlar 
Kurulunca tesbit edilir. 

V üksek Başkanlığa 
29 ucu maddenin birinci fıkrasının teşekkül 

ve müesseselerde, verimlilik veya kârlılığın ar
t ır ı lmasında sorumluluk taşıyan veya müessir 
rolü olan personelin ilgili Bakanın teklifi ve 
Bakanlar Kuru lunun karar ı ile mukavele ile ve
ya tazminat ödenmek suretiyle çalıştırılmaları 
caizdir. Bu personel ile bunlara verilecek üc-
rel leşekkül ve müesseselerin vüsat, ehemmiyet 

ve Millî Ekonomideki önemine göre Bakanlar 
Kurulunca tesbit edilir., şeklinde tadilini arz 
ve teklif ederim. 

Giresun 
Sabahat t in Urlum 

Yüksek Başkanlığa 
29 ucu maddenin! ikinci satır ındaki (Müdür

lerinin) kelimesinden sonra (ve müessese mer
kez ve taşra teşkilatındaki şube ve ajan-; mü
dürlerinin) ibaresinin ilâvesini arz ve teklif 
ederim. 

Yozgat. 
Sadık Artükma;,. 

BAŞKAN — Efendini takr i r ler in mahiye
ti derece derece aynı. Şimdi gerek Akyiirek ar
kadaşımızın. gereksie Bere Turan arkadaşımı
zın takrir leri birbirine yakındır. E lendim siz
ler Sabahat t in Beyin takririne, iştirak ediyor 
musunuz? 

B E R Ç TURAN (İstanbul) — Ediyorum. 
B A Ş K A N — Sabahat t in Beyle Akyürek' in, 

takrir ler i var. •Sabahattin B^yin takriri daha 
esasa uygundur . İsterseniz bir daha okutayım. 
Şevket Bey siz Sabahat t in Beyin takrir ine iş
t i rak ediyor musunuz/. . İkisi aynı mahiyette. 

Sabahatt in Beyin takr i r ini okutuyorum. 
(Giresun Üyesi Sabaha t t in Orhoıfnn öner

gesi t ek ra r okundu.) 

BAŞKAN — Şevket Akyiirek, 0 . Eûtfi Boz
ealı ve diğer a rkadaş la r ın katı ldığı t ak r i r i oku
tuyorum. 

( Şevket Akyi i rek ve Ü. Lûtfi Bozealı 'mu 
•takriri yeniden okundu.) 

BAŞKAN — Efendim Şevket Akyi i rek ve 
Ü. Lûtfi Bozealı 'um, takr i r i daha aykır ı bir tek
lif olduğu için onu reylerinize arz ediyorum. 
(Ekseriyet yok sesleri) Bu hususta dün k a r a r 
almıştınız. Kanuna devam edecektik. 

H İ D A Y E T A Y D I N E R (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Nisabı temin etmeniz lâzımdır. 

BAŞKAN — Usulüne göre ayağa ka lka r söy
lersiniz efendim. 

('Beş üye ayağa ka lka rak yoklama istedi.) 
BAŞKAN — Yoklama yapacağız efendim. 
(Yoklama yapıldı .) 
BAŞKAN — Açık oy neticelerini arz ediyo

rum.. 
8 nci maddeye (113) oy kullanılmış, (68) 
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kabul, (43) ret, (2) eekinser. Salt çoğunhık s 
vardır. | 

10 ucu maddeye (97) üye oy kullanmış, (58) 
kabul, (38) ret, (\) çekinser. Salt çoğunluk | 
vardır. | 

12 nei maddeye (130) üye oy kullanmış, 1 
(127) kabul, (2) ret, (1) eekinser. Salt çoğunluk 
vardır. 

13 neii maddeye (1.25) üye oy kullanmış (97) 
kabul, (27) rot, (1) eekinser. Salt çoğunluk 
vardır. 

18 nci maddeye (93) üye oy kullanmış, (83) 
kabu'l, (10) ret. Salt çoğunluk vardır. 

19 nen maddeye (93) üye oy kullanmış, (%) 
kabul, (7) ret. Salt çoğunluk vardır. 

20 nci maddeye (84) üye oy kullanmış, (77) 1 
kabul, (fi) ret, (1) eekinser. Salt çoğunluk 
vardır. | 

21. nci maddeye (77) üye oy kullanmış, (09) 
kabul, (7) ret, (1) eekinser. Salt çoğunluk 
yoktur. I 

11. 12 . 1963 O : 1 
23 neii maddeye (79) üye katılmış, (74) 

kabul, (5) ret, oy kullanılmıştır. Salt çoğunluk 
yoktur. 

24 ncü maddeye (84) üye katılmış, (75) 
kabul, (8) ret, (1) eekinser oy kullanılmıştır. 
Salt çoğunluk yoktur. 

20 ucı maddeye (81) üye katılmış, (70) ka
bul, (5) ret, oy kullanılmıştır. Salt çoğunluk 
yoktur. 

27 nei maddeye (80) üye katılmış, (09) ka
bul, (11) ret oy kullanılmıştır. Salt çoğunluk 
yoktur. 

Saat 19,00 a geldiğinden ve nisap da kalma 
dığı için yarın saat 14,00 te toplanmak üzere 
(«Saat 15,00 te olsun.» sesleri)... Yarın saat 15 
te toplananlayız. Çünkü dünden beri müzake
resini yaptığımız kanunun görüşmesini bitirme
miz lâzımdır. Yarın saat 14,00 te toplanmak 
üzere lîirleşinıi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,55 
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İktisadi Devlet Teşekkülleriyle müesseseleri ve iştirakler hakkında kanun tasarısının 8 nci 

maddesine verilen oyların sonucu 

^Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mehmet özgüneş 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Calip Avşar 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlıı 
Celâl Tevi'ik Karasapan 

ANKARA 
Rifat Etiker 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 
Mustafa özer 

AYDIN 
tskeııder Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 113 

Kabul edenler : 68 
Reddedenler : 43 
Çekinserler : 2 

Oya katıhnıyanlar : 68 
Açık üyelikler : 4 

[Kabul 
BİNGÖL 

Sabri Topçuoğlu 
BİTLİS 

Cevdet Geboloğlu 
BURSA 

İhsan Sabri Oağlayan-
gü 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrcl 

ELAZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Rahmi Sanal an 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GÎRESUN 
Sabahattin Orlıon 

GÜMÜŞANE 
TTali't Zarbım 

İÇEL 
Talip Özdolay 

edenler] 
İSTANBUL 

Celil Cevherioğlu 
Etlıenı Menemeneioğlu 
Rii'at Öztiirkçine 
Özel Şahingiray 
Sabahattin Tanınan 
Berq Turan 

IZMIR 
İzzet Birand 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erk ut 
A. Bahattin Özbek 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NEVŞEHİR 
t. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

RİZE 
Necip Damşoğlu 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

SİVAS 
Ziya önder 
Hulusi Söylemıezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmı Üren 

TOKAT 
Osman Haeıbaloğlu 

TRABZON 
Yansıt i Demirdağ 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artııs 
Enver Kök 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 

[Reddedenler] 
K â m il Ka.ravelioğl u 

Osman Koksal 

Sami Kiieük 

Fahri Özdilek 
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Selâhattin Özgür 
Mehmet Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
ibrahim Saffet Omay 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 



BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
(lahil; Ortaç 

ÇANAKKALE 
Ali Aksoy 
1 Tul i t San kuyu 

DENİZLİ 
('ahit Akyar 

EDİRNE 
Talisin Ranguoğlu 

C. Senatosu B : 14 
GAZİANTEP 

Zeki islâm 
Nizamettin Özgül 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Rinekli 
Muanıııner Obuz 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunav 
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MANİSA 

Emin Acar 
MARDİN 

Kemal O rai 
Abdülkerim Saraçoğlu 

ORDU 
Zeki Knmrulu 

TOKAT 
Zihni iletil 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğh; 

VAN 
Faruk Işık 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydın er 
Esat Çağa 
Arner Er gün 
Sahir Kurıttlııoğlıı 
Ragıp Üner 
Necati Özdeniiz 

[Çekins erler] 
İZMİR 

Ömer Lûtf'i Rozcalı 

CUMHURBAŞKANIN-
SEÇİLEN ÜYE 

Âdil Ünlü 

[Oya hahlmıyanlar] 
TAS^İ! ÜYELER 

Mucip Ataklı 
EmanuTalı Çelctbi (l.) 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Alı met Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Saik ip Önal 

AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Mac it Zeren 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Rekata 
Saibit Kocabeyoğlu 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
101iver Aka (R aşkan) 

BOLU 
Kahini Arıkan (1.) 
Sı rrı Uzuııhasanoğlu 

ÇANKÎ11I 
Hazım Dağlı (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Raysoy 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

GİRESUN 
Mehmet İz/men (R.) 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayıız 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürck 
Fethi Raşak 
Nurullah Esat Sümer 

İZMİR 
Enis Kansu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

Turgut (Jule 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Camlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpak!ıoğl 
Suad Hayrı Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 
Lûtfi Tokoğlu (1. Ü : 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Orhan Süersan 

MUĞLA 
Tl aldım Menteşeoğlu 

MUŞ 
ihsan Akpolat 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cem al etti ıı RııJak 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Ratur 

SİVAS 
Ahmet Çekeni oğlu 
Rifat Öçten 

TRABZON 
Şevket Ruladoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfı Gerger 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Aç ikalın 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Kâzım Orbay 
Nevzat Sen gel 
Rurhanettin TJluç 
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Kskişelıir 
Hakkâri 
İstanbul 

/< K'<A- d. 
1 
1 
1 

jtlik.'vr! 

Samsun 

Ye 
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İktisadi Devlet Teşekkülleriyle müesseseleri ve iştirakçiler hakkında kanun tasarısının 10 ncu 

maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 97 

Kabul edenler : 58 
Reddedenler : 38 
Çekinserler : 1 

Oya katılmıyanlar : 8 -1 
Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 
TABİÎ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Solâh attın özgür 

ADANA 
Galip Avşar 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapaıı 

ANKARA 
Sabit Koeabeyoğlu 
Mansıu* Ulıısoy 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabrı Topçuoğlu 

BÎTLlS 
Cevdet Ocboloğlu 

TABÎÎ ÜYELER 
Kâmil Karavelioğlu 
Mehmet Şükran Özkaya 

ADANA 
Mehmet Unaldı 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 

ANKARA 
Ki fa t Etker 

BURDUR 
Hüseyin O tan 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Hal it Sarıkaya 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Rahmi Sanalan 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin Özgül 

GÜMÜŞANE 
Hal i t Zarbun 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Suat Seren 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KONYA 
Sedat Çıımrah 

Mustafa Diııekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet E'rkut 
A. Rahattın Özbek " 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal O rai 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

[Reddedenler] 
ANTALYA 

Mehmet Ilkuçan 
Mustafa Özer 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri Öztaş 

Hasan Ali Türker 

BURSA 
İhsan Sabrı Oağlayan-
gil 
Baki Güzey 

İÇEL 
Talip Özdolay 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya önder 
i îulûsi Söyleiinezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkun oğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydın er 
Ömer Er gün 
Enver Kök 
- :̂ i-.;,v ^^âj^n^sssssm» 

İSTANBUL 

Şevket Akyürek 
Ethcm Menemcncioğlu 
Rifat öztürkçine 
Özel Şahingiray 
Sabahattin Tanınan 
Ben? Turan 
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İZMÎR 

İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdemli 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeeligil 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

MUĞLA 
Mimli â Akarca 

NİĞDE 
İ/zet Gener 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

VAN 
Faruk Işık 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Ragıp Ün er 
Necati Özdeniz 
Âdil Ünlü 

[Çekinser] 
ESKİŞEHİR 

Gavsi Uça gök 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi (t.) 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdaküler 

ADANA 
Sakıp önal 

AFYON KARAHISAR 
Rasim Hancıoğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Maeifc Zercn 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
İbrahim Saffet Omay 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 

BOLU 
Rahmi Arıkan (t.) 
Sirrı Uzunhasanoğlu 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Aiâeddin Çetin 

DENIZLI 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Uurul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Bay soy 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

GİRESUN 
Mehmet İzmen (B.) 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Celil Cevherioğlu 

[Oya hatılmıy anlar] 
Nurullah Esat Sümer 

İZMÎR 
Enis Kansu 

KARS 
Sırrı Atalay (Başkan V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lutfi Tokoğlu (İ. Ü.) 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat (İ. Ü.) 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
Necip Damşoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğiu 
Rifat öçten 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğlıı 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Esat Çağa 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Nevzat Sengel 
Burhanettin Uluç 
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[Açık üyelikler] 
Kskişehiı 
•I ak UA n 
İstanbul 

Samsun 

Yokun 

•> --~*S»tKt 
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iktisadi Devlet Teşekkülleriyle müesseseleri ve iştirakçiler hakkında kanun tasarısmn 12 

maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt ongunluk sağlanmıştır.) 

Üye sayısı : 18 5 
Oy veren i er : 130 

Kain il. edenler : \ 2? 
Reddedenler : 2 

(Jekiıişerler : 1 
Oya kalılnılyanlar : 51 , -

Aeık üyelikler : 4 

TABİÎ ÜYELER 
Re I"et Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi (iürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavrlioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
.Fahri Özdilck 
Mehmet Özgüueş 
Sel â hal tin Özg'ür 
Mehmet »Şükran Özkaya 
I Faydar Tunçkanat 
Silki TJlay 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
(lalip Avşar 

ADIYAMAN 
I fal il Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa, yılmaz İnce-
oğlu 
Oelâl Tevl'ik Karasapan 

ANKARA 
Ril'at Etkeı-
Sa.'l)it Koeabeyoğlu 
Man SUT Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Ilkuçaıı 
Mustafa Ö/er 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

[Kabul 
AYDIN 

İskender Cenap) K^e 
BALIKESİR 

Haindi Oğuzbeyoğlu 
Kadri Oztaş 
Hasan Ali l1 ürker 

BİLECİK 
Talât, Oran 

BİNGÖL 
Sabrı Topçuoğlu 

BİTLİS 
Oevdet (icboloğlu 

BURDUR 
Hüseyin Olan 

BURSA 
Baki (lüzey 
Şerci: Kayalar 
dalüt Ortaç 

ÇANAKKALE 
Ali Aksoy 
I Fal il; Sa.nkaya 

ÇORUM 
Alâeddiu delin 

DENİZLİ 
Mehmet Emin. Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan TFanrit Tigrel 

EDİRNE 
Tahsin Bano'uoğlu 

ELÂZIĞ 
del al Ertuğ 
Rasim diray 

ERZİNCAN 
Fehmi Bay soy 

edenler] 
ERZURUM 

Nurettin Aynuksa 
Rahmi Sa.nalan 

ESKİŞEHİR 
davsi Üçagök 

GAZİANTEP 
;<-ki tsi(i,-\ 
Aİzamellin Öz»ül 

GİRESUN 
Sabahattin Orlıon 

GÜMÜŞANE 
HaHt, Zarbım 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Talip Öz d ol ay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
.Fethi Başak 
Oelil Cevhcrioğlu 
El hem M'enemencioğlu 
Ril'at Özlürkçine 
Nurullalı Esat Sümer 
Özel Şahingiray 
Sabahattin Tanınan 
Bere Turan 

İZMİR 
İzzet Biran d 
Ömer Lûtf'i Bozenlı 
TTilmi Ona.t 
Nevzat Özerdendi 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nnsret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KOCAELİ 
Ril'at Özdeş 

KONYA 
Sedat dumrah 
Muşlara Dinekli 
Muammer Ohuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erk ut 
A. Balı a tün Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulıınay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Enıin Açar 
Ferit Alpiskcnder 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral 
A 1x1 ü I ke r i m Sa ra ç oğl u 

MUĞLA 
Muallâ. Akarca 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 



ORDU 
Zeki Kum rakı 

RÎZE 
Necip Danışoğlu 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Rifat Öçten 

C. Senatosu B : 14 
Ziya Önder 
Tini fisi Söylemezoğl ıı 

TEKİRDAĞ 
Oma! Tarlan 
Selâm i Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Ilacıbaloğlu 

TRABZON 
Yusuf Deınirdağ 
Kesat Zaloğlu 

URPA 
Vasfı (I er ger 

11.12 . 1963 O : 1 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Kanık Işık 

YOZGAT 
Sadık Artııkmaç 
Neşet Çctintaş 

ZONGULDAK 
Tank Remzi Halfan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hidayet Aydın er 
Esat Çağa 
Ömçr Ergün 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Ragıp Üner 
Necati özdeniz 
Âdil Ünlü 

[Reddedenler] 
DENİZLİ 

Cahit Akyar 
İSTANBUL 

Şevket Akyürek 

[Çekinser] 
KAYSERİ 

Hüseyin Kalpak! ıoğlu 

[Oya kati! mıy anlar] 
TABİÎ ÜYELER 

Ekrem Acııncı* 
Emenullah Çelebi (t.) 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Ahmet Yıldız 
Muzaf f e r Yu rd a kul e r 

ADANA 
Mehmet Unaldı 
Sakıp önal 

AĞRI 
Vcysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
ibrahim Saffet Omay 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

Fikret Turhangil 
BALIKESİR 

Un ver Aka (BşlO 
BOLU 

Rahmi Arıkaıı (1.) 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Oağlayan-
gil 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

GİRESUN 
Mehmet Izmen. (B.) 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavİt Tevfik Okyayuz j 

İZMİR 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 

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

KAYSERİ 
Su a d Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lfıtfi Tokoğlu (İ. ti".; 

KONYA 
Midi ittin Kılıç 

MANİSA 
Orhan Süersan 

MUĞLA 
Haldun Menteseoğlu 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Aeıkalm 
Sadi Koçaş 
Kâzını Orbay 
Nevzat Sengel 
Burhanettin Uluç 
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Eskişehir 
Hakkâri 
istanbul 

[Açık üyelikler] 
Samsun 

Yekûn 

••»• ^ > t - < » •<"• 
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İk t i sadi Devlet Teşekküller iyle müesseseleri ve iş t i rakler h a k k ı n d a kanun tasar ıs ının 13 ncü 

maddesine veri len oylar ın sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmışt ır . ) 

TABİÎ ÜYELER 
İtelet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi E r s ü 
Suphi ("îiirsoyİrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Eatıri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhat t in Özgür 
Mehmet Şükran Özkaya 
H a y d a r Tımçkanat 
Sıtkı İTİ ay 

A D A N A 
Mehmet Nur i Âdemoğlu 
Calip Avşar 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz İncc-
oğlu 
Celâl Tevi'rk Karasaban 

ANKARA 
Uil'at E t k e r 
Sabit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulıısoy 

ANTALYA 
Mustafa Özer 

ARTVİN 
l eh in i Alpaslan 

BALIKESİR 
Kadri Öztaş. 

Üye sayısı : 
Oy vereı i ler : 

Kabul edeıılei' : 

Reddedenler : 

Çekinse i-Ler : 
Oya katd'iııı.yaiılar : 

i 85 

125 

97 

il 
1 

56 
A ç ı k ü y e l i k l e i ' : 4 

[Kabul edenler] 
BİNGÖL 

Sabrı Topçuoğlu 
BİTLİS 

Cevdet Oeboloğlıı 
BURDUR 

Hüseyin Otan 
BURSA 

S^erel! Kayabil' 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Hal it Sarı kaya 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan llam.it Tigrel 

EDİRNE 
Tahsin Ban^uoğiu 

ELÂZIĞ 
Kasını Oiray 

ERZİNCAN 
lYhmi Bay soy 

ERZURUM 
N*ürettin Aynıt'ksa 
Rahmi Sanalan 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Niza metlin Özgül 

GİRESUN 
Sabaha t t in Orhoıı 

GÜMÜŞANE 
II'a üt, Zarbım 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
('el il Cevheı.'ioğlu 
Rit'at Ö'zlürkçine 
Nurııllalı Esat Sümer 
Sabahat t in Tanınan 
Ben; Turan 

K A Y S E R İ 
! I üs nü. Dikec! igiî 

KIRŞEHİR 
Ali l î iza Clı ısnıaı ı 

KOCAELİ 
Uil'at Öz<I.-;ş 

KONYA 
Sedat Cumralı 
Muş ta la Din ek I i 
Mua'iunuM' Obuz 
Ahmet Onar 

K Ü T A H Y A 
Osman Cevdet Kpkul 
A. Bahat t in Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tuluuay 
Nüvi t Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Fer i t Alpiskender 
Rei'ik Uluvsoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

M A R D İ N 
Kemal O rai 
Abdülkeriuı Saraçoğlu 

MUŞ 
İ lisan A k p o l a t 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Ata sağım 

NİĞDE 
Kudre t Bayhan 
îzzet O en er 

ORDU 
Zeki Kumrulıı 

SAMSUN 
Cemalett in Bulak 

SİNOP 
Suphi Batt ır 

SİVAS 
llii 'at Öçten 
Ziya Önder 
Hulus i Söylem ezoğ I u 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmı Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Haeıbaloğlu 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Vasti Oerger 

UŞAK 
Kâmil Coşku uoğlu 

YOZGAT 
Sadık Ar tuknıac 
Neşet (Vtintaş 
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ZONGULDAK 
Tarık İven izi Baltan 
Akif Eyidoğan 

C. Senatosu 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
ÂlllDİl Al' t l lS 

B : 14 11.12 . 1963 O : 1 
Hidayet Aydıner 
Ömer Ergün 
Sahir Kurutluoğlu 

liagıp Üııer 
Necati Özdeniz 
Âdil Ünlü 

ANTALYA 
Mehmet llkuçan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
I ramdı Oğuzbeyoğlu 
Hasan Ali Türkcr 

BİLECİK 
Talât Oran 

BURSA 
Baki Düzey 

ÇORUM 
Alâeddiıı Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

ELÂZIĞ 
Cehil Ertuğ 

ESKİŞEHİR 
Cav,si Uça gök 

İÇEL 
Talip Özdolay 

[Reddedenler] 
İSTANBUL 

Şevket Akyürek 
Etlıenı Menemeucioğlu 
Özel Şahingiray 

İZMİR 
izzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat Özer demli 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

MUĞLA 
Mııallâ Akarca „ 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğhı 
Cahit Tokgöz 

TRABZON 
Yusuf Deınirdağ 

ZONGULDAK 
Tevfik inci 

[Çekinser] 
VAN 

Faruk Işık 

TABİÎ ÜYELER 
l1] krem Acun er 
Eı namı 11 ah Celebi (İ.) 
Kadri Kaplan 
Osman. Koksal 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yıırd aküler 

ADANA 
Sakıp Önal 

AFYON KARAHİSAR 
Ifasinı Hancıoğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
İbrahim Saffet Omay 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret, Turhangil 

[Oya kahlmıyanlar] 
BALIKESİR I KARS 

Enver Aka (Başkan) 
BOLU 

Rahmi Arıkan (1.) 
S ı r rı Uz un hasan oğl u 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk. V.) 

ÇORUM 
/eki Arsan 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

GİRESUN 
Mehmet İzmen (lî.) 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Terfik Okyayuz 

İSTANBUL 
Fethi Başak 

İZMİR 
Enis Kansu 

Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu (1. Ü.) 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MANİSA 
Orhan Süersan 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
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SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Esat Çağa 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Kâzım Orbay 
Nevzat Sengel 
Burhanettin Uluç 
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Eskişehir 
Hakkâri 
İstanbul 

[Acık iı 
i 
1 
1 

ıj elikler] 
Samsun 

Yekûn 

1 
___ 

4 

— 276 



O. Senatosu B : 14 11.12 .1963 O : 1 
İktisadi Devlet Teşekkülleriyle müesseseleri ve iştirakler, hakldnda kanun tasarısının 18 nci 

maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Vehbi Brsü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 

ADANA 
Galip Avşar 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz İnce-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Rifat Etker 
Salbit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet İLkuçan 
Mustafa özer 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Haindi Oğuzbeyoğlu 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 93 

Kabul edenler : 83 
Reddedenler : 10 
(Jekinserler : 0 

Oya katıkuıyanlar : 88 
Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 
Kadri Öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

1 BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit S ar ikaya 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halk Zarbun 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR | 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Hilmi Onat 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRŞEHİR 
Aid Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obıız 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bay han 

İzzet Gener 
ORDU 

Zeki Kumrulu 
SAMSUN 

Fethi Tevetoğlu 
SİNOP 

Suphi Batur 
SİVAS 

Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
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İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Ethcın Menemeııcioğl u 
Özel .Şahininray 

O. Senatosu B ; 14 11 . 12 .1963 O : 1 

[Reddedenler] 
Sabahattin Tanınan 
Benj Turan 

ÎZMÎR 
Cahil Okurer 

Nevzat Özerdendi 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 

[Oya kalblmvtjayılarj 
TABİÎ ÜYELER 

Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Kmeııul'lah Çelebi (İ.) 
Suphi Karaman 
Kânı i l Karavelioğlu 
(I.Ü.) 
Se.lâhattin Özgür 
Mehmet Şükran Öz kay a 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurda kuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp Önal 
Rasim Hancıoğlu 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnash 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
İbrahim Saffet Oınay 

ARTVİN 
Fehmi Alparslan (t. Ü.) 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 

BOLU 
Rahmi Arıkan (İ.) 

S ı rrı tJ z unhasanoğl u 
BURSA 

İhsan Sabrı Çağlayan-
fc'U 
Baki Cüzcy 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alâcddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
ihsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğhı 

ELÂZIĞ 
Celal Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

GİRESUN 
Mehmet Iztmen (B.) 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik O'kyayuz 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Celil Oevherioğlu 
Nurullah Esat Sümer 

İZMİR 
Enis Kaıısu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bgk. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıea 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpakl loğlu 
Su ad Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rıfat Özdeş 
Lû 111 Tokoğlu (I. İL) 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 

MUĞLA 
Muafla Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapaulı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Ccmalettin Bulak 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Alıınet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Şevket Bııladoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfı Gerger 
Esat Mahmut Kara kurt 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Sahir Kurutluoğln 
Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 
Bur'hanettiıı Ulue 
Âdil Ünlü 
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[Açtk üyeUkler] 
Eskişehir 
Hakkâri 
İstanbul 

Samsun 

Yekûn 
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O. Senatosu B : 14 11'. 12 .1963 O : 1 
İktisadi Devlet Teşekkülleriyle müesseseleri ve iştirakler^ hakkında kanun tasarısının 19 ncu 

maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acaner 
Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet özgüneş 

ADANA 
Galip Avşar 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Yılmaz Inceoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet İlkuçan 
Mustafa özer 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri özta§ 
Hasan AH Türker 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

ÇeMnserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

185 
93 
86 

7 
0 

[Kabul edenler] 
BİLECİK 

Talât Oran 
BİNGÖL 

Sabri Topçuoğlu 
BURDUR 

Hüseyin Otan " 
BURSA 

Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Âli Aıksoy 
H a l t Sarıkaya 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Rahmi Sanal an 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSTANBUL 
Rifat öztürkçıîıne 
Sabahattin Tonman 
Berç Turan 

İZMİR 
İzzet Biran'd 
Ömer Lûtfi Bozcalı 

Hilmi Onat 
KASTAMONU 

Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahat'tin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal O rai 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
İhsan A'kpolat 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasağun 

NİĞDE 
İzzet Gener 
Kudret Bayharı 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

UŞAK 
Kâmil Coşjkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Enver Kök 
Necati özdeniz 
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İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Ethem Menemeneioğlu 
özel Şahingiray 

[Reddedenler] 
İZMİR 

Nevzat özerdendi 
SAMSUN 

Cahit Tokgöz 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

ZONGULDAK 
Tevfdk inci 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelelbi (t.) 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
(Î.Ü.) 
Selâhattin özgür 
Me'hmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurclakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp Önal 

AFYON KARAHlSAR 
Rasim Hancıoğlu 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
l'brahim Saffet Omay 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (I. Ü) 

AYDIN 
Fikret Turharagil 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 

BİTLİS 
Cevdet Geholoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan (İ.) 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
îhsan Sabri Çağlayan gil 
Baki Güzey 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (B§! 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
ihsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasiım Giray 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

GİRESUN 
Mehmet İzmen (B.) 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

[Oya katılmiyanlar] 
İSTANBUL 

Fethi Başak 
Celil Oevherioğlu 
Nurullah Esat Sümer 

İZMİR 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 

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

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci A n 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 
Lıîtfi TokoğJu (1. 

V.) 

Ü.) 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
Necip Damşoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 

SÜRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Cekemoğlu 
Rifat Öçten 

TEKİRDAĞ 
Selârni Üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

O. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açrkahn 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orhay 
Ragıp Üner 
Nevzat Sengel 
Burhanettin Uluç 
Âdil Ünlü 
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[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 Samsun 
Hakkâri 1 
istanbul 1 Yekûn 
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C. Senatosu B : 14 11. İ2 .1963 O : 1 
İktisadi Devlet Teşekkülleriyle müesseseleri ve iştirakleri hakkında kanun tasarısının 20 n?i 

maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Suphi Gürsoytrak 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Mehmet Öz «'ün eş 

ADANA 
Galip Avşar 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz tnce-
oğl ti 
Celâl Tevi'ik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Kifat Etker 
Saibit Koeabcyoğlu 
Mensur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 
Mustafa Özer 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Hamdı Oğıızbeyoğlu 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

Üyo sayısı : 
Oy verenler : 

Kabul edenler : 
Reddedenler : 
Çekinserler : 

Oya katıktııyanlar : 
Acık üyelikler : 

185 
84 
77 

6 
1 

97 
4 

JKabul edenler] 
BİLECİK 

Talât Oran 
BİNGÖL 

Sabrı Topçuoğlu 
BURDUR 

Hüseyin Otan 
BURSA 

Şeref: Kayalar 
ÇANAKKALE 

Âli Aıksoy 
Halil; Sarıkaya 

ERZURUM 
N'ııretliıı Aynuksa 
Rahmi San al an 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçag'ök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Hal it Zarbım 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSTANBUL 
Kifat Öztürkçine 
Bcrç. Turan 

İZMİR 
İzzet Biran d 
Ömer Lûtfi Bozeal 
Hilmi Onat 

KASTAMONU 
Ahmet Nıısret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulıısman 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dineldi 
Muammer Obıız 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erk ut 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tnlıınay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Ora! 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
M nalla Akarca 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Geneı-

ORDU 
Zeki Kum ruhi 

SAMSUN 
l<Yllıi Tovetoğlu 

SİNOP 
Suphi Battır 

SİVAS 
Ziya Önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Hetil 
Osman TTaeıbaloğlu 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakıırt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmiıi 1 Artııs 
Hidayet Aydıner 
Esat Çağa 
Ömer ErgÜK 
Hasan Kangal 
Sahir Kurııtlııoğlıı 
Necati özdeniz 
Nevzat Sen gel 
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İSTANBUL 

Şevket Akyiirek 

Etlıem Menenıencioğl u 

[Reddedenler] 
Sabahattin Tanınan 

SAMSUN 

Cahit Tokyo/, 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

ZONGULDAK 
Tevf ik tııcî 

[Çekinser] 
VAN 

Faruk İşık 

[Oya katılmıy anlar] 

TABİÎ ÜYELER 
Eefet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çeleibi (İ.) 
Vehbi Ersii 
Kadri Kaplan • 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavcl ioğlıı 
Osman Koksal 
Sezai O'Kan 
Selâhattin Özgür 
Mehmet Şükran Ö/kaya 
Haydar Tunokanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurda kul er 

ADANA 
Mehmet Nnri Âdemoğ
lu 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp Ön al 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
İbrahim Saffet Omay 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (İ. ü.) 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Kahini Arıkan (i.) 
Sı fi'i Uzıınhasanoğl ıı 

BURSA 
İlisan Sabri Çağlayan-
gil 
Baki Güzey 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Zc'ki Arsan 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Ifamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Kasim Ciray 

ERZİNCAN 
İçellini Baysoy 

ERZURUM 
Nihal; Pasinli 

GİRESUN 
Mehmet İzmen (B.) 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
CeliL Oevhcrioğlu 
Nurullah. Esat Sümer 
Özel Şahingiray 

İZMİR 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Nevzat Özerdendi 

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

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalımklıoğl ıı 
Suad Hayri tİrgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci An 

KOCAELİ 
Ki fa t Özdeş 
LÛ t fi Tokoğlu (İ. Ü.) 

KONYA 
Muhittin Kılı e 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MUĞLA 
Haldun Menteşcoğlu 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapantı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 

SİİRT 
LAtiT Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğhı 
Rıfat. Öçten 
ITu I û s i S ö y 1 eni e z o ğ 1 u 

TEKİRDAĞ 
Selâm i Üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlıı 
Kesat Zaloğiu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

UŞAK 
K ânı i 1 Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Neşet Oetintaş 
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ZONGULDAK 

Tarık Eemzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

C. BAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Cevftt Acıkalm 

Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Kâzım Orbay 

Ragıp Üner 
Burhanettin Uluç 
Âdil Ünlü 

Eskişehir 
Ilakkfıni 
İstanbul 

[Açık üyelikler] 
Samsun 

Yekûn 
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C. Senatosu B : İ4 11 . İ2 . 1963 O . 1 
İktisadi Devlet Teşekkülleriyle müesseseleri V3 iştirakleri hakkında kanun tasarısının 21 nci 

maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlananının ıstır.) 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 77 

Kabul edenler : 69 
Reddedenler : 7 

Çekinserler : I 
Oya katlimlyanlar : 104 

Açık üyelikler : 4 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Suphi Gürsoytrak 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Mehmet özgüneş 

ADIYAMAN 
İT al i l Ağar 

AFYON KARAHİSAR 
Celâl. Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Ki fal, Etker 
Salbit Kocabeyoğlu 
Ma tıs ur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet îlkııçan 
Mustafa özer 

AYDIN 
"iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hanıdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BÎLEOIK 
Talât; Oran 

[Kabul 
BİNGÖL 

Sabri Topçuoğlu 
BURDUR 

Hüseyin Otan 
BURSA 

Şeref Kayalar 
ÇANAKKALE 

ÂIİ Aks oy 
Hal it Harikaya 

ERZİNCAN 
Fehmi Bay soy 

ESKİŞEHİR 
(i avsİ TJçagök 

GAZİANTEP 
Nizamettiu özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

İSTANBUL 
llifat Öztürkçine 
Sabahattin Tanınan 
Berq Turan 

IZMtR 
izzet Birana. 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Hilmi Onat 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

edenler] 
KAYSERİ 

Hüsnü DikeçLigil 
KIRŞEHİR 

Ali Rıza Uhısman 
KONYA 

Sedat Çumralı 
Mustafa Din eki i 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet E tık ut 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulutuıy 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUŞ 
ihsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
t. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Baylıan 
İzzet Gener 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya Önder 
I fulûsi Soy I em ezoğl u 

TEKİRDAĞ 
Cemal 'hırlan 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğhı 

URFA 
Va'si'i Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğ 1 u 

YOZGAT 
Sadık Artukmae 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN Ü YETER 
Âııiıil Artııs 
Hidayet Aydın er 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Necati Özdeniz 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Ethem Menemencioğiu 
Özel Şahingiray 

[Reddedenler] 
İZMİR 

Nevzat Özerdemli 
SAMSUN 

Cahit Tokgöz 

TRABZON 
Yusuf Demir dağ 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 
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[Çekinser] 

VAN 
Faruk İşık 

[Oya kahlmıy anlar] 
TABİÎ ÜYELER 

Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emenullah Çelebi (f.) 
Vehbi Brsü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
(1. Ü.) 
Osman Koksal 
Sezai O'Kan 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunekanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
(i al ip Avşar 
Mehmet Unaklı 
Sakıp önal 
AFYON KARAHtSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 

AMASYA 
Maçta Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
İbrahim Saffet Omay 

ARTVİN 
3?ehnii Alpaslan 
(t Ü.) 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
(Başkan) 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
ilahini Arıkan (İ.) 

Sırrı Uzunhasanoğl ıı 
BURSA 

ihsan Sabri Çağlayan-
gil 
Baki Güzey 
Cahit Ortaç, 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
AlAeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Minin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hami t Tigrcl 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Baııguoğlu 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GİRESUN 
Mehmet İzımen (B.) 

HATAY 
SaJbahattin Adalı 

Vehbi Aksoy 
İÇEL 

Cavit Tevfik Okyayıız 
Talip Özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Celil Oevherioğlu 
Nurullah Esat Sümer 

İZMİR 
Enis Kansıı 
Cahit OkureL' 

KARS 
Sırrı A Ulay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çaınlıea 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaldıoğ] ıı 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 
Lûtfi Tokoğlu (t. Ü.) 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARDİN 
Kemal Oral 

MUĞLA 
Mııalla Akarca 

Haldun Menteşeoğlu 
ORDU 

Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kap anlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cem alettin Bulak 

SİİRT 
Eâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Oekeıııoğlu 
Rifat Öçten 

TEKİRDAĞ 
Şelfimi Üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğltı 
Be.sat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
CUMHURBAŞKANIN-

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlıı. 
Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 
Nevzat Sengel 
Burhanettin tlluç 
Adil Ünlü 

— 287 — 



e Stıatotu 1 : 14 11.12 .1908 0 : 1 

[Apk üyelikler] 
Eskişehir 
Hakkâri 
İstanbul 

Saunamı 

Yekûn 
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O. Senatosu B : 14 11.12 .1963 O : 1 
îktiftodi Devlet Teşekkülleriyle müesseseleri ve iştirakler hakkında kamum tasarısının 30 noü 

maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çüjfimlıık sağlamaınaHiıgtır.) 
Üye sayısı : 185 

Oy verenler : 7Q 
Kabııl edenler : 74 

Reddedenler : 5 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 102 
Açık üyelikler : 4 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Suphi Gürsoytrak 
Sami Küçük 
Fahri özdüek 
Mehmet özgüne» 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğhı 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
Mansuı* Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 
Mustafa Özer 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Kadri öztaç 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Hali t Sarıkaya 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Rahmi San a lan 

ESKİŞEHİR 
Ğavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

İSTANBUL 
Rifat Öztürkçine 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Hilmi Onat 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeç'ltigil 

[Kabul edenler] 
KIRŞEHİR 

Ali Rıza Ulıısman 
KONYA 

Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 

MARAŞ 
Cenap Aksu. 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Mııallâ Akarca 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

Cahit Tokgüz 
SİNOP 

Suphi Batur 
SİVAS 

Ziya önder 
Hulusi Soylemezoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkuno^lu 

VAN 
Faruk I§ık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tevfik Inei 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇÎLEN ÜYELER 
Âmil Artııs 
Hidayet Aydıner 
Esat Çağa 
Ömer Brgün 
Hasan Kangal 
Sahir Kurutluoğlu 
Nevzat Sengel 
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ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 

[Reddedenler] 
İSTANBUL 

Şevket Akyürek 
Etlıenı Menemencioğlu 
özel Şahin giray 

IZMÎR 
Nevzat Özer demli 

/ Oya hakimi-yanlar] 
TABU ÜYELER 

Rcfet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emeıuıllah Celebi ( İ.) 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
(İ. İİ.) 
Osman Koksal 
Sezai O'Kan 
Selâhattin Özgür 
Mehmet Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakul e r 

ADANA 
Calip Avşar 
Mehmet Ünaidı 
Sakıp Ünal 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 

AMASYA 
Macit Zereıı 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Beka ta 
ibrahim Saffet Omay 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (t. Ü.) 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geholoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkaıı (1.) 
Sırrı üzunlıasanoğlu 

BURSA 
Ilınan Sabri Çağlayan
d ı 
Cahit Ortay 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Z(4ki. Arsa.it 
Alâeddin (Jetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Aami Erdoğan 
İhsan İlanı it Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsıin Banguoğlu 

ELAZIĞ 
(Mâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
lehini Baysoy 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

GAZİANTEP 
Zeki îslâm 

GİRESUN 
Mehmet îzmen 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Oelil Cevherioğlu 
Nurullah Esat Sümer 

İZMİR 
Enis Kan su 
Cahit Ok ürer 

KARS 
Sırra Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Hazcr 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rii'at Özdeş 
E ut fi To'koğlıı (İ. Ü.) 

KONYA 
Muhittin Kılıç. 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARDİN 
Kemal O rai 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
ihsan Akpolat 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
Neeip Damşoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapardı 
Kâzını Yurdakul 

SAMSUN 
Cem al ettin Bulak 

SÜRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalın 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 
Necati Özdeniz 
Burhanettin Uluç 
Âdil Ünlü 
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Eskişehir 
Hakkâri 
î«t"iıbul 

I Açık üyelikler] 
1 i Samsun 
1 
1 7ekûn 
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C. Senatosu B : 14 11.12 . 1963 O : 1 
İktisadi Devlet Teşekkülleriyle müesseseleri ve iştirakler hakkında kanun tasarısnın 24 ncü 

maddesine verilen oyların sonucu 

(Knli, eoğuuluk sağlanmamıştı!'.) 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuncr 
Suphi Gürsoytrak 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğiu 
Mıansıır Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet îlkııçan 
Mustafa özer 

AYDIN 
İskender Cenap Ego 

BALIKESİR 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

185 
84 
75 

8 
1 

97 
4 

[Kabul 
BİNGÖL 

Sabrı Topçuoğlu 
BURDUR 

Hüseyin Otan 
BURSA 

Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
llalit Sarıkaya 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Ayntuksa 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Niza m ettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

İSTANBUL 
Rifat öztürkçime 
Sabahattin Taranan 
Berç Turan 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Hilmi Onat 

edenler] 
KASTAMONU 

âhmet Nusret Tuna 
KAYSERİ 

Hüsnü Dikeçligil 
KIRŞEHİR 

Ali Rıza Ulusman 
KONYA 

Sedat Çunaralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erk ut 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NEVŞEHİR 
t. Ş. Atasağnn 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

İzzel. (leuer 
ORDU 

Zeki Kumrulu 
SAMSUN 

Fethi Tevetoğlu 

SINOF 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

URFA 
Esat Mahmut Kara kurt 

UŞAK 
Kâmil Ooşkunoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artus 
Hidayet Aydıner 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sahir Kurutluoğlu 
Necati özdeniz 
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[Reddedenler] 
ADANA 

Mehmet Nuri Âdem
oğlu 

TABÎI ÜYELER 
Etefet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Eınenullah Çelebi (I.) 
Vehbi Ersü 
Kadri Kapları 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
(t. ü.) 
Osman Koksal 
Sezai O'Kan 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız' 
Muzaffer Yurdakul er 

ADANA 
Galip Avşar 
Mehmet Ün aldı 
Sakıp Önal 

AFYON KARAHİSAR 
Rasim Ilancıoğlu 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 

İbrahim Saffet Omay 
ARTVİN 

Fehmi Alpaslan (İ. Ü.) 
AYDIN 

Osman Saam Sarıgöllü 
Fikret Tnrhangil 

İSTANBUL 
Şovket Akyürek 
Rthem Menemencioğlu 
Özel Şahirıgiray 

İZMİR 
Nevzat özerdendi 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

[Çekinser] 
VAN 

Faruk Işık 

[Oya katümıyanlar] 
BALIKESİR 

Knver Aka (Başkan) 
BÎTLÎS 

Cevdet Geboloğlu 
BOLU 

Rahmi Arı kan (1.) 
Sırrı Uzuııhasanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Oağlayan-
gil 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
ihsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Bangujoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

GİRESUN 
Mehmet İzmen 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBNL 
Fethi Başak 
Celil Cevherioğlu 
Nurullah Eset Sümer 

İZMİR 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 

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

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 
Lûtfi Tokoğlu (t. Ü.) 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

ZONGULDAK 
Tevfik Î?ÎCİ 

Orhan Süersaıı 
Refik Ulusoy 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
ihsan Akpolat 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan KapanİJ 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cem alettin Bulak 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 

TEKİRDAĞ 

Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akü Eyi doğan 
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C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Oevat Aç ikalın 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 

11.12 .1963 
Kâzıım Or*bay 
Ragıp Uner 
Nevzat Senget 
Burhanettin UHç 
i d i l Ünlü 

lAçık üyelikler] 
Eskişehir 
Hal.kâri 
İstanbul 

1 
1 
1 

Samsun 

Yekûn 
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İktisadi Devlet Teşekkülleriyle müesseseleri ve iştirakler hakkında kanun tasarısının 26 ncı 

maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.) 
Üye sayısı : 185 

Oy verenler : 81 
Kabul edenler ; 76 

Reddedenler : 5 
Çekinserler : o 

Oya katılmıyanlar : 100 
Açık üyelikler 4 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Suphi Gürsoytrak 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 

AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasa-
pan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 
Mustafa özer 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

[Kabul 
BİNGÖL 

Sabri Topçuoğlu 
BURDUR 

Hüseyin Otan 
BURSA 

Şeref Kayalar 
ÇANAKKALE 

Âli Aksoy 
ERZURUM 

Nurettin Aynuksa 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki îslâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

İSTANBUL 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat öztürkç&ne 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

İZMİR 
îzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdemli 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

edenler] 
KAYSERİ 

Hüsnü Dikeçligil 
KIRŞEHİR 

Ali Rıza Ulusman 
KONYA 

Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetikin 

MANİSA 
Emin Açar 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NEVŞEHİR 
t. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
fzzet Gener 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

UŞAK 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

URFA 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

C. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Amil Artus 
Hidayet Aydıner 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Sahir Kurutluoğlu 
Necati özdeniz 
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ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 

[Çekinserler] 
SAMSUN 

Tali it Tokgöz 
TRABZON 

Yusuf Demirdağ 

ZONGULDAK 
Tevfik inci 

TABU ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emaımllah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
(î- Ü.) 

Osman Koksal 
Sezai O'Kan 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tuuçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp Öna1 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHISAR 
Rasim Hancı oğlu 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağıraas 11 
Osman Alişiroğlu 
Hıfza Oğuz Bckata 
İbrahim Saffet O m ay 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (I. Ü.) 

AYDIN 
Osman Sainı Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka ("Başkan) 

(Oya katılmıyanlar] 
BİTLİS 

Cevdet Geboloğlu 
BOLU 

Rahmi An'kaıı (î.) 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil 
Baki Güzey 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Hali t Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

GİRESUN 
Mehmet İzmen 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

Vehbi Aksoy 
İÇEL 

Cavvt Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Celil Cevherioğlu 
Nurullah Esat Sümer 

İZMİR 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet ITazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naei Arı 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 
Lûtfi Tokoğlu (I. Ü.) 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MANİSA 
Ferit Alpiskendeı-
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MUĞLA 
Haldun Menteşcoğlu 

MUŞ 
ihsan Akpolat 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlıı 
Rifat Öçten 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâm i Üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat; Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

ZONGULDAK 
Tank Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

C. BAŞKANINCA SE-
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalm 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Kâzım O cbay 
Ragıp Üner 
Nevzat Seugeî 
Burhanettin Uluç 
Âdil ünîü 
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Eskişehir 
Hakkâri 
istanbul 

[Açık üyelikler] 
Samsun 

Yekûn 
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C. Senatosu B : 14 11.12 .1963 O : 1 
İktisadi Devlet Teşekkülleriyle müesseseleri v<? iştirakler1 hakkında kanun tasarısının 27 nci 

maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt yoğunluk sağlananla m iş t ir.) 
Üye sayısı : 185 

Oy verenler : 80 
Kabul edenler : 69 

Reddedenler : 1 1 
Çekinse iler : 0 

Oya katılmıyanlar : 101 
Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 
TABİÎ ÜYELER 

Suphi Gürsoytrak 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Rıfat Etker 
Saibit Kocabeyoğlu 
M&nsur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet İlkuçan 
Mustafa özer 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESÎR 
Hamdı Oğuzbeyoğlu 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BURSA 
Seıef Kayalar 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 

ERZİNCAN 
Eehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Rahmi Sanalan 

GAZİANTEP 
Zoki islâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

İSTANBUL 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat Öztürkçine 
Here, Turan 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Hilmi Onat 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeeligil 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çunıralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Enkut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal O rai 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkun oğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Amil Artus 
Hidayet Aydmer 
Ömer Er gün 
Salıir Kurutluoğlu 
Necati özdeniz 
Nevzat Sen gel 

— 298 



C. Senatosu B : 14 11.12 .1963 O : 1 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

BALIKESİR 
Kadri Öztaş 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

ÇORUM 
Alâeddin (Jetin 

[Reddedenler] 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 

İZMİR 
Nevzat özerdendi 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

ZONGULDAK 
Tevi'ik İnci 

[Oya katı Imıyan lav] 
TABİÎ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emenullalı Çelebi (I.) 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
(î. Ü.) 
Osman Koksal 
Sezai O'Kan 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunekanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yıırdakuler 

ADANA 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp Önal 

AFYON KARAHISAR 
Rasim Hancıoğlu 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
İbrahim Saffet Omay 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (t. Ü.) 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan (l.) 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil 
Baki Güzey 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Hal it Sar ikaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğhı 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Ueagök 

GİRESUN 
Mehmet îzmen (B.) 

GÜMÜŞ ANE 
Hal it Zarbım 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Oavit Tevi'ik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Cclil Cevherioğlıı 
Nurullah Esat Sümer 

IZMtR 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 

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

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rıfat Özdeş 
Lfıtt'i Tokoğlu (t. Ü.) 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RÎZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Y^urdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Şevket Bıüadoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

299 — 



G. Senatosu B : 14 
ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
O. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELEE 
Üevat Açıkalın 
Esat Çağa 

11.12.1963 < 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 
Burhanettin Uluç 
Âdil Ünlü 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 
Hakkâri 
istanbul 

1 
1 
1 

Samsun 

Yekûn 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

ONDÖRDÜNCÜ BİRLEŞİM 

11 . 12 . 1963 Çarşamba 

Saat : 15,00 

I 
A - EAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONACAK İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN ÎŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
•XI. — 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 BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

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

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 




