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CUMHURİYET SENATOSU 
T U T A N A K D E R G İ S İ 

67 nci Birleşim 

19 . 4 . 1966 Salı 

İçindekiler 
sayfa 

1. — Geçen tutanak özeti 680 

2. — Gelen kâğıtlar 680 

3. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları 681,703 

1. — Berlin Parlâmentosu tarafından 
davet edilen ve 25 - 30 Nisan 1966 tarih
leri. arasında Berlin'i ziyaret edecek olan 
Parlâmento Heyetimize dâhil Cumhuri
yet Senatosu üyelerinin isimlerini bildi
ren Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez
keresi. 681 

2. — Türk - Birleşik Arap Cumhuriyeti 
Parlâmento Dostluk Grupunun kuruldu
ğuna dair adı geçen Grup Müteşebbis He
yeti Başkanlığı tezkeresi 681:682 

3. — Anayasa Mahkemesi Başkanlığı
nın; Millî Savunma Bakanlığının kuruluş 
ve görevleri hakkındaki 5398 sayılı Kanu
nun 1, 2 ve 3 neü maddelerinin Anaya
saya aykırılığı dolayısiyle iptal olun
duğuna dair tezkeresi 682 

4. — Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı
nın; Cumhuriyet Senatosu üyelerinin 1/3 

Sayfa 
ünün yenilenmesi için 5 Haziran 1966 ta
rihinde yapılacak seçimlerle ilgili tez
keresi 682 

5. — Irak Cumhurbaşkanının Bağdat'-
yapılacak cenaze törenine, Cumhuriyet Se
natosu Başkanı İbrahim Şevki Atasa-
ğun'un Başkanlığında Hükümeti temsi-
l'en bir heyetin katılacağına dair Başba
kanlık tezkeresi 682:683 

6. — Vazife ile yurt dışına gidecek 
olan Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağla-
yangil'in dönüşüne kadar kendisine, 
İçişleri Bakanı Faruk Sükan'm vekillik 
edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/485) 683 

7. — Vazife ile yurt dışına giden Ça
lışma Bakanı Ali Naili Erdem'in dönüşü
ne kadar kendisine, Gümrük ve Tekel Ba
kanı İbrahim Tekin'in vekillik edeceğine 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/484) 683 

8. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri İh
san Hamit Tigrel, Gavsi Uçagök ve Yusuf 
Demirdağ'a izin verilmesi hakkında Cum-



Sayfa 
huriyet Senatosu Başkanlığı tezekeresi 
(3/482) 683 

9. — Romanya'ya gidecek Parlâmento 
Heyetine A, P. Grupu adına Burdur Üyesi 
Faruk Kmaytürk'ün katılacağına dair A. 
P. Grupu Başkanlığı tezkeresi. 703 

10. — Açık bulunan Cumhuriyet Sena
tosu Cumhurbaşkanlığı Üyeliğine Prof. Dr. 
Ragıp Üner'in seçilmiş dduğuna dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi. (3/483) 703 

4. — Görüşülen iğler 684,709 

1. — 440 sayılı Kanunun geçici 1 nci 
maddesinde değişiklik yapılması hak
kındaki kanun tasarısının Millet Meclisin
ce kabul edilen metni ve Cumhuriyet Se
natosu Malî ve İktisadî İşler ve Bütçe ve 
Plân komisyonları raporları (Millet Mec
lisi 1/142, Cumhuriyet Senatosu 1/G51) 
(S. Sayısı : 782) 684:701 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Sezai O'Kan'm, İçtüzüğün 17 nci madde-
s'nin «A» bendinin III ncü fıkrasında de
ğişiklik yapılmasına dair İçtüzük tekli
fi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/190) (S. 
Sayısı : 753) 709 

3. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üvesi 
Cenap Aksu ve 5 arkadaşının, İçtüzüğün 
114 ncü maddesi sonuna iki yeni fıkra eklen
mesine dair İçtüzük teklifi ve Cumhuriyet 
Senatosu Anavac:a ve Adalet Komisyonu ra
poru ;2/135) (S. Sayısı: 559 a ek) 709 

4. — Maliye Bakanı İhsan Gürsan'm 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cet-
vel'ndeki 3656 sayılı Kararın Genel Kurulda 
görüşülmes'ne dair önergesi ve Dilekçe Kar
ma Komisyonu raporu (Cumhuriyet Sena
tosu 4/71) (S. Sayısı : 771) 709 

5. — Sorular ve cevaplar 701,704 

A - — Sözlü sorular ve cevapları 701 

1. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir 
Üyesi Ömer Ucuza!'m, Türkiye Şeker Fab-
rikalan A. O. ile pancar müstahsili arasında 
akdedilen mukaveleye dair Sanayi Bakanın
dan ;VJzlü sorusu (6/274) 701 

2. — Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi 

Sayfa 
Mualla Akarca'nm, palamut mahsulünün 
değerlendirilmesine dair Ticaret, Sanayi ve 
Tarım Bakanlarından sözlü sorusu (6/275) 701 

3. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Osman 
Köksal'm, basında neşrolunan yolsuzluk 
idd'alarma dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/280) 701:702 

4. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyc-
si Riıat Öztürkçinc'nin, ilâç imalâtı yaran 
müesseselere dair sözlü sorusu ve Adalet 
Bakanı Hasan Dinçcr'in cevabı (C/293) 702:703 

5. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Rıfat Öztürkç.ine'nln, İstanbul, Ankara 
ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi klinikle
rine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/300) 704 

6. — Cumhuriyet Senatosu Samsun İJyc-
si Fethi Tevetoğlu'nun, elçiliklerimize gön
derilen günlük gazeteye dair Dilişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/307) 704 

7. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üye
si Fethi Tevetoğlu'nun, Resmî İlân Kuru
muna dair Turizm ve Tanıtma ve Maliye 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/308) 704 

8. — Cumhuriyet Senatosu Burdur Üye
si Faruk Kmaytürk'ün, İstanbul Bina ve 
Arazı İtiraz Komisyonuna dair sözlü soru
su ve Maliye Bakanı İhsan Gürsan'm cevabı 
(6/313) 704:707 

9. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ 
Üyesi Cemal Tarlan'm, köy içme suları 1965 
yılı programlarına dair Köy İşleri Baka
nından sözlü sorusu (6/317) 707 

10. — Cumhuriyet Senatosu Bingöl Üye
si Sabri Topçuoğlu'nun, bâzı yardımların 
Türk parası karşılıklarının Türkiye iç'nde 
kullanılmasına dair, Başbakandan sözlü so
rusu ''6/324) 707 

11. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
Üyesi Mehmet Ali Demir'in, Keban Bagajı 
dolayısiyle istimlâk edilecek araziye dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/330) 708 

12. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
Üyesi Mehmet Ali Demir'in, az gelişmiş böl
geler için hazırlandığı söylenen Kalkınma 
Plânına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/331) 708 
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Sayfa 
13. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ 

Üyesi Cemal Tarlan'in, M. T. A. Enstitüsü 
tarafından yapılan linyit araştırmasına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü sorusu (6/333) 708 

14. — Cumhuriyet Senatosu Antalya 
Üyesi Mehmet Pırıltı'nın, 1966 programına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/349) 708 

15. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Os
man Koksalın, Asgari Geçim İndirimi Ka
nununa dair Maliye Bakanından sözlü so
rusu (6/349) 708 

16. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üye
si Cahit Ortaç'm, köylerin elektrik etüt ve 
projelerine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu (6/350) 708 

17. — Cumhuriyet Senatosu Diyarba
kır Üyesi İhsan Hamit Tigrel'in, Ziya Gö-
kalp Üniversitesine dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/351) 708 

18. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ 
Üyesi Celâl Ertuğ'un, Keban Barajı inşaatı 
dolayısiyle su altında kalacak olan köylere 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve İmar ve 
İskân Bakanlarından sözlü sorusu (6/355) 708 

19. — Cumhuriyet Senatosu Hatay üye
si Enver Bahadırlının, Ankara Cebeci 
Stadyomu inşaatına dair Devlet Bakanın
dan sözlü sorusu (6/356) 708 

20. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üye
si Enver Bahadırı'nın, «Ankara Aspest Bo
ru Fabrika» sına dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu (6/357) 708 

21. — Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi 
İzzet Gener'in, DSİ Genel Müdürlüğünün 
1966 yılı program tasarısına dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru
su (6/358) 708 

22. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri 
Üyesi Hüsnü Dikeçligil'in, Batı - Almanya'
da çalışan işçilerimize dair Çalışma Baka
nından sözlü sorusu (6/359) 708 

23. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri 
Üyesi Hüsnü Dikeçligil'in, oyun yerlerine 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/360) 708 

Sayfa 
24. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üye

si Celâl Ertuğ'un, Keban Barajı inşaatı do
layısiyle su altında kalan köylere dair Köy 
İşleri Bakanından sözlü sorusu (6/362) 709 

25. — Cumhuriyet Senatosu Muğla 
Üyesi Muallâ Akarca'nm, Toprak reformu
na dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/363) 709 

26. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum 
Üyesi Osman Alıhocagil'in, Erzurum Ka-
yakevine dair Devlet Bakanından sözlü so
rusu (6/366) 709 

27. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üye
si Hilmi Onat'm, İzmir'e getirilen uranyum 
madenine dair İçilşeri Bakanından sözlü so
rusu (6/369) 709 

28. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Ahmet Yıldız'm, Bulgaristan'a gönderilmesi 
düşünülen sanatçıya dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/371) 70D 

29. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 
Üyesi Tevfik Inci'nin, İstanbul boğazmda-
ki kazalarla ilgili tedbirlere dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü sorusu (6/372) 709 

30. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Erdoğan Adalı nm, Büyükada'da Ta
rım Bakanlığı için dinlenme evlerinin yapı
lıp yapılmadığına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/373) 709 

31. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir 
Üyesi Ali Rıza Ulusman'ın, bir öğretmene 
karşı yapılan ithamlara dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/376) 709 

B — Yazılı sorular ve cevapları 710 

1. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sadi 
Koçaş'ın, Diyanet İşleri Teşkilâtına dair 
soru önergesi ve Devlet Bakanı Refet Sez-
gin'in yazılı cevabı (7/253) 710:712 

2. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
İzzet Birand'm, Larousse Kitabevinin ya
yınlamakta olduğu «Petit Larousse» sözlü
ğüne dair soru önergesi ve Dışişleri Bakanı 
İhsan Sabri Çağlayangil'in yazılı cevabı 
(7/178) 71Q:71Ş 



1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Tabiî Üye Haydar Tunçkanat; Salı günü yap
tığı gündem dışı konuşmasında, İzmir'de komü
nizmi tel'in mitinginde «İslâm bayrağı Kadifeka-
le'ye çekilecektir. Çünkü İslâm ümmetiyiz.» 
şeklindeki konuşmaya İçişleri Bakanının verdiği 
cevapta «Kadifekale'ye İslâm bayrağı çekilmesi 
hâdisesi mevcut değildir.» dediğini ifade ve ken
disinin bayrak çekildi demediğini, halen olay 
üzerinde tahkikatın devam ettiğini, İçişleri Ba
kanına noksan bilgi verildiği kanaatinde bulun
duğunu açıkladı. 

İstanbul Üyesi Rifat öztürkçine; gazetelerde 
Fethiye ve Köyceğiz'de esrarengiz sâri bir hasta
lığın mevcudiyeti yazıldığı halde, bunun tekzibi
ne raslanmadığmı, turizm mevsiminde çıkan bu 
gibi haberlerin memleket zararına olduğundan 
durumun açıklanmasını ve 

Ege bölgesinde seylâptan zarar gören çiftçile
rin banka borçlarının tahsilinde haciz ve hapisle 
tazyika kadar gidildiğini beyanla gerekli tedbir
lerin alnıması lüzumunu belirtti. 

Eapor 
1. — 440 sayılı Kanunun geçici 1 nci madde

sinde değişiklik yapılması hakkındaki kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul edilen metni ve 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Edip So-
munoğlu; gazetelerin haberi üzerine derhal Fet
hiye ve Köyceğiz'e bir sıhhi ekip gönderilip tara
ma yapıldığını ve bölgede hiçbir sâri hastalığın 
bulunmadığının tesbit edildiğini, haberi veren 
şahsın bir sinir hastası olduğunu sıhhi heyet ra
porlarını okumak suretiyle bildirdi. 

Ekseriyetin bulunmadığına dair İstanbul 
Üyesi Ekrem Özden ve arkadaşlarının önergesi 
okundu. 

Yolkama yapıldı ve salt çoğunluğun bulun
madığı tesbit edildi. 

19 Nisan 1966 Salı günü saat 15 te toplanıl
mak üzere Birleşime, saat 15,20 de son verildi. 

Başkan Kâtip 
Ba şkan vekil i Çanakkale 
Kadri Kaplan Nakit Alt an 

Kâtip 
Gaziantep 

Nizamettin Özgül 

Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve 
Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet 
Meclisi 1/142; Cumhuriyet Senatosu 1/65.1.) (S. 
Sayısı : 782) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 



B I R I N C I O T Ü E Ü M 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanveküı Sırrı Atâlay 

KÂTİPLER : Nahit Altan (Çanakkale), Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — 67 nci Birleşimi açıyorum. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Berlin Parlâmentosu tarafından davet 
ve 25 - 30 Nisan 1966 tarihleri arasında Ber
lin'i ziyaret edecek olan Parlâmento Heyetimize 
Dâhil Cumhuriyet Senatosu üyelerinin isimlerini 
bildiren Senato Başkanlığı tezkeresi. 

BAŞKAN — Bir tezkere var, okutuyorum. 

Genel Kurula 
Berlin Parlâmentosu tarafından davet olu

nan ve 25 - 30 Nisan 1966 tarihleri arasında 
Berlin'i ziyaret edecek olan Parlâmento Heye
timize dâhil Cumhuriyet Senatosu üyelerinin 
isimleri aşağıya çıkarılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunur. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

İbrahim Şevki Atasağun 
İbrahim Şevki Atasağun (Heyet Başkanı) 
Erdoğan Adalı (A. P. İstanbul Üyesi) 
Yusuf Ziya Ayrım (A. P. Kars Üyesi) 
Hüseyin Kalpaklıoğlu (A. P. Kayseri Üyesi) 
Sakıp Hatunoğlu (C. H. P. Erzurum Üyesi) 
Enver Bahadırlı (C. H. P. Hatay Üyesi) 
Enver Kök (C. K. M. P. Kontenjan Üyesi) 
Sabrı Topçuoğlu (Y. T. P. Bingöl Üyesi) 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Türk - Birleşik Arap Cumhuriyeti Par
lâmento Dostluk Grupunun kurulduğuna dair 
adı geçen Grup Müteşebbis Heyeti Başkanlığı 
tezkeresi. 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
17 . 3 . 1966 gün ve 38 sayılı Müşterek 

Başkanlık Divanı kararı uyarınca, kurulması 
ilânen duyurulan «Türk - Birleşik Arap Cumhu
riyeti Parlâmento Dostluk Grupunu» ilişikte su

nulan yazımızda ad ve soyadları yazılı üyelerin 
iştirakiyle 22 . 3 . 1966 tarihinde kurmuş bu
lunuyoruz. 

378 sayılı «Yasama Meclislerinin dış münase
betlerinin düzenlenmesi hakkındaki Kanun» un 
4 ncü maddesi gereğince Meclislerin Genel Ku
rullarından karar alınması gerekmektedir. 

Yüksek tasviplerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Türk - Birleşik Arap Cumhu
riyeti Parlâmento Dostluk 
Grupu Müteşebbis Heyet 

Başkanı 
İstanbul 

Ali Fuat Başgil 

(İsimler okunsun sesleri) 
BAŞKAN — Dostluk Grupu üyelerinin ad

larını havi tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aramızda dinî, tarihî, kültürel bağlarımız 

olan Birleşik Arap Cumhuriyeti ile dostluğu
muzu artırmak gaye ve malksadiyle biz aşağıda 
ad ve imzaları bulunan Parlâmento üyeleri ola
rak Dostluk Grupunun kurulmasına arzulamak
tayız. 

Gerekli formalitelerin tamamlanması husu
sunda emir ve müsaadelerinizi saygılarımızla arz 
ederiz. 

Adı ve soyadı Seçim bölgesi 

Ali Fuat Başgil (İstanbul Milletvekili) 
Sadettin Bilgiç (İstanbul Milletvekili) 
Abdurrahman Şeref Lâç (İstanbul Milletvekili) 
Mevlût Yılmaz (Balıkesir Milletvekili) 
Ömer öztürkmen (Bursa Milletvekili) 
Nihat Diler (Erzurum Milletvekili) 
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Abdülbâri Akdoğan (Ağrı Milletvekili) 
Şerafettin Paker (Sakarya Milletvekili) 
Plasan Aksay (Adana Milletvekili) 
Hami Tezkan (Bolu Milletvekili) 
Cemal Külâhlı (Bursa Milletvekili) 
Arif Hikmet Güner (Kırklareli Milletvekili) 
İbrahim Aytaç (Balıkesir Milletvekili) 
Hasan Akçalıoğlu (Antalya Milletvekili) 
Hüsnü Dikeçligil (Kayseri Senatörü) 
Rasim Hancıoğlu (Afyon Senatörü) 
Arslan Topçubaşı (Çorum Milletvekili) 
Sabahattin Savacı (Gümüşane Milletvekili) 
Şevket Bohça (Kastamonu Milletvekili) 

BAŞKAN —• Adı geçen kanunun 4 neü mad
desine göre teşekkül kararınıza bağlıdır, huku
kî varlık kazanabilmesi için. Bu sebeple oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Anayasa Mahkemesi Başkanlığının; Mil
lî Savunma Bakanlığının kuruluş ve görevleri 
hakkındaki 5398 sayılı Kanunun 1, 2 ve 3 ncü 
maddelerinin Anayasaya aykırılığı dolayısiyle 
iptal olunduğuna dair tezkeresi 

BAŞKAN — Başka bir tezkere var, okutuyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Adalet Partisi T. B M. M. Grupu tarafından; 
Millî Savunma Bakanlığının kuruluş ve görev
leri hakkındaki 5398 sayılı Kanunun 1, 2 ve 
3 neü maddelerinin Anayasaya aykırı olduğun
dan bahsi! e iptali hakkında açılan dâva üzerine 
konu incelenmiş ve : 

1. Anılan kanunun 1 nci maddesinin ipta
line; 

2.Aynı kanunun 2 nci maddesinin iptaline; 
3. Yine aynı kanunun 3 ncü maddesinin ip

taline; 
4. Yukarda 1 ve 2 numaralı bendlerdeki 

iptal hükümlerinin 12 Ekim 1966 gününde yü
rürlüğe girmesine; 

14 . 4 . 1966 gününde 1963/67 esas ve 
1966/19 karar sayısiyle karar verilmiştir. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
İjûtfi Akadlı 

Anayasa Mahkemesi Başkanı 

BAŞKAN — Bilginize sunulur. 

4. — Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının; 
Cumhuriyet Senatosu üyelerinin 1/3 nün yeni
lenmesi için 5 Haziran 1966 tarihinde yapılacak 
seçimlerle ilgili tezkeresi. 

BAŞKAN — Yüksek Seçim Kurulu Başkan
lığının bir tezkeresi vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 30 . 3 . 1966 günlü ve Kanunlar Mü

dürlüğü 6168 sayılı yazınız. 
Yüksek Seçim Kurulunca verilen 31 . 3 . 1966 

günlü ve 59 sa}rılı karar örneği ilişikte gönde
rilmiştir. 

Bilgi edinilmesini arz ve rica ederim. 
Eki : Karar örneği 

Yüksek Seçim Kurulu Başkanvekili 
Âdil Dündar 

BAŞKAN — Yazı çok uzundur, izin verir
seniz yalnız sonuç kısmını okutturacağım. So
nuç kısmını okutuyorum. 

Sonuç : 1. 5 Haziran 1966 Pazar günü Ba
lıkesir seçim çevresinde eski Cumhuriyet Sena
tosu Başkanı ve halen bu yer Cumhuriyet Sena
tosu Üyesi Enver Aka'nm durumu sebebiyle se
çim yapılmamasına, 

2. Yine aynı tarihte B grupuna dâhil bu
lunan iller arasında olması sebebiyle Eskişehir 
seçim çevresinde bu çevre Cumhuriyet Senatosu 
Üyesi bulunan Ömel UcuzaFm süresinin bitmesi 
sebebiyle bu çevrenin çıkaracağı 2 Senato üye
liğinin tümü için seçim yapılmasına, 

3. Kararın Cumhuriyet Senatosu Başkanlı
ğına sunulmasına, Resmî Gazetede yayımlanma
sına ve ilgililere duyurulmasına, özetinin telle 
Eskişehir ve Balıkesir İl Seçim Kurulu Başkan
lıklarına bildirilmesine ve ayrıca tümünün ay
nı yerler il seçim kurulu başkanlıklarına gön
derilmesine 31 . 3 . 1966 gününde oybirliğiyle 
karar verildi. 

BAŞKAN — Bilginize sunulur. 

5. — İrak Cumhurbaşkanının Bağdad'da ya
pılacak cenaze törenine Cumhuriyet Senatosu 
Başkanı îbrahim Şevki Atasağun'un Başkanlı
ğında Hükümeti temsilen bir heyetin katılaca
ğına dair Başbakanlık tezkeresi. 

BAŞKAN — Başbakanın bir tezkeresi var 
okutuyorum. 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Irak Cumhurbaşkanının 16 Nisan 1966 Cu
martesi günü Bağdad'da yapılacak cenaze töre
nine Cumhuriyet Senatosu Başkanı İbrahim 
Şevki Atasağun'un Başkanlığında Hükümeti
mizi temsil en bir heyetin katılması uygun gö
rülmüştür. 

Anayasanın 78 nci maddesi gereğince Senato 
Genci Kurulundan gerekli kararın alınmasına 
delâlet buyurulmasmı arz ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

BAŞKAN — Anayasanın 78 nci maddesinin 
ikinci fıkrası gereğince Cumhuriyet Senatosu 
Başkanının Irak'a gitme hususunun kabulünü 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — İki Cumhurbaşkanlığı tezkere
si vardır. 

C. — Vazife ile Yurt dışına gidecek olan 
Dışişleri Bakam İhsan Sabri Çağlayangil'in dö
nüşüne kadar kendisine, İçişleri Bakanı Faruk 
Sükanın Vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/485) 

BAŞKAN — Tezkereyi okuyoruz . 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dışiş

leri Bakanı İhsan Sabri ÇağhyangiPin dönüşü
ne kadar kendisine, İ ç l e r i Bakanı Faruk Sü
kan'm Vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cevdet Sunay 

BAŞKAN — Bilginize sunulur. 

7. — Vazife ile yurt dışına giden Çalışma Ba
kanı Ali Naili Erdem'in dönüşüne kadar kendi
sine, Gümrük ve Tekel Bakanı İbrahim T ekin'in 
Vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/484) 

BAŞKAN — Tezkereyi okuyoruz. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığ-na 
Vazife ile yurt dışma giden Çaışma Bakam 

Ali Naili Erdem'in dönüşüne kadar kendisine, 
Gümrük ve Tekel Bakanı İbrahim Tekin'in ve

killik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uy
gun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilginize sunulur. 
8. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri İhsan Ha

mit Tigrel, Gavsi Uçagök ve Yusuf Demirdağ'a 
izin verilmesi hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi (3/482) 

BAŞKAN — Tezkereyi okuyoruz. 

Genel Kurula 
Aşağıda adlan yazılı Cumhuriyet Senatosu 

üyelerinin hizalarında gösterilen müddetlerle 
izinleri, Başkanlık Divanının 13 . 4 . 1966 ta
rihli toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerinize arz olunur. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

İbahim Şevki Atasağun 
Cumhuriyet Senatosu Diyarbakır Üyesi İh

san Hamit Tigrel mazeretine binaen 20 gün 
12 . 4 .1966 tarihinden itibaren. 

Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Gav
si Uçagök mazeretine binaen 15 gün 12 . 4 . 1966 
tarihinden itibaren. 

Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi Yusuf 
Demirdağ mazeterine binaen 15 gün 12 . 4 . 1966 
tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Tekrar okutarak ayrı ayrı oy
larınıza sunacağım. 

Diyarbakır Üyesi İhsan Hamit Tigrel'e ma
zeretine binaen 12 . 4 . 1966 tarihinden itibaren 
20 gün. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Eskişehir Üyesi Gavsi Uçagök'e mazeterine 
binaen 14 . 4 . 1966 tarihinden itbiaren 15 gün. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi Yusuf 
Demirdağ'a mazeretine binaen 12 . 4 . 1966 ta
rihinden itibaren 15 gün. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Gerger izin verirseniz tezkerenizi, bir 
kanun var belki bu uzayabilir, o kanunun gö
rüşülmesinden sonraya bırakalım Müddetli bir 
kanundur. 

VASFİ GERGER (Urfa) — Peki efendim. 
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4. _ GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 440 sayılı Kanunun geçici 1 nci mad
desinde değişiklik yapılması hakkındaki kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul edilen metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler 
ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet 
Meclisi 1/142; Cumhuriyet Senatosu 1/651) (S. 
Sayısı : 782) (1) 

BAŞKAN — Maliye Bakanının yazısını oku
tuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Bugünkü gündemin, birinci görüşülmesi ya

pılacak işler arasında bulunan 440 sayılı Ka
nunun geçici 1 nci maddesinde değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanun tasarısının biran önce 
kanunlaşmadı zaruri olduğundan, öncelik ve 
ivedilikle ve gündemde bulunan diğer işlere 
takdim en görüşülmesini saygılarımla arz ve tek
lif ederim. 

Maliye Bakanı 
İhsan Gürsan 

BAŞKAN — 440 sayılı Kanunun geçici 1 nci 
maddesinde değişiklik yapılmasını istiyen ka
nun tasarısının Cumhuriyet Senatosunda görü
şülme müddeti yarın dolacağından, diğer bütün 
işlerden önce görüşülmesi hususunu da ilgili 
Bakan istemiş 'bulunduğundan, diğer bütün iş
lerden önce görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kaibul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kaibul edilmiştir. 

Gerekçesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisinin 22 Mart 1966 tarihli 70 nci 

Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, 440 sayılı Kanunun ge
çici 1 nci maddesinde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlı
ğının 23 Mart 1966 tarihli ve 1395 sayılı yazı
ları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gön
derilmekle, Komisyonumuzun 14 Nisan 1966 ta
rihli 14 ncü Birleşiminde, ilgili bakanlıklar tem
silcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve 
müzakere olundu. 

(1) 782 S. 
nundadır. 

Sayılı basmayazı tutanağın so-

I - Tasarı, İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
440 sayılı Kanunla getirilen yeni düzene intiba
kını sağlamak üzere kurulan Yeniden Düzenle
me Komisyonunun görev süresinin, iki yıl da
ha uzatılmasını öngörmektedir. 

Gerekçede, 440 sayılı Kanunla, İktisadi Dev
let Teşekkülleri, müesseseleri ve iştiraklerinin 
amaçlarının belirtildiği, yönetim, denetim ve 
çalışma düzenleri ile ilgili yeni esasların kabul 
edildiği, bu yeni düzene intıibakı sağlamak üze
re de sözü edilen kanunun geçici 1 nci maddesi 
ile Maliye Bakanlığına bağlı ve iki yıl müddet
le çalışmak üzere bir Yeniden Düzenleme Ko
misyonu kurulduğu, bu komisyonun iki yıldan 
beri kanunla verilmiş görevler üzerinde çalış
makta bulunduğu; fakat, 'bu çalışmaların iki 
yılda bitirilmesinin mümkün olmadığı ifade 
edilmektedir. 

Gerekçede belirtilen hususlar ve Bakanlık 
temsilcilerinin, mezkûr komisyonun çalışmala
rı hakkında verdiği tammalayıcı malûmat mu
vacehesinde komisyonun görev süresinin iki yıl 
daha uzatılması, Komisyonumuzca da uygun 
mütalâa edilmiş; ancak, bu çalışmaların iki 
yıldan daha kısa bir zamanda bitirilmesi için 
gayret gösterilmesi de Komisyonumuz üyeleri 
tarafından temenni edilmiştir. 

II - Millet Meclisince kabul edilen madde
ler, Komisyonumuzca da aynen ka'bul edilmiş
tir. 

III - Tasarının, Cumhuriyet Senatosundaki 
görüşme süresinin bitmesine çok az bir zaman 
kaldığı cihetle, Genel Kurulda öncelik ve ive
dilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunul
ması da kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üze
re Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
İstanbul 

M. E. Adalı 
Sözcü 

İstanbul 
O. Z. Gümüşoğlu 

Tabiî Üye 
S. Küçük 

Bu Kanunda Sözcü 
Aydın 

1. C. Ege 
Kâtip 

Ankara 
Söz hakkım mahfuz 

N. Ağırnaslı 
Çorum 

Söz hakkım mahfuz 
A. Çetin 
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İçel Rize 
C. T. Okyayuz O. M. Agun 

Van 
F. Melen 

BAŞKAN — Tümü üzerinde buyurun Sayın 
Tuna. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlarım; iki yıl daha uzatılma
sı teklif edilen kanun hakkındaki görüşlerimi
zi bundan 1,5 yıl evvel ifa'de ettik. Onun için 
söz istedim, özür dilerim. 

Şimdi, memleket kalkınma için bu İktisadi 
Devlet Teşekküllerine bel bağlamış durumda
dır. Tetkikat yapıldı, bu tetkikatm sonunda 
440 sayılı Kanunu Yüksek Heyetiniz çıkardı. 
Beklediğimiz şju idi : İktisadi Devlet Teşekkül
leri bir nizama konsun ve millete hayırlı bir 
hale gelsin. 

Bugün 50 milyar liralık sermayesi vardır. 
Eğer günün rayicine bunu vurursak 150 milyar 
liralık bir sermayenin bulunduğu ifade edilmek
tedir. Bu 150 milyar sermaye iyi şekilde iş-
leticek ve memlekete bir fayda temin edilecek
tir Şu kalkınma zamanımızda bu fakir milleti
mize medar olacaktır. Bunun bir geçici bi
rinci maddesi vardır. Bu maddedeki hüküm 
şöyle idi : Maliye Vekâletinden bir zatın baş
kanlığında dört kişi daha gelecek beş kişilik 
bir reorganizasyon komisyonu kurıuac;uv, ça
lışacaklar ve İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
nizamını Yüksek Meclislere kısa zamanda geti
receklerdir. Bunun için iki yıllık bir müd
det konuşulmuştur. Fakat İktisadi Devlet Te
şekküllerinin hesaplarını murakabe ederken 
gördük ki bu komisyon Maliye Vekâleti Müs
teşarının başkanlığında diğer vekâletlerden 
celbedikm beş müsteşar tarafından idare edil
mektedir. Şimdi kanunun metninde «Beş Müs
teşarlar Komitesi» diye bir şey yoktur. Kanu
nun altındaki metinde, bilâkis bugünkü Komis
yonun teşekkül tarzını cerh eden hüküm vardır. 

«Komisyona ayrılan zat izinli sayılır» der. 
Bunun mânası da öyle bir komisyon olacak ki ; 
bakanlıklardan oraya daimî üye verilecek ve 
o daimî üyeler de bu hizmeti gördükleri müd
detçe izinli sayılacaklar. 

Bu heyet maalesef o zaman da ifade ettiği
miz gibi beş müsteşar tarafından teşekkül et
tirilmiş. Şimdi bu müsteşar kim Maliye Ba

kanlığı Müsteşarı 17 milyon liralık masrafı ya
pan bakaıılığn müsteşarının başkanlığında. Di
ğer müsteşarlar yine her müsteşarın kendi ba
kanlığı ile illgili hizmeti görmek için sarf ede
ceği bir zaman ve gayret var. Ne zaman toplanı
yor bunlar? Saat 5 ten sonra, mesai bittikten 
sonra, nereye kadar? Yemek zamanına kadar. 
Biz bunu İktisadi Devlet Teşekküllerinin hesap
larını murakabe ederken müşahede ettik ve hu
zurunuzda hatırlıyacaksmız, itirazda bulunduk. 
Dedik ki, «Kanun metninde ayrılan şahıslar 
izinli sayılır» deniyor. İzinli sayıldığına göre, 
bunların daimî çalışacak bir heyet olması lâ
zımdır. Bu kadar İktisadi Devlet Teşekkülle
rinin reorganizasyonunu yapmak için muvak
katen saat 5 ten sonra yorgun bir şekilde gi
dip çalışmak suretiyle bu işin halli mümkün de
ğildir dedik ve itiraz oldu. O zaman Dördüncü 
Koalisyon zamanı olduğunu zannediyorum, Hü
kümet de hakikaten terekküp tarzının calibi dik
kat olduğunu ve bunu tashih etmeye gayret sarf 
edeceklerini bildirdiler. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün görüyoruz 
ki, bu komisyonun teşekkül tarzı değiştiril-
memişıtir. Halen yine, Maliye Vekâleti Müste
şarının başkanlığında diğer vekâletlerden te
min edilen müsteşarlarla yürütülmektedir. İki 
yıl geçti, görüyorsunuz ki, şu teşekküllerin re-
organizasyonu ikmal edilemedi. . Ben eski id
diamı tekrar ediyorum. Bu tarz komisyondan 
bu işin çıkarılması mümkün değildir. Bu fa
kir milletin bel bağladığı İktisadi Devlet Te
şekküllerinden menfaat sağlanması mümkün 
değildir. Elbet müddetinde bitirememişler. 
Bu kanunu elbette kabul edeceğiz. Kabul et
mek mecburiyetindeyiz. Reddetsek ne yapa
cağız. İşi bitiremeyiz. Yalnız şunu arz edi
yorum, komisyonun teşekkül tarzı hatalıdır. 
Yorgun müsteşarlar gelip orada iş çıkaramaz. 
İki yıl, dört yıl, on yıl daha bekleyelim, bu işi 
halledemeyiz. Sayın Bakan buradadır, rica 
ediyorum, iki yıl evvel yaptığım itirazın bugün 
haklı olduğunu ve bunda kendimi haklı olarak 
görmekteyim. Tekrar rica ediyorum, bu komis
yonda çalışanlara bir yevmiye veriliyor, top
lantı günlferi için 120 lira ve saire bir yevmiye 
veriliyor, zannediyorum. Bu bırakılsın. Ken
disi daimî olarak çalışacak kimlerse rica edi
yorum, bu vazife onlara verilsin. Ve bu iş bi
ran evvel bitsin. Kanunu bizzarure kabul et-
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meye mecbur oluyoruz iş bitmediği için. Fakat, 
komisyonun teşekkül tarzındaki bu hata ber
taraf edilmelidir. Cümlenizi hürmetle selâm
larım. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan. 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Pek muh

terem arkadaşlarım, Sayın Tuna'dan son
ra bilhassa söz aldım. İktisadi Devlet Te
şekkülleri söz konusu cdild.ği zaman istisnasız 
hepimiz bu müessese.erin ' lüJc MiLetinin kal
kınmasında birinci dereeede müessir olduğunu 
ve ümidimizin bu müesseselere bağlandığını 
rahatlıkla ifade edcıiz. Devletçilik görüşü için
de olan insanlar bunu böyle söyledikleri gibi, 
ziyadesiyle özel tc^ebbüsçü görünmek suretiyle 
meseleleri öyle o vaz'eden insanların da aynı 
mevzuu her zaman tek.ar ettik1 erini her va
kit görmekteyiz. Şimdi iktisadi Devlet Teşek
külleriyle alfıkalı ve onları en mükemmel şe
kilde çıkardığımız 440 sayılı Kanunun ruhuna 
en uygun tarzda çalışır hale getirmek için bir 
komisyon teşkili ve teşkil edilmiş olan bu ko
misyonun da süresinin uzatılması teklifiyle kar
şı karşıya bulunuyoruz. Bendeniz Mali ve İk
tisadi Ijler Komisyonunda bu kanun tasaıısı 
görüşülürken bulundum. Unvanına zannediyo
rum «Başdanışman» deniyor, bu işi takibeden 
arkadaşımız, mesele üzcı inde çok geniş iz h-
larda bulundu ve bugünün binbir yjkluğu 
içerisinde bu komisyonun bilhassa uzmanlar se
viyesindeki bölümünde çok ince, çok tefenu-
atlı ve derinlere giden bir çalışma olduğuna 
şahsan inandım. Aldığım bilgi o ki, İktisadi 
Devlet Teşekkülleı inin reorganizasyonu mev
zuundaki ça'ışmalar, hele bizimki gibi dar kad
ro içerisinde ve yepyeni bir mevzu i'e karşılaş
mış olan heyetler elinde kısa zaman içinde hal
ledilir meselelerden değildir. Fransa gibi çek 
ile. İçmiş bir memlekette dahi, tam 20 seneden-
beri bizim komisyonun faaliyetine benzer faali
yetin sarf edilmekte olmasına rağmen, henüz 
kesin bir neticeye yanlamadığını öğrendik. 
Ve bizim komisyonun bi hassa bir kısım mühim 
sektörler üzerindeki çahşmalarmı tamamlamak 
suretiy'e hayırlı eserler meydana getirdikleri
ni de müşahade etmiş olduk. Şimdi komisyonun-
asıl uzmanlar seviyesinde çalışan kısmı imkân
ları zorlamak suretiy'e çalışıyor. Yalnız bu 
komisyon müsteşarlar seviye indeki bir heyete 
bağlı bulunuyor. Bu aksaklıklar meydana gc-

I tiıiyor, doğrudur. Daha evvel, müsteşarlar se-
I viyesindc bir komisyona uzmanların bağlanma-
I sındaki sebep, «Nasıl olsa Hükümetin en yet-
I kili mısırdan işin içine girsin, Hükümet nez-
I dinde vâki olacak talepler, teşebbüsler müs-

bet neticeye bağlansın ve bu suretle 440 sayılı 
Kanunun ıuh ve maksadı içeıisinde mesclelcii 
kolay ıkla hal.etme imkânı bulunsun diye dü
şünülmüş. Tatbikatta hakikaten esasen çok 
yüklü elan müsteşarlarımızın, bir de geç sa
atlerde bu işlerle meşgul olması vaziyetinin 
ağırlığı göıülüyer. Ama, illâ ve illâ müsteşar
lardan^ müteşekkil olacaktır diye bir kayıt yok. 
Bakanlar Kuruluna salâhiyet veıilmijtir. Ba
kanlar Kurulu ve en çok alâkalı olan Sayın 
Maliye Bakanı, müstcea. ların bu tarz ç ılışma
ları uzmanlar seviyesindeki komisyon üyeleri
nin çalışmalarına ayak uyduramaz h 1de görü
lürse bunu elbette ki yeni bir değişikliğe tabi 
tutmak suretiyle, en vcıimli hale getirmek va
ziyetine geçer. Ama, iki senelik müddelin is
tenilmesi keyfiyeti zaruretle: in icabıdır, fay
dalı bir taleptir ve o itibaıla Hükümetten gel
miş olan bu talebin müsbet karşılanmasını arz 
ve istirham ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Başka söz Ltiyen?... Buyurun 

Sayın Birand. 
İZZET BİRAND (İzmir) — Sayın Başkan, 

sayın scıratöılcr, kalkınmada, serme yenin içinde 
olduğumuz sisteme göre değeri fevkalâde mü
himdir. Sermaye Dev'etin clsun, fertle;in ol
sun, halkın olsun, i ;tikamctlenclirilmcsi ona 
vazulİ'yed olan müdürlerdi]'. Sermaye Devletin 
clsun, fertlerin clsun veya ha km olsun kuşa
nılması, kıymetlendirilmesi, bunlara vazuliyed 
olan yetkili müdürler heyet'cimindir. 

İçinde olduğumuz dstemc göre kalkınmada 
fevkalâde önemi olan bu çok nazlı cevheri de
ğerlendirmek, âdil olması şartla" mı temin et
mek yürütecek heyetin sorumluluğunda bulun-
maktndr*. 

Bendeniz sadece bu özelliği tesbit etmek ve 
bu heyetin ça'!ışrrıa1armda zorlanmıyaeak şart
larda temin edilmesi hususuna Devlet yetki-
lücinin dikkatlerine sunmak için söz almış 
bulunuyorum. Saygılarında.. 

BAŞKAN — Sayın Termen, buyurun. 
ZİYA TERMEN (Çanakkale) — Muhterem 

I Başkan, muhterem arkadaşlarım; mevzu sadece 
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şu âna kadar çok değerli arkadaşlarımız tara
fından öne sürülen cepheleriyle değil, bir baş
ka yönü ile de ele alınmak iktiza eden hal için
dedir. Devletin bir Yüksek Murakabe Kurulu 
vardır. Bu kurul yıllardan beri bu istikametteki 
Devlet faaliyetinin murakabesini bir köşede ic
ra eder ve İktisadi Devlet teşekküllerinin iyi iş-
lemiyen meseleleri üzerinde devamlı takibat ve 
tetkikatla fikirlerini Hükümetlere duyurur. Bu 
Kurulun yıllar boyu devam eden faaliyetlerine 
Türk hükümetleri bu tarihe kadar asla itibar gös
termemişlerdir. Murakabe kurulunun faraza Eti-
bankm zarardan kurtarılmasının gerekleri hak
kında tesbit ettiği ana hatlara dair verilen ra
porlara 30 yıldan beri hiçbir hükümet itibar at-
fetmemiş, ele almamıştır. Murakabe kurulunun 
son yıllardaıki yen adı ile vâki hattı hareketi ha
kikatte göğüsler kabartıcıdır. Müsteşarlar sevi
yesinde beş kişilik bir ekibin, devletin milyar
lara vasıl olan, baliğ olan meselelerini hallediş-
deki anahtarları asgari şu olabilecoktir. Filân 
bakanlık, kendi bakanlığındaki İktisadi Devlet 
Teşekkülleninin ıslahına dair meseleleri diğer 
dört arkadaşına o meseleyi tamamen yabancısı 
bulunan diğer dört müsteşar arkadaşına telkine 
çalışacak ve getirdiği raporu aynen kabul etti
recektir. Diğer birisi, diğer dört arkadaşını yani 
her birisi diğer dört arkadaşına kendi bakanlığı
nın meselelerini sunmak suretiyle, güya beş kişi
den mürekkep bu heyet Türkiye'nin top yekûn 
mânada İktisadi Devlet Teşekküllerinin ıslahına 
ve revizyone edilmesine mütedair neticeyi ve 
maksadı ortaya, koyabilecekte, ümidindeyiz. Ha
yır efendiler; meselelerin ekonomi açısından na
sıl olması lâzımgeldiğine dair her Bakanlıkta 
özel karakterli ve teknik manalı özel raporlar ha
zırlandıktan sonra tamamının nihayet bir kaç ay 
içinde, muhterem Fehmi Alparslan arkadaşımı
zın söylediği gibi, 20 seneye uzamıyacak mânada 
ki bir tarih içinde neticei hükme bağlanması 
mümkündür ve o istikamette ta 1930 daki Zi
raat Kongresinde Devlet Çiftliklerinin sureti 
idamesi ve çalışması haıkkmda verilmiş olan 300 
sayfalık rapordan tutunuz da geçen seneye ka
dar Devletin İktisadi Devlet Teşekkülleri olarak 
her bünyede neye muhtaç bulunduğuna dair en 
son raporlar mevcuttur. Rantıl Plânı bu konu
da Türkiye'de ciddî çalışma ifade eden, ilk bü
yük çalışma şeklini ortaya koymuştur. Türkiye'
de Beykoz Kundura Fabrikası, Hereke Halı Fab

rikası ve Paşabahçe Cam Fabrikası faaliyetlerin
den başka rant mâna içinde çalışan bir tek mü
essese bulunmadığını, bunların tamamının küçük 
hisseli anonim şirketler halinde, halkın elinde 
mahdut bulunan paraya çevrilmesi keyfiyetini 
ve hele, hele Karabük gibi demir istihsal edilme
si icabeden bir istasyonda muazzam bir şehir 
kurmak suretiyle Türkiye'nin ateş ilahesinin ora
da o noktada teşekkül ettirildiğini, milletin muh
tacı bulunduğu demiri veriyor görünür ise de 
hakikatte kuruluşun yanlış olduğunu ki, cümle
miz Karabük'ü başarılı bir tesis kabul ederiz, vel
hasıl Türkiye'de mevcut bilimum işletmelerin, 
devlet memuru ve hükümet gözü gözetliyen işle
tici prensibi başta bulunduğu müddetçe büyük 
ıslahata girişilemiyeceğini öne koymuş büyük 
bir rapordur. Ondan sonra çeşitli raporlar gelir. 
Bunlar Batıdan yüzbinlerce lira verilerek getir
tilmiş ilmî misyonlardır ki, bunların raporunu 
tamamen objektif tetkikler olmak üzere nazarı 
itibara almak hükümetlerin vazifesi olmak icabe-
der. Şimdi biz yine seremonyal bir mânada, beş 
müsteşardan ibaret, asla teknik yönü, hayatı bo
yunca, meslek hayatı boyunca ihtiyar etmemiş, 
edememiş zevatı bu konuya tavzif ederek, Dev
letin 75 milyar net masrafa baliğ olan alın teri 
hülâsasını yine zamanın yıpratıcı kaderine terk 
etmenin yolundayız. 

Bu kanun bu konunun öz olarak tamamen 
hedefini tenkil cömiyor ve ben şu anda bir mik
tar sadet dışına çıkmış bulunuyorum. Ansak, 
meseleyi Devlet olarak, bir dervişin külahını 
önüne koyup düşünüşü gibi, artık öne alma za
manı geldi. Komisyonlarla bu sahalarda yük
sek ihtisası olmıyan idaresi vasfı haiz olan ze
vatın yaratacağı ve hep alt kademelerden ge
tirip diğer dört arkadaşına telkin ve empoze 
edeceği raporlarla Devletin iktisadi veçhesi
nin düzeltileceğine kanaat getirecek arkadaş
larınızdan değilim. Murakaba kurulunun do
laplarında suretleri Devlete verilmiş yüzlerce 
büyük fen raporu vardır. Bunlara itibar eden 
Umum Müdürlükler kendi kritiklerini orada 
bulurlar ve ıslaha yönelirler. Geçenlerde En
donezya'da «pahalılığın önüne geçemiyen na
zarı asarının şartiyi o gazetelerde bir basın ha
beri gördük. Demokratik nizam içinde yaşıyan 
Devletlerde bu gûna pazarlıklar ve ihaleler el
bet vücut bulamaz. Ancak, meslek hayatında 
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hakikaten başarıya ulaşmış zevatın hele bingü-
ne zevatın 4 - 5 inim yan'yana gelerek ortaya 
koyacakları raporun Türkiye şartları 'muvace
hesinde hakikati ifade edeceğine inanan Hükü
metler ve derhal bu inanışın sonunda da on
ları bu istikamete tavzif eden otoriteler artık 
vücut bulmalıdır. Bu kanun zoralki bir kabulle 
huzurumuzdadır. Ancak Türkiye'nin kulluları
nı halledecek -mânadan uzaktır. Dışarıya ma
denler satıyoruz dünya piyasasının yarı fiya
tına. 1943 yılında faraza yapılan bir anlaşma 
gereğimde Etibanlk olarak Av rap aya 1.9.-5G da 
Pirit (saıtmışız. Dünya piyasası iki misli yüksel
miş. Biz hâlâ o malı sabuk fiyat üzerinden de-
ğerlendirayoruz. Anadolu'da yüz milyarlara 
baliğ .olacak değerde 'madenler var. Bunların 
işleticisi kömür vesaire gibi, >balsının gözünden 
ve tehdidinden korkan bir anlam içinde sosyal 
değeri olan im ademler üzerinde çalışıyor. Baki
rlimizin İngiltere'de elektrolitik bakır haline 
getirilişinde bir maksat mevcuttur, kalbul ede
riz. Ama diğer madenlerimiz, faraza Etibamk 
olarak o madenlerin gerektiği dikkate, itinaya 
.madh-ar tutuLmıyan bir anlayış içinde tatbikat 
görüyor. Denizyollanınız, şilepçiliğimiz, bil
imcin Toprak Mahsulleri Ofisi, Et Balık Kuru-
ımu, bütün bunlar, artık 30 şu kadar yıldan ıberi 
kurulmuş olan maddesi içinde bizatihi eriyen, 
çürüyen ve istihsal kudretini, modern makkıa-
lar vasfından uzaklaştırıp ifa edemiyecek hale 
:gelen İktisadi Devlet Teşekkülleri hüviyıtinde
dir. Biz bu ıslahatı beş senede yapıncaya kadar 
cıüımlesd hurda çıkaracaktır. Devlet olarak, 
her ne kadar 1950 de iktidara gelen bir parti
nin noktai nazarı ise de, hakikate avdet et
mek, her vakit hakikat olarak kıymet ifade 
eder. Biz, Devlet elinde bulunan bir çak büyük 
fabrikaları, her yıl milyonlarca zarar edem 
fabrikaları halk sermayesine artık tecvih et
menin yoluna girmeliyiz. İtibara lâyık 300 ki
şiye Devletin milyonlarını çok küçük bir peşin
le verip, hiç olmazsa o müesseselerin o teslisle
rin o tezgâhların millete fayda temin eder hale 
ıgetirtil meşine ıöncü olmalıyız. Devletçilik an
layışı hakikaten geri kalmış memleketler içim 
zarurettir ve tatbikatta yer verilmelidir. Bütün 
Dünya'da bilhassa Batı dâhil, ilk ağızda Dev
letçi anlayışı tatbik sahasına koymuşlarıdır. 
Ancak Devlet o kudretli elini birgün hayır
hah imâna içinde halk sermayesine devredip, 

kendi sermayesini çdkmck suretiyle elini, ta
mamen ve tamamen halkın yapabileceği özel te
şebbüsüm yapabileceği sahalardan çekmelidir. 
1905 te Amerika buna koştu ve bugünkü Ame
rikan sanayii kuruldu. Amerika, Bitler zama
nında, yol politikasının yanında ağır Çelik sa
nayiini İsveç'e, Belçika'ya rekabet tesis edebile-
celk şekilde yarattı. Bütün bunlarda Devlet 
halklı idi. Ama bugün Essen şehrinde muayyen 
bir nuktaidan Kuzeye doğru 100 kilometre, 100 
kilometre Cenuba doğru gidiniz, 100 km. Do
ğuya ve Batıya gittiğinizde bu sahalar içindeki 
bilûmum, orman misali bacalar, özel teşebbü
sündür. Mutlaka Devletçi anlayışın şarlt oldu
ğu hakkındaki ncıktai nazar bâzı sahalara mah
sus ve münhasır -olmak icabeder. İlim bunu 
böyle gösteriyor. 

Huzurunuzu fazla 'işgal etmemek içim öz 
noktayı tekrar arz -ediyorum. Bu yol, Türkiye'
yi 75 milyarı ile oyalıamak da bulunan Devlet 
sektörünün kurtuluşu yolu değildir. Devlet 
Muralkaba Heyetinin dolaplarmdaki raporların 
birisini gözü kapalı olarak alıp tatbike sevk 
ettiğimiz zaman, en küçük tezgâh başındaki 
usıtabaşmdan o fabrikada 25 yıl emek vermiş 
müdürün, teknik müdürün, mühendis müdü
rüm noktai nazarına ıkadar cümlesini siıhhaıtli 
hale getirecek tedbirlerin tavsiyesini bulaca
ğız. Biz bugün bizzarur bu kanuna 'evet diye
ceğiz. Fakat hakikatte, Türkiye 75 milyarlık 
Devlet varlığı içinde hâlâ zarardadır. Halktan 
sağ elimizle vergi diye aldığımızı falbrikacılık 
oyunu adı altımda sol elimizle harcıyoruz. Bu
gün em vasati manalı Devlet Teşekkülü senede 
300 ınilyon Tl. zarar etmektedir. Bunlardan 
Devleti kurtarmak Devleti İdare 'edenlerin öz 
vazifesidir. Benim arzım, Maliye Bakanlığı bu 
kanunun gerçekleri üzerinde yürürken evvelâ 
ve evvelâ bu evin içindeki bilumum zikıymet 
eşyaya malik kişi sıl'atiyle Devletin heba -olan 
servetini - maşralbamın deliğini tıkamak sure
tiyle - gidermek ve bu fabrikaları zararsız 
hale getirici istikâmette de teknik büyük ra
porlara, yabancı raporlarına, cümlesini telif 
ederek itibar göstetimek olmalıdır. Arzım bu
dur. Cümlenizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN- — Sayım Çetin, komisyon üyesi- ; 
siniz. Ama, söz .hakkiniz mahfuzdur, buyuran. 
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ALÂEDDİN ÇETİN (Çorum) — Muhte
rem Balkan, muhterem senatörler; 440 sayılı 
Kanunun 1 ne i maddesine alt bâzı fıkraları 
değiştirir mahiyette ve görünüşte belki basit bir 
kanun teklifi önümüzdedir Ama hakikatte şu 
teklifin altında dahi memleket çapındaki bü
yük bir dâvanın ehemmiyetle yattığını görüyo
ruz. Ne diyor bu kanun teklifi, ne istiyor Yük
sek Meclisten 1. Bir düzenleme komisyonu ku
rulmuş ; İktisadi Devlet Teşebbüslerini re orga
nize edecek bir komisyon. O zamanki tahmin
ler ; iki yılda işini bitireceğini zannetmişiz. 
İki yıl kâfi gelmemiş, şimdi iki yıl daha bu ko
misyonun faaliyetinin uzatılması istenir. Ben 
burada Hükümetin bilhassa nazarı dikkate al
ması lâzımgeldiğine emin olduğum hususları be
lirtmek 'için huzurunuza çıktım. 

Bir kere bu komisyonun faaliyetini mükem-
melen yapmış olması ve iki yılda bitirmiş olma 
sı, bu İktisadi Devlet Teşekküllerinin mükem
mel bir halde işliyeceğine delâlet etmiyeceği gi
bi, muhakkak şekilde büyük kârlar getirecek 
bir seviyeye geldiğinin de delili değildir. Bun
dan maksadım şudur ki, bu 'komisyonun vazifesi 
bit.se dahi Avrupa ve -emsali birçok yerlerde ol-
doğu -gibi İktisadi Devlet Teşekkürlerinin rantabl 
çalışmasını temin, bu teşekkülleri, devamlı kâr
lı ve faydalı hale getiren teşekküller halinde 
çalıştıran, millî bünyeye, millî ekonomiye yük 
değil, bilâkis fayda temin eden bir varlık ha
line getirecek şekilde, devamlı bir düzenleme 
ve araştırma komisyonuna ihtiyaç, vardır Bunu 
Hükümetin üzerinde durması istirhamiyle bir 
kere daha arz ediyorum. 

İkinci nokta, bu komisyon bugünkü haliy
le iki sene içerisinde dahi işlerini bitireceği 
şüphelidir. Sebebi ise 'bizatihi komisyonun bün
yesinin kifayetsizliği değildir. Aynı zamanda 
da reorganize ötmek istediği İktdsad" Devlet 
Teşekküllerinden gelen güçlüklerdir. Bir kere 
şu acı hakikatlere temas etmek zorunluluğu var
dır 'ki, bugünkü, hepimizin şikâyetçi olduğumuz. 
bozuk düzen gidişten, İktisadi Devlet Teşekkül 
lerinin -bozuk işleyişinden muhakkak ki bazı 
şahısların ve zümrelerin de menfaat! olabilir. 
Zaten, 'bir yerde düzen mâkul olmadığı halde, 
haıyatiiyetini muhafaza ediyor ise, ondan muhak
kak menfa-aitdatr olan, onun varlığından favda 
gören, dol ay isiyle de onu takviye eden aşikâr ve

ya gizli varlıklar var demektir. Bunlardan bir 
tanesini yine Hükümetin nazarı dikkatine 
ehemmiyetle arz ediyorum. Maksadım şudur; 
Bu komisyon çalışırken bâzı iştirakleri tas
fiye edecek, bâzılarının da devamına lüzum 
görecektir. Acaba, İktisadi Devlet Teşekkül
leri özel sektörle de iştirak kurmalı mı, kur
mamalı mı"?.. Bu ayrı bir münakaşa mevzuu 
-olabilir. Ama benim nâçiz kanaatim; iktisadi 
kalkınmayı halka nakletmek 'için, iktisadi faali 
yetleri ve büyük endüstriyi halkı da bir nevi 
eğiterek yetiştirmek, halkın gücünü harekete ge
çirmek için, İktisadi Devlet Teşekkülleriyle halk 
arasında bâzı şirketler, iktisadi varlıklar kur
makta fayda vardır. 

Anşart ki, bu teşekküllerin yine Devletin 
kontrol ünden kaçmaması şartiyle. Bugün Tür
kiye'de şu acı realite vardır. Bilhassa Hükümet 
ve Düzenleme Komisyonunun nazarı dikkatleri
ne ehemmiyetle arz ediyorum. Bugün İktisadi 
Devlet Teşekkülleri hüsnüniyet perdesi altında 
birçok anonim şirketlere ortak olmuşlardır. Fa
kat hisseleri % 50 nin altında olduğu için, Hü
kümet bu şirketleri kontrol edemez. Kendi, Ik-
sadi Devlet Teşekküllerinin müfettişleri de kont
rol edemez. Sadece vergi -bakımından Maliye 
ancak bunlarla meşgul olabilir. Şu halde, 
bunlar Devlet finanse ve esas müşterileri de yi
ne o İktisadi Devlet Teşekkülleri olduğu halde, 
bu şirketler maalesef aynen paravan firmalar 
Türkiye'de oynadığı feci rol gibi paravan şir
ketler halinde millî ekonomiye zarar verici, bir
çok suiistimallere sebebiyet verici bir faaliyetin 
içerisindedirler. Meselâ bir tane misâl verece
ğim: Bugün Şeker Şirketine bağlı bir Sanayi 
Nakliyat Şirketi vardır. Eski adiyle Roket Şir
keti, şimdiki Sanayi Nakliyat Şirketi. Bu şirke
tin esas sermayesi Şeker Şirketi, Çimento Sa
nayii ve SEKA nmdır, yani Kâğıt Sanainindir. 
Birkaç tane de, güya anonim şirket haline gel
sin diye, özel sektör mahiyetini haiz bâzı koo
peratif ve şirketler, galiba bir de Ermeni vatan
daş vardı bunun içinde, bir de nakliye şirketi, 
hisseleri de gayet az. Ama bu şirket ne yapar? 
«)Ben der; anonim şirketim, özel sektörüm.» Sa
nayi Bakanlığının müfettişi girse kovarlar. 
Her iktidar devrinde böyle olmuştur. Bizim dev
rimizde de, geçmiş Koalisyon devrinde de. Me
sul şaıhslar da buradadır, işte misâl ortadadır, 
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bir müfettiş mümkünse gönder, deseler gönde
remezsiniz. Şeker Şirketinin müfettişi de gide
mez. Çünkü orada temsilcileri vardır. Yani ida
re meclisi kanaliyle mümkün ise bir şeyler ya
par. Neye yarar bu şirket? Bir kere ilgili İkti
sadi Devlet Teşekkülündcki bâzı zevata orada 
idare meclisi üyeliği, murakıplık sağlar. Yani 
bir kere zahiren bir para sağlar. Maddenin bi
risi bu. Paravan şirket bunun için tutulur. İkin
cisi nedir? Eğer Şeker Şirketinde suiistimal 
olursa Hükümet hemen harekete geçer, Sana
yi Bakanlığı müfettişleri işe el koyar. Milletin 
orada yenmiş bir hakkı varsa bir parası heder 
olmuş ise el konabilir. Ama paravan şirket ora
dadır. Onun kanaliyle suiistimal yapılmış ise, 
efendim teftiş yapamazsınız, nasıl yaparım di
yeceksiniz. Misâl; faraza nakliye işi vardır, sa
dece muayyen bir fiyatla o şirketlere verilir. 
O şirket birinci el olarak vatandaşlara bunu iha
leye çıkarır, istediği fiyatlara verir ve kendisi 
de aradaki farkı oturduğu yerden alır. Bu yol
suz bir iştir. Madem ki serbest sektör, anonim 
şirket, diyorsunuz, rekabette meşruiyet ve aynı 
şartlar içinde rekabet şarttır. Siz Hükümet ola
rak, İktisadi Devlet Teşekkülleri olarak, nasıl 
olur da bu şirketlere bu imtiyazları tanırsınız, 
dediğiniz zaman verecekleri cevap şudur: «Efen
dim, nakliye işinin intizamsızlığa tahammülü 
yoktur. Ben bu işi tanzim için bunu kurdum» 
derler. Bunun derinlerine inmiyorum, çünkü ye
ri burası değil. Sadece bu Düzenleme Komisyo
nunun faaliyetinin ehemmiyetini arz etmek için 
söylüyorum. Şimdi böyle bir paravan şirketi, 
yani resmiyette yapamıyacağmız bâzı - hepsini 
itham etmiyorum - ama, Devlet her şeyi kontro
lü altında tutmak zorundadır, madem ki millet 
parası vardır, suiistimale müsaidolan ve bunu ya
pabilecek paravan şirketler kurulmuştur ve bu 
yola doğru meyil vardır. Ama ben demiyorum 
•ki, şirketler kurulmasın, İktisadi Devlet Teşeb
büsleri bunlarla teşriki mesai etmesin, demiyo
rum. Etsin ama, o şirkete de desin ki, «Ben se
ni takviye edeoeğim. Özel sektör olarak buyur 
benim ile beraber bu işi gör. Memleketin şu sa
hasında iktisadi bir düzen kuralım. Fakat, bu
na mukabil, senin suiistimal etmediğini temin 
bakımından, aramızdaki anlaşmaya uyman ba-> 
kınımdan her zaman seni Hükümet olarak, İk
tisadi Devlet teşekkülleri emriyle ve yahut da 
doğrudan doğruya mesul bakanlık kanalı ile | 

kontrol imkânım vardır.» diye bunu, bu tâli şir
ketlere, İktisadi Devlet Teşebbüslerinin iştirak
lerine kabul ettirmek zorundayız. Bu kabulü 
yapmadıkça, millet parası ile gelişen özel sektö
re, millet namına Hükümetin ve bu Meclisin 
kontrolünü sağlamadıkça, arz ederim, bu türlü 
kurulan şirketler, İktisadi Devlet Teşekkülleri
ni sömüren ve millet aleyhine çalışan şirketler 
olmaktan kurtulamazlar. Onun için iki senelik 
verdiğimiz vâde kâfi gelmiyecektir, mukavemet 
görülecektir. Şu halde Hükümetin, bu komis
yon, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve onun işti
rak ettiği şirketler üzerinde bütün ağırlığiyle 
durması, daha Düzenleme Komisyonu işe el at
madan, onların her şeyi hazırlamış olmaları lâ
zımdır. Halbuki bugün Düzenleme Komisyonu 
işi ele almadıkça İktisadi Devlet Teşekkülleri 
hiçbir İktisadi Devlet Teşekkülünü eline al
madan onlar hiçbir hazırlık yapmıyorlar, hattâ 
hazırlıktan kaçmıyorlar, hattâ müşkülât çıka
rıyorlar. İşte işin uzamasının sebebinin biri bu
dur. Bunu da ancak Hükümetin ciddî bir alâ
kası önliyebilir. 

Efendim, bir noktayı daha belirtmekte fay
la görüyorum. O da komisyonun bünyesi. İki 
iane verdik müddeti, vereceğiz ama kime vere
ceğiz Müsteşarlar seviyesinde kurulmuş bir ko
misyona. Haftada kaç gün toplanıyor bu komis
yon? Üç gün, Beşbuçukta toplanıyor, sekizbu-
çukta dağılıyor, yani bize komisyonda bâzı il
gililerden aldığımız malûmata göre vardığımız 
netice şudur ki, bu komisyon âzami haftada do
kuz saat çalışıyor. Elli milyardan fazla, belki 
demin bir arkadaşımızın belirttiğine göre bugün 
yetmişbeş milyar seviyesinde olan, gayet girift 
bir hal almış olan İktisadi Devlet Teşekkülleri 
reorgani'ze edecek olan, düzenliyecek olan bu 
komisyonun haftada dokuz saat çalışmakla iş
lere nüfuz edeceğine o bütün raporları okuya
cağına, bunlara ait Yüksek Denetim Kurulunun 
raporlarını, tavsiyelerini etüt edip yerinde olup 
olmadıklarını tetkik edeceklerine inanmak müm
kün değildir. Şu halde, neden bu müsteşarlar 
seviyesinde kurulmuş? Esbabı mucibe malûm; 
«Efendim, müsteşarlar seviyesinde olur ise oto
rite de temin edilmiş omr. Daha aşağı seviye
deki bir komisyon belki mukavemet görür, al'â-

I k a görmez, işler yürümez, denmiş. Arkadaşlar, 
bu esbabı mucibeyi kabul ederim. Buradaki il-
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gililcre verilen parayı isterseniz iki misline ya
pınız, ben başta imza atarım. Mesele ne madde 
do, ne şunda, ne de bunda. Mesele, Türkiye içir 
hayatî olan, kalkman bir memlekette bu kadaı 
hayatî olan bir mevzuun, bir an evvel kârlı, ve
rimli hale geçmesini istiyoruz. Bir an evvel fab
rikalarımız daha iyi işlesin, madenlerimiz daha 
iyi işlesin, ihracatımız artsın, bütçeye para lâ
zım.. Fakirden, fukaradan, icabında çiftçiden, 
şundan bundan nasıl daha çok vergi alırız, diye 
Meclisin düşündüğü şu anda, oradan muazzam, 
c/c 5 - % 10 kâr etse 3 - 5 milyarlık bir vergi 
getirecek kaynağı ihmal etmeye kimsenin hak
kı yoktur. Bu kaynağı bir an evvel bütçeye ka
vuşturabilmek irin Hükümetin hakikaten bü 
tün kudretini göstermesi lâzım. Bu da ancak 
şöyle olabilir; bu komisyonun şekli değiştiren 
kamınla olacaksa kanunla, kararname ile yapı 
lacak bir iş ise süratle bir kararname ile tckııil 
elemanlardan müteşekkil geniş bir komisyoı 
şart. Müsteşarlar burada tanzim edici olarak 
reis olarak, işin kontrolörü olarak lüzum gül
dükleri zaman toplantılara iştirak ederler. Kcn 
dilerine, gerekirse özet olarak bir durum ar: 
edilir. Fakat, esas sahibi salâhiyet, gceesir/ 
gündüzünü buna vakfeden bir teknik komisyoı 
şarttır.. Bu komisyona memur edilen zatlar me 
mur ise mezun sayılmalıdır komisyon müdde 
tince. Orada sabahın sekizinden akşamın besi 
ne kadar çalışmalıdır. Su komisyonlar artı>rıl 
malıdır, iki senede değil, bir senede bu iş bit 
m eli, ve milletin önüne bir şeyler getirmeli. JY< 
olmazsa bir milyarcık, iki milyarcık bize kâ' 
getiren bir müessese haline gelirse İktisadi Dev 
let Teşebbüsleri cidden bu millete hizmet etmr 
olur. Bu temennilerimle sözlerime son veriyo 
ram. Ümidederim ki, Hükümetimiz ciddiyetle 
bunun üzerinde duracak ve düzenleme korniş 
yonu da bilhassa İktisadi Devlet Teşekküllerin 
den gelecek mukavemeti onların iştiraklerinin 
üzerinde buralarda millet aleyhine bir şeyler 
olup olmadığı noktası üzerinde, bilhassa durma
sını tavsiye ederim. Fakat bu duruşta da öze1 

sektörün aleyhine değil, bilâkis özel sektörü dr 
teşvik edici yolda» nasıl ben iktisadi Devlet 
Teşekküllerini organize ederim, diye bir gay
ret sarf etmesi bugünkü karma ekonomi siste 
nıimizin de, Hükümet programımızın da icabı 
dır. 

Sl'zleri meşgul ettiğim için özür dilerim, hür
metlerimle teşekkürler ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ağırnash. 
NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Muhte

rem arkadaşlarım, iktisadi Devlet Teşebbüsleri
nin yeniden düzenlenmesi hakkındaki 440 sayılı 
[Canımla verilen mehil, iki senelik müddet dol
mak üzeredir. Ve bu süre içinde görev tamam
lanamamıştır. Bu sebeple de, bu müddetin iki 
sene daha uzatılması hususunda gelen teklife 
prensip- bakımından bir şey demek mümkün de
ğildir. Niye yetiştiremediler, niçin böyle oldu? 
Filân. Bunlar söylenebilir, ama bir vakıa var 
ortada. Bu kadar büyük bir işi de iki sene için
le başarmanın mümkün olmadığı yolundaki tez 
ığrı basar. Bu itibarla, sürenin uzatılması husu-
•ıma bendeniz de komisyonun prensibine katil
imi. Burada da o istikamette oy kullanacağım. 

Yalnız, bu vesile ile milletin dişinden, tırna
ğından artırarak kurduğu ve gerçekten ekono-
ığîi'jzJn temcilerini teşkil eden müesseseler üze-
-lııde bâzı düşüncelerimi, endişelerimi de ifade 
jtmcktc fayda mülâhaza ettiğim için söz aldım. 

Kıymetli arkadaşlar, İktisadi Devlet Teşeb
büslerinden, tesislerinden, fabrikalarından bir 
'-.isminin büyük âtıl kapasiteler halinde yatar 
dduğıı şüphe götürmez. Makina - Kimya En-
''istrvsi Kurumrnun Kırıkkale tesisleri, bilmem 
Gölcük tersaneleri, Eskişehir atölyeleri, Sivas 
"'er atölyeleri ve saire gibi bunların arasında da 
lerecc derece, kimisi % 9 ilâ 15 arasında bir 
•andımanla çalışmakta, % 80 - 85 - 90 atalet, 

ğapaıite ataleti içinde bulunmaktadırlar. Bu 
eophclerinclcn hakikaten işi reorganize etmeyi 
'•öyle anlamıştık kanunu çıkarırken. Yani bun-
'arı memleket yararına günün 24 saatinde, şu-
•ada yatmış olan fabrikaların, makinalarm gü

nün 24 saatinde en verimli şekilde çalışması mâ-
nannda anlamıştık ve bu mânaya doğru yönelme 
maksadında idik. Ben esas itibariyle, bu reor-

anizasvon ismin müsteşarlar seviyesinde bir 
kurulda bu işin gürülccoği inancında olmadığı-
'iıı müsaadenizle ifade etmek isterim. Çünkü, 
müsteşarlık payesi mutlaka işletme ekonomisine 
vo ekonominin temel kurallarına vukuf mânasını 
"acımaz. Bu itibarla, müsteşarların bu işi yapa
bilecekleri gibi bir ümide, bir hayale kapılma
dığımı da belirtmek ve ifade etmek isterim. Ama, 
hakikaten işletmecilikte tecrübe sahibi bir muh-
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terem zatın şimdi başuzman olarak bu işlerin 
içine girmiş olmasını ve Plânlama ile ve muhtelif 
organlarla temaslar yapmak yoluyla netice çı
karmaya çalışmasını faydalı sonuçların çok iyi 
bir seyir üzerinde, bir yol üzerinde olduğu ka
naatine beni eriştirmiş bulunuyor. Bunu da ha
kikaten takdirle, tebrikle yadetmek, anmak is
terim. Burada mühim bir mesele, Devletin ik
tisadi faaliyetlerde kâr konusu meselesi, verim
lilik, rantabilite konusu ve bu mevzuda çalışır
ken özel sektöre sadece meşru, belki, sayılmıya-
cak kazançlar temin eden bir himaye çadırı ka
rakterinden, mahiyetinden kurtarılması yolun
da çaba sarf edilmesi temenni edilecek hususla
rın başında gelir. 

Bu arada 117 olarak söylenen, belirtilen işti
raklerin, gerçekten Alâeddin Çetin arkadaşımın 
da işaret ettikleri gibi, ciddij^etle ele alınması 
zaruretiyle karşı karşıyayız. Devletin payı 
% 50 nin altında olduğu için idarede hâkim rol 
Devletin olmaz. Ama, ya doğrudan doğruya ef-
fektiflerle veya kredilerle parayı Devlet verir, 
birtakım hususi şahıslar bunun idare meclisle
rinde, yönetiminde ve sairesinde yer alarak bü
yük kârlar sağlarlar. Belki de hiç para koyma
dan, ki birçoğunda bu vardır, maalesef hiç ser
maye koymadan, yönetim kurullarından idare 
meclisi üyeliklerinden, reisliklerinden ve saire-
sinden büyük paralar alırlar. Ve kârdan da bü
yük pay alırlar. Çünkü, nominal, itibari hisse
leri bakımından defterde kayıtlı hisselere sahip
tirler. Ama, «aslında yırtılan Tüfekçi Bekirin 
yakasıdır» denildiği gibi, Devletin parası işle
mektedir, o çalışmaktadır. Zarar ederse umu
runda değil. Ama kâr etti mi şıp diye konacak 
ve ondan payını alacaktır, bu olmaz. Bunlar 
niçin şimdiye kadar ayıklanamıyor? Bunun asıl 
tasfiye edilememesinin bir politik nedeni vardır 
ki, ona dört sene evvel de ben bu kürsüden buna 
temas ettiğimi iyice hatırlıyorum. Başka arka
daşlar tarafından da temas edilmiştir. Ve fakat 
bu bir türlü eksiltme yoluna, bunun tamamını 
tasfiye etme yoluna gidilemez. Niçin? 117 iş
tirakten veya 110 iştirakten her ne ise, her bi
rerlerinde, üçer idare meclisi üyeliği, idare 
meclisi başkanlıkları vesaire vardır. Eh, eşten, 
dosttan partili arkadaşlarımızdan, milletvekilli
ğini kaybeden, veyahut denemede yoklamayı 
kaybeden arkadaşlar kayırılacaktır oralarda. Bu 
itibarla da onlara bir yer lâzım düşüncesi, maa

lesef, ben her hangi bir siyasi partiyi hedef tu
tarak söylemiyorum, siyasi partilerden iktidara 
gelen her siyasi partide bu eğilim hâkim olmuş
tur. Buna hakkımız yok. Bir partinin il başkan
lığını veya mebusluğu, senatörlüğü kaybeden 
partili arkadaşları kayırmak için, bilmem ida
re meclislerini veya bu şekilde iştirakleri muha
faza etmek gibi sakîm itiyada nihayet vermele
rini bilhassa bu defa kendilerinden! çok şey bek
lediğimiz komisyon başuzmanının sıkı telkinle
riyle, ısrarlı çabalariyle, Hükümetin de buna 
eğilerek; zira bunun sonu gelmez, çünkü yeyim 
kapısıdır. Yani bu mütemadi müstehlik, zaten 
Türkiye baştan aşağı müstehlik insanlar çoğun
luğudur. Müstahsil olan kütlede âvâre dönen, 
boşuna dönen değirmen gibi, senenin iki, üç 
ayında çalışmakta, onda da tam verimli olama
maktadır. «Avare kasnak» gibi, Sayın özden'-
in söyledikleri gibi boşa dönmektedir. Şu halde 
biz zaten cemiyetimizin, toplumumuzun temel 
meseleleri olarak en verimli hale getirmenin, 
bütün teşebbüslerin ve ferdin çabalarını en ve
rimli hale getirmenin planlanması ve ekono
mik birtakım prensiplere bağlanması çabasın
da iken elbette ki İktisadi Devlet Teşekkülleri
nin bu şekilde iştiraklerinin tasfiyesine de önem 
vermeliyiz. Bunu ehemmiyetle bekliyoruz. 

İkinci bir konuyu ifade edeyim. Ben İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin hepsinin zararla kapa
nıyor falan gibi iddiaları biraz beylik, alatur
ka sözler olarak kabul ediyorum. Çünkü İkti
sadi Devlet Teşekküllerinin çoğu kârla kapan
maktadır. İçinde bâzıları var ki, zararla ka
pansa da, hizmetin bünyesi zaten onu Devletin 
yapmasını âmirdir. Posta, telefon, telgraf işleri 
zararla kapatılıyor diye mütaahhitlere devrede
lim.. Yapamazsınız, olmaz. Posta - telgraf işi
ni Devlet yapacaktır. Bu âmme hizmetidir, za
rar da etse bunu devam ettirecektir. Bunun gibi, 
ama hakikaten ekonomik kurallarına uygun ha
le getirilmesi bütün İktisadi Devlet Teşebbüsle
rinin hepsinin ekonomi prensiplerine, kuralla
rına tam uygun hale getirilmesi için cidden 
gayretler sarf edilmeli ve bunların verimlilikleri 
arttırılmalıdır. Ben burada idareye personelin, 
çalışan insanların, işçilerin, ustaların bilfiil 
idareye, yönetime katılmalarında çok fayda bu
lurum. Nasıl? Elbette ki, seksiyon temsilcileri 
kanaliyle, senede birkaç defa yapılacak toplan-
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tılarda, cankulağiyle bunların getirdiği teklif
leri, temennileri, talepleri dinlemek suretiyle, 
işletmenin bâzı küçücük bir meselesi, bir pimine, 
bir civatasına, bir küçücük makina teferruatı
na taallûk eden öyle bir mesele ile karşı karşı
ya kalınır ki, bunu orada çalışan bir usta veya 
bir işçi telkin ederek getirir. O telkine uyula
rak bir değişiklik, bir düzenleme yapılırsa, o or
ganın bünyesinde ve verimliliğinde hakikaten 
salâh meydana gelebilir. Onun için bunlar yaba
na atılacak şeyler değildir, denenmiş hususlardır. 
Hakikaten idareye, yönetime, bilfiil çalışan 
insanları karıştırma yoluna girmeliyiz. Burada 
bir temel endişemi de belirterek sözlerime niha
yet vereceğim. O da öteden beri, eskiden de 
bahsedilmiş ve fakat bir türlü yapılamamış olan 
bu İktisadi Devlet Teşekküllerinin belki birkıs-
mmm, belki tamamının şöyle millete mal edil
mesi, millete taksim edilmesi şeklindeki naza
riyedir. Evvelâ bu millete taksimi, kimlere diye 
şöyle kendi kendime bir düşündüm. Ben bunun 
içinde yokum. Niye? 32 milyonun içindeyim, 
ama, ben İktisadi Devlet Teşekküllerine sermaye 
koyup da, hisse senedi alıp onun hissedarı ola
cak, malî, ekonomik güce ben sahip değilim. 
Sizlerin de, biliyorum ki, çoğunuz sahip değilsi-
nizdir. Şu halde millete, halka dağıtmanın asıl 
nikahını açalım, perdesini açıkça koyalım. Bu
nu sermaye sahiplerine devretmek hedef tutul
maktadır. Açıkça budur. Dekolte olarak mese
leyi ortaya koyalım. Sermaye sahiplerine, yani 
vergilerle, işçilerden, memurlardan, halktan, 
küçük esnaftan toplanıp, 40 senede meydana 
getirilmiş olan eserleri; âdetleri belki de 30 - 40 
bini geçmiyen sermayedar Mitleye paylaştıra
lım, taksim edelim.. Arkadaşlar, olmıyacak du
alara âmin demiyelim. Buna ne bir siyasi teşek
külün gücü yeter, ne mevcut siyasi teşekkülle
rin, partilerin toplanıp bir araya gelmeleri ha
linde meydana gelecek olan siyasi teşekkülün 
hattâ gücü yeter. Bu olmaz. Olmıyacak duala
ra âmin demiyelim. Ayrıca hangi İktisadi Ka
mu Teşebbüslerini taksim edeceksiniz, halka ve
receksiniz? Zarar edenlerini. Zarar edenleri 
niye alsın? Kâr edenlerini. O halde, kâr eden
lere niçin veriyorsunuz? Devlet kâr edenlerini 
yeniden biriktirip de tekrar başka yatırımlara 
harcasa, başka iş sahaları açsa olmaz mı? Evet, 
boş duran sermaye var, çok âlâ bir şey. Boş du
ran sermaye, Devletin hazır yaptığı, fakir fu

karanın almterinin, emeğinin mahsulü olan fab
rikalara konsun. Yok arkadaşlar, yağma yok. 
Burada bulunalım veya bulunmıyalım, başkala
rı bulunacaklar, bulunanlar müdafaa edecekler 
ve dışrdan birtakım kuvvetler buna karşı koya
caklar ve vatanperver güçler bunu engeli iyecek. 
Yağma yok, milletin malı yine milletin malı 
olarak kalacaktır. İktisadi Devlet Teşebbüsle
rinin yanında özel sektör yatırım yapıyorsa, özel 
sektör denilince de bâzılarının anladığı gibi şu
rada alıp, şurada satmayı bendeniz özel sektör 
telâkki etmiyorum. İthalâtçıyı özel sektör telâk
ki etmiyorum. Özel sektör fabrika yapan, yatı
rım yapan, bir kıymet ve değer yaratan insan
lara denir. Onun için, «özel sektör haline geti
relim» diyerekten montaj sanayicilerine, filâna 
tekrar memleketin temel sanayiini montaj sa
nayii haline getirme şansını tanımıyacağız. Bu 
imkânsız bir şeydir. Bu hevesi, bu hayali rü
yalarında görenler vazgeçsinler de işimize, gücü
müze bakalım. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ağırnaslı, bir dakika. 
«Buna kimsenin gücü yetmiyecek, dışardaki 
bâzı kuvvetler karşı koyacak.» sözlerinden maksa
dınız, şüphesiz meşru direnmelerdir, değil mi? 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Devamla) — Elbette, 
hiç şüphesiz ki, Saym Atalay, Sayın Reisimiz 
bir hukukçu olarak benden, «direnmenin gayri-
meşru olanının» çıkacağına, sâdır olacağını dü
şünmez. 

BAŞKAN — Şüphesiz. 
NİYAZİ AĞIRNASLI (Devamla) — Ama, 

meşru direnç şeyleri her vakit demokrasilerin 
temelinde yatar. Nedir onlar Meslek teşekkül
leri, işçi sendikaları, öğrenciler federasyonları, 
öğretmen federasyonları vesaire, barolar, tabip 
odaları ve saire, hepsi içindedir bunun tabiî. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Saym Ba-
tur söz mü istediniz? Bir dakika. Beş sayın 
üye konuşmuştur. Hükümet ile komisyon söz 
istemişlerdir. Yeterlik önergesi de vardır. Size 
isterseniz en son sözü vereyim. Hükümetle ko
misyon konuşsun. Yahut isterseniz önce konu
şun. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Önce konuşayım 
efendim. 

BAŞKAN — Hakkınız, istediğiniz şekilde kul
lanın, nihayet size soruyorum. (Altı kişi konuş
tu sesleri) 
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Hayır efendim, beş kişi konuştu. Sayın Tuna, 
Sayın Alparslan, Sayın Termen, Sayın Çetin, 
Sayın Ağırnaslı.. (Sayın Birand da konuştular 
sesleri) 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Sayın Atalay'a 
teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Batur, Sayın 
Birand da var. Sayın Batur önerge vardır, sıra
dasınız. Son söz yine sizindir, merak etmeyin, sı
radasınız. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Konuşmasam da 
olur, niçin telâş ediyorsunuz! 

BAŞKAN — Son söz yine sizindir, doğru, 
Sayın Birand vardı. 

Yeterlik önergesini okutuyorum. Son söz yine 
Sayın Batur'undur. Hükümet ve komisyonun 
konuşmak hakkı mahfuzdur. 

Önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Müzakerenin kifayetinin kabulünü saygı ile 

arz ederim. 
İstanbul 

Rifat Öztürkçine 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyonun konuş
mak hakkı mahfuz kalmak üzere yeterliği oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Hükümet mi öhee, yoksa komisyon mu? Han
giniz istiyorsanız biriniz gelsin. Ya Hükümet, 
ya komisyon. Komisyon sözcüsü Sayın Ege bu
yurun. 

BÜTÇE VE PIiÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 
Başkan, Yüce Senatonun sayın üyeleri; müzake
resini yapmakta bulunduğunuz kanun tasarısı 
üzerinde 6 arkadaşımız konuşmuştur. - 7 nci ola
rak Sayın Batur sonradan konuşacaktır. - 6 arka
daşınız da meselenin ehemmiyetini, hakikaten 
üzerinde konuşma yaptıkları konunun ehemmiye
tini gayet güzel tebarüz ettirmişlerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün Anayasanın 
emri ile 440 ve 468 sayılı Kanunların çıkarılması 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin reorganizasyonu 
ve yeniden denetlemesi hususlarım içine almıştıL\ 
Kamu İktisadi Devlet Teşekkülleri hakkında bir
çok sözler söylenmiş, yazılar yazılmış, gerçek ve 
gerçek dışı bâzı isnatlarda bulunulmuştur. An
cak su hepinizin bildiği bir husustur ki, bugün 
Türkiye'de 27 teşekkül, bunlara bağlı 117 de iş

tirak olmak üzere, aşağı - yukarı defter üzerinde
ki rakam olarak 50 milyarın bugünkü rayiçle bu
nun çok üzerinde bir yatırım ve işletme, Kamu 
İktisadi Devlet Teşekkülleri olarak faaliyet halin
dedir ve bunun neticesinde de aşağı - yukarı Tür
kiye'de yüzbinin üzerinde memur, ikiyüzbinin 
üzerinde de işçinin bu teşekküllerde çalışması ve 
geçimlerini sağlamasını temin ederek, bu teşek
küller vasıtasiyle Türkiye'de personelin iki mil
yara yakın maaş, ücret ve yevmiye aldığı da aşi
kârdır. Şimdi bu kadar mühim, memleketimizin 
iktisadi ve malî hayatında önemi olan bir geniş 
kuruluşlar manzumesi üzerinde elbette ki, hepi
miz hassasiyetle, ister muhalefette olalım, ister 
iktidarda olalım, hepimiz hassasiyetle duracağız. 
Bu hepimizin bir memleket borcumuzdur. O ba
kımdan, biz de sizleri tem sil en komisyon olarak 
bu meseleyi enine, boyuna tartıştık. Aşağı - yuka
rı arkadaşlarımızın burada yapmış oldukları bir
çok tavsiyeleri biz Hükümete ve ilgililere komis
yonda duyurmaya çalıştık. Bunun böyle olduğu
nun güzel bir örneği de, komisyon üyesi olan 2 ar
kadaşımızın burada komisyonda geniş geniş konuş
malarına rağmen burada Umumi Heyette de ko
nuşmak arzusunu göstermelerinden belli olmakta
dır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; mühim olan 
mesele şudur : Parlâmento olarak Hükümetleri 
daima murakabe etmekteyiz. Hepiniz hatırlıya-
caksmız, geçen sene 1959 dan beri denetlemeye ta
bi tutulmamış ve daha doğrusu Yüksek Murakabe 
Heyeti tarafından denetlendiği halde, daha üst 
makamlardan yani Parlâmento tarafından denet
lenmemiş olan İktisadi Devlet Teşekkülleri üze
rinde, yine Parlâmento adına çalışan Kamu İk
tisadi Devlet Teşekkülleri Karma Komisyonunun 
faaliyetleri huzurunuza gelmişti. O zaman da 
bu mevzular üzerinde bütün arkadaşlarımız fi
kirlerini serd etmişti. Bizim, o zamanki yapılmış 
olan çalışmalarda dahi İktisadi Devlet Teşekkül
lerini yeniden düzenleme komisyonu üzerindeki 
temenniler, iki büyük cilt halinde çıkarılmış olan 
komisyona ait raporlarda da zirkedilmiş idi. Bü
tün bunları toplıyacak olursak bu kadar geniş ve 
önemli olan Kamu İktisadi Devlet Teşekkülleri
nin, bugün 440 sayılı Kanunun sadece bir fıkra
sının değiştirilmesi üzerindeki müzakerelerinin, 
bu mevzuun ehemmiyetini göz önüne alarak dü
şünürsek, Kamu İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
düzenlenmesi için kanunun geçici birinci madde-
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sinde kurulacak olan komisyona, şu şekilde görev 
verilmiştir: 

«A) Teşekkülleri kuruluş kanununu intibak 
ettirmek için yapılacak çalışmaları koordine et
mek» diye ve 

«B) Mevcut teşekkül, kurum ve müessese 
ve ortakları ayrı inceliyerek bunlara verilmesi ge
reken hukukî bünye hakkında teklifte bulunmak. 

C) Teşekküllerin faaliyet sahalarını tesbit 
mevcut müessese ve iştiraklerin, diğer teşekküllere 
devri veya bu teşekküllerde toplanması hususunu 
incelemek ve bu konularda teklifte bulunmak.» 
Başınızı ağrıtmamak için diğer fıkraları okumu
yorum. Yalnız bu fırkalar dikkatle gözden geçiril
diği takdirde hakikaten bu «Altılar» diye isim
lendirdiğimiz Kamu İktisadi Devlet Teşekkülle
rini yeniden düzenleme komisyonuna verilmiş 
olan vazife ağırdır. Ama, acaba bu iki senede bi-
tirilebilir mi idi, bitirilemez mi idi? Onun müna
kaşasını konıisyonda biz uzun uzun yaptığımız 
gibi muhterem arakdaşlarımız da biraz evvel bu
rada belirttiler. Biz komisyonda ilgilileri ve Hü
kümeti dilemek suretiyle iki sene içinde bitirdle-
meyişinin özünü kabul etmiş durumdayız. Çün
kü muhterem arkadaşlar, bu komisyon kurulduk
tan sonra devamlı olarak çalışmalarına rağmen 
netice alamamıştır. Alamayışının sebepleri için
de önce konuşan arkadaşlarımın ifade ettikleri gi
bi bu toplantılar haftada bir, iki defa, saat 
17,30 dan 20,30 a kadar devam eder, Altıların 
yapmış olduğu toplantılar. Bu toplantılardan 
önce. alt komisyonlar vardır muhterem arkadaş
larım. Alt komisyonların faaliyetleri asıl komis
yona intikal ettirilir. Alt komisyonlar beş ayrı 
ünite halinde çalışmaktadır. Bunlar bir Baş Da
nışmanlıkta toplanmıştır. Bütün bu çalışmalar ve 
Baş Danışmanlık vasıtasiyle Başkana ve komis
yona aksettirilmektedir. 

Şimdi, sözlerimi fazla uzatmamak için şu ka
darını ifade edeyim ki, bu komisyon sadece müs
teşarlar seviyesinde değildir. Zaten Kanunda da 
müsteşarlardan müteşekkil değil. Kanunun mad
desinde aynen yani, «Mevcut Devlet Personel Da
iresini temsil eden» deniyor. Demek ki, bu kanun
da sayılan Bakanlıklar ve teşekküllerden altı 
temsilcinin katılması lâzım. Bugün mevcudolan 
komisyonda, Maliye Müsteşarı, Sanayi Müste
şarı, Ticaret Müsteşarı, Devlet Plânlama Dai
resinin Koordinasyon Dairesi Başkanı, Devlet 

Personel Dairesi Genel Sekreteri, Yüksek De
netleme Kurulu Temsilcisi gibi. Yani sadece 
müsteşarlar değil, bunların dışında diğer dai
relerden alınmış olan temsilcilerden müteşekkil
dir. Ve bu komisyona önhazırlık çalışmalarını 
yapan komisyon diğer su komisyonları 32 uz
mandan müteşekkildir. Bu 32 uzmanın da beş 
tanesi yabancı uzmandır. 

12 tane daha yabancı uzman getirilmek üze
re teşebbüse geçildiğini ilgililerden öğrenmiş 
bulunuyoruz. 

Şimdi bütün bunlara rağmen, biz komisyon 
olarak, Hükümetin teklifini ve Meclisten gelen 
teklifi kabul ettiğimiz gibi «Yüksek Başkanlı
ğa» diye ifade etmeye çalıştığımız esbabı mu-
cibenin bir yerinde diyoruz ki, gerçekten belir
tilen hususlar ve Bakanlık temsilcilerinin mez
kûr komisyonun çalışmaları hakkında verdiği 
tamamlayıcı malûmat muvacehesinde, komisyo
nun görev süresinin 2 yıl daha uzatılması komis
yonca da uygun mütalâa edilmiştir .Ancak, bu 
çalışmaların iki yıldan daha kısa bir zamanda 
bitirilmesi için gayret gösterilmesi de komisyo
numuz üyeleri tarafından temenni edilmiştir. 
Bu mesele de tamamen Yüksek Heyetinizle iş
tirak halindeyiz. Bu iki sene müddet tanınma
sına rağmen, ne kadar kısa zamanda bu hazır
lık ve çalışmaları sona erdirilebilirse, memleke
timizin iktisadi ve malî kalkınması için kendi
sinden çok şeyler beklediğimiz Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri reorganizasyona kavuşmuş, memle
ketimizin yine bu teşekküllerden beklediği yıl
lık beş buçuk milyara yakın bir gelirin de kay
nakları daha önce harekete getirilmiş olacağı 
inancındayız. Onun için komisyonumuz bu uzat
mayı, mehili yerinde görmüştür. Yüksek tasvi
binize mazhar olduğu takdirde kanunlaşacak
tır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI İHSAN GÜESAN (İz

mir Milletvekili) — Muhterem Başkan, Yüksek 
Senatonun değerli üyeleri, huzurunuzda müza
kere mevzuu olan kanun teklifi 440 sayılı Ka-
i!\mun geçici birinci maddesinin tadili hakkın
dadır. Hepinizin bildiği gibi, bu tadil teklifi, 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin yemden düzen
lenme komisyonunun müddetinin iki sene ya
hut bi rmüddet daha uzatılmasını öngörmekte
dir. Sadece bir müddet uzatılmasını derpiş et-
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meşine rağmen, itiraf edeyim ki, gerek bu tasa
rımlı Meclisteki müzakeresi sırasında, gerekse 
komisyondaki müzakeresi sırasında, gerekse 
şimdi konuşmalarını dikkatle izlediğim sayın 
senatörlerin mütalâalarından, konunun ehem
miyetini de nazarı itibara alarak derinlemesine 
bu 440 sayılı Kanunun Kamu İktisadi Teşeb
büslerinin dayandığı prensiplerine kadar git
miş ve söylemek mecburiyetindeyim ki, bir yan
lış anlamdan veya belki de mevzuun bünyesine, 
esasına ve prensiplerine tamamen nüfus edilme
mekten mütevellit bâzı mütalâalar karşısında 
da bizi bırakmıştır. Bu mevzuun, bu konunun 
bu taraftan önemini nazarı itibara aldığım için, 
eğer vaktinizi almazsam, çok da uzun süreceği
ni tahmin etmiyorum, İktisadi Devlet Teşekkül
lerini Yeniden Düzenleme Komisyonunun çalış
malarının istinadettiği mesnetleri, prensipleri 
ve bu işin mahiyetini esaslı surette, bir tetkike 
dayamak suretiyle huzurunuzda dile getirmek 
istiyorum. 

Türkiye'de Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve 
onun bir parçası olan İktisadi Devlet Teşekkül
leri hepinizin de bildiği gibi çok büyük bir önem 
taşır. Kamu İktisadi Teşebbüslerinin yatırımla
rının defter değeri 50 milyara, gerçek değeri 
de 150 milyara, İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
ise yatırımlarının defter değeri 15 milyara, ger
çek değeri 50 milyar liraya yaklaşıktır. Bir tet
kike dayanarak arz ediyorum. 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin son Yüksek 
Denetleme Kurulu raporuna göre sağladığı kâr 
1 milyardan fazladır. Bu teşebbüslerin 400 mil
yondan fazla zararı çıktığında 600 milyon lira 
civarında bir kâr belirmektedir. 600 milyonluk 
kazancın 150 milyarlık bir yatırım karşılığında 
olması hepinizin de üzerinde İsrarla duracağınız 
gibi doyurucu bir netice değildir. 

Bu itibarla, İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
yeniden düzenlenmesi zorunludur. 

Memleketimizde sermayenin kârlılığı hak
kında yapılmış olan etüt yoktur. Bilinenlere gö
re sermayenin kârlılığı ortalama. % 20 den aşa
ğı değildir. Türkiye'de Sınai Kalkınma Banka
sının 1960 yıllarından Milletlerarası Kalkınma 
Bankasına yollamış olduğu «Endüz» raporla
rında kendisi tarafından yardım yapılan sana
yilerde kâr edenlerle, zarar edenlerin ortalama 
kârlılığı % 30 civarında gözükmektedir. Ban
kaların iş sahiplerine verdikleri paraların ma

liyeti % 18 den fazladır. Bu yıl neşredilmiş olan 
banka bilânçolarına göre ortalama kârlılık 
% 15 ten fazladır. 

Ticari işletmelerin sağladığı kârlılıklar bun
lardan çok daha yüksektir. 

Diğer memleketlerdeki kârlılık durumu 
çolk değişiktir. Meşhur Amerikan Eortıme Der
gisinin Ağustos 1965 sayısında en büyük 500 
Amerikan firmasının kârlılık durumları hak
kında verilen bilgide % 5 ile % 35 arasında 
rastlanmakta dır. 

Beynelmilel teşekküllerin normal faiz had
leri de % 5,5 civarındadır. 

Muhterem senatörler, ıbu aeıklamalarKm gös
teriyor iki, İktisadi Devlet Teşekküllerine bağ
lanan ısermayenin % 10 ıbir gelirle çalıştırılma
sı mümkündür. Bu sağlandığı takdirde amor
tismanlarla birlikte ikamu iktisadi teşebbüsle
rin yılda takriben beş .milyara yakın bir yatı
rım gücünün sağlanacağını tahmin etmek ka
tiyen 'mübalâğalı bir netice «sayılamaz. 

İşte bu sebeple, İktisadi Devlet Teşekkülle
rinin yeniden düzenlenmesini mutlâJka başarıl
masını biz zaruri 'görmekteyiz, öngörmekteyiz. 

Türkiye içiin zaruri '.olan yeniden düzen
lemenin vadettikleri; .başka memleketlerin 
İktisadi Devlet Teşdkküllerinin sağladıkları ne
ticelerle bağdaşıktır. Evvelâ şunu arz edeyim 
ki, İktisadi Devlet Teşekkülleri, Amerika, Al
manya dâhil, Endonezya'ya kadar Dünyanın 
her yerinde yaygın olan (kamunun kalkınma
ya katılma aracıdır. Milletlerarası resmî teşek
küllerin bu konuda en az 1960 yılından beri 
kesif çalışmaları vardır. Br.ükserde bulunan 
Milletlerarası İdari İlimler Ensıtitüısünün ra
porları ilgi çekdeidir. Almanya'da 1964 yılın
da 269 aded İktisadi Devlet Teşekkülü vardır. 
(Devlet Demiryolları, Lufthaınısa hariç) bun
ların defter değeri altı milyar DM'dan fazla
dır. Gerçek değerleri çolk daha yüksektir. Yıl
da 1,2 milyon otomobil imal eden ve tek başı
na Almanya'ya yılda 4,4 'milyar DM ihracat 
geliri isağlıyan meşhur Volkswagen Otomobil 
fabrikaları bu grup içinde sadece 600 milyon 
DM değerli görülmektedir. Bussing Otobüsleri
ni yapan fabrikalar da bu grupun sadece küçük 
bir cüz'üdür. Almanya, İktisadi Devlet Teşek
küllerinden yaklaşık olarak maden istihsalinin 
1/3 e yakınımı, aleminyum'iı istisalinin % 76 
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sini, Gemi inşaatın % 35 ini, Azot'un % 25 ini 
sağlamaktadır. 

Fransa'da yatırımların yarısını - bildiğimize 
göre - Devlet yapmaktadır. 

İtalya'da İktisadi Devlet Teşekkülleri her 
yıl iki milyar yatırım yapmaktadır. 

Yabancı misaller de İktisadi Devlet Teşek
küllerinim şüphesiz ıbizim görüşümüze göre belli 
bir ölçüde ımiili ekonomide zorunluluğumu gös
termekte ve memleketimizin iktisadi dar şart
ları içerisinde kalkınmamızda İktisadi Devlet 
Teşekküllerine büyük Atatürk'ün önem verme
sinin sebeplerini de ortaya koymaktadır. 

Muhterem senatörler, ıbizde ve dünyada İk
tisadi Devlet Teşekküllerinin türlü problemle
ri vardır. Bunları politik ve teknik olarak iki 
kışıma ayırarak mütalâa edeMliriz. 

Politik problemler, özet olarak ifade edil
mek istenilirse, politikacıların iktisadi alanda 
iktisat dışı gereksiz faktörleri etkili kılmaları
dır. Gerelkmiyen yatırımlar, gereksiz kuruluş 
yerleri, fiyatlara karışmalar,, idari müdahaleler 
gibi. Bunlar her memlekette muayyen bir öl
çüde vardır ve sabırla asgariye indirilir ve bu
nun için ide çalışılır. 

Teknik menşeli ıolanlar, sevkı idare ilmi
nim fonksiyonları ile ilişkili olanlardır. Bunlar 
başlıca Maliye - Muhasebe - Organizasyon ve 
Metot, Personel, Pazarlama, işletmeler Anali
zidir. İşte yeniden düzenleme komisyonunun 
en büyük hizmeti bu alandaki çalışmalar ola
caktır ve olmalıdır. 

Yüce Senatonun değerli üyeleri, daha önce 
yeniden düzenlemenin zorunluluğunu arz ettim. 
Bu zorunluk uzun zamandan beri duyulmakta
dır. Bununla ilgili geçmişi olan çalışmalar var
dır. İktisadi Devlet Teşekkülleri ile ilgili ola
rak düzenlenmiş olan rapor sayısı yüzü çok aş
kındır ki, bu muhterem bâzı arkadaşlarımın 
Düzenleme komisyonunun çalışmaları mevzuun
da ortaya koydukları 'mütalâaları nakledici 
mahiyette olmasa bile, üzerinde önemle durul
ması lâzımgelen mesnetlerdir, esaslardır ve 
ortaya çıkarılmış olan neticelerdir. 

1960 dan sonra İktisadi Devlet Teşekkülle
rinin tam gücü ile çalışmasının hayati önemi 
belirmiş ve bu maksatla 1961 de OECD ve AID 
yardrmlariyle geniş kadrolu bir durum ıtesıbiti 
çalışması yapılmıştır. Bunun sonucu olarak, 
malûmunuz olan 440 sayılı Kanun çıkarılmış 

ve İktisadi Devlet Teşekküllerini yeniden dü
zenleme komisyonu teşkil edilmiştir. Bu komis
yonun kendisi karar organıdır. Devlet Teş-
kilâtmmda yararlanma, görüşlerine gereken 
önemi •teminde etkenlik sağlamak düşüncesiyle 
ilgili Biakanlılkların ve 'teşkilâtlarının en yük
sek seviyedeki sorumluları bu organa üye seçil
miştir. 

Komisyon, halen haftada 3 gün 17,30 - 21,00 
arası görev yapmaktadır. Müsteşarlardan mü
rekkep komisyonun başta bulunması, nihai 
bir merci olarak ele alınmasının başta gelen se
bepleri de ıbunlardır. 

Teknik teşkilâta prensip talimatı veren on
ların hazırlıklarını ve çalışmalarını yüksek se
viyede karara bağlıyan bir organ olarak biza
tihi komisyonun bünyesi ve çalışması yeterli ve 
faydalıdır. 0 - 3 yahut .biz böyle görüyoruz. Bu 
mevzuda komisyon sözcüsü değerli arkadaşrm, 
komisyonun terekküp tarzı hakkında gereken 
izahatı verdi. Bir yanlış anlama, saniki yalnız 5 
veya 6 müsteşardan mürekkep imiş gibi bu ko
misyonu bu şekilde dar ibir saha içerisinde mü
talâa ettiler. Hakikat böyle değildir. Plânı 
elindedir, Müsteşarlar Komisyonu, onun altın
da Danışma Kurulu, İzleme bürosu ve ondan 
sonrada bunlara bağlı Teknik ve İhtisas komis
yonları geliyor. Organizasyon ve Mevzuat, malî 
işler, personel işletme analizi, plânlama... Bü
tün bunların bünyesinde, yabancı ve yerli ol
mak üzere kâfi derecede ve ehliyetli elemanları 
bulunmaktadır ve bütün çalışmalar esas itiba
riyle bu kifayetli ve mütehassıs elemanlar tara
fından yapılmakta ve görüşler, müşahadeler, 
tetkikler değerlendirilmektedir. 

Komisyonun teknik teşkilâtı, sevk ve ida
re ilminin ilkelerine ve yeniden düzenlemenin 
icaplarına göre, düşünülüp düzenlendiği anla
şılıyor. Yabancı memleketler hakkında derle
nen bilgiler, bu kuruluşun uygunluğunu gös
termektedir. 

Komisyonun çalışması, İktisadi Devlet Te
şekküllerinin her hangi 'birinin işini aksatıcı, 
bir Millet Meclisinde ve komisyonlarda da bu 
mevzua dokunanlar olmuştur. Geciktirici nite
likte değildir. Eğer her hangi bir İktisadi Dev
let Teşekkülü bir konuyu komisyon çalışmala
rını beklediğini (beyanla askıda tutuyorsa, bu 
son derece yanlış ve haksız bir hükümdür ve 
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katiyen mesnedi yoktur. Burada çalışan arka
daşlar, tamamen bir vazife fsorumluluğun'uaı ica
bını ınıüdrik olarak çalışmakta ve biraz sonra 
sizlere neticelerimi arz edeceğim, büyük mesa
iye ihtiyaç gösteren raporları vermiş bulunmak
tadırlar. 

Komisyonun gerektirdiği masraf, senede sa
dece 1 300 000 Tl. civarındadır - ki bu da yap
tığı işin azameti nazarı itibara alınırsa - izam 
edilecek bir mahiyette döeğildir - 1 300 000 Tl. 
senede bir masraf nazarı itibara dahi alınamaz. 
Kadroların gelişmesi halinde bu miktarın 2 
milyon liraya yaklaşması mümkündür. Çalış
malar verimli Mr netice verdiği takdirde iki 
•milyonu gözden çıkarmak faizim için ibdr mesele 
teşkil etmemelidir. Bu harcamalar gerçek yatı
rım kara'kterindedir. Şayet bu çalışmalarla İk
tisadi Devlet Teşekküllerinin kârlılığı, meselâ 
% 1 nisibotirude artırılabilse, sağlanan yıllık 
'menfaat bir rakam olarak ifade edilirse 500 
milyon Tl. tecavüz edecektir. Tabiî inşalMı 
ve temenni ettiğimiz de zaten bu gayeye ge
tirmektir. 

Gerekli malî imkân, 1961 yılında 154 sayılı 
Kanunla kurulmuş olan 500 bin liralık fondan 
yıldan yıla devreden bakiyelerden ve Yüksek 
Denetleme Kuralunun İktisadi Devlet Teşek
küllerinden aldığı katılma paylarından meyda
na gelmektedir. 

Yalnız, bu 154 sayılı Kanunla teşkil edil
miş olan fondan, bugün zannediyorum 25 000 
Tl. ika dar bir 'miktar kalmıştır, kâfi değildir. 
Kâfi gelmediği içindir ki, Millet Meclisin.de 
yapılan tadilde .maddeye bir fıkra da eklenmiş 
b ulun malkta dır. 

Bu katılma payları, teşekküllerin ç«k değer
li fair tcknilk yardım almakta olmaları ve para 
ödemelerinin bu yardımları değerlendirmeye 
sevk edici olması gereklerine dayanmakta
dır. 

Bazen ileri sürüldüğü gibi, İktisadi Devlet 
Teşekküllerinden bu masraflara iştirak için is
tenilmiş olan paylar, masraf karşılıkları, 
yapılmış olan çalışma ile, bu çalışmanın çok 
değerli mahiyeti ile 'mukayese edilecek oluma 
ve kendilerine «lan yararı düşünülecek olursa, 
hiçbir şekilde nazarı itibara alınacak bir eh-enı-
'i niye t ve kemiyet arz etmez. 

Sayın senatörler, yeniden düzenleme çalış
malarının kapsamını kısaca da anlatmak fay

dalıdır. Mevzuatın incelenmesi ve işlemıleram 
tahlili sıonueu, ayrıntılı bir hukukî durum tes-
bit edilmesi, fau durumun değerlendirilmesi, 
problemlerin tesfaiti ve çözüm yolları bulunma
sı, çözümlerin işgücü, araç, gereç, usul ve za
man bakımından program! aştırıl ması lâzımdır. 
Tavsiye .edilen çözüm yollarının uygulanmasını 
izlemek ve ger ektikçe yeni çözüm yollarınım 
araştırılması ve tavsiyelerin düzeltilmesi, ye
niden düzenleme çalışmalarının kapsadığı ko
nulardır. 

Başka memleketlerde Amerika Birleşik Dev
letleri, Almanya, Fransa ve Japonya'da yapı
lan çalışmalar, seviyesine göre bir tek teşekkül 
için iki yıldan başlayıp, bazen bir tek konu 
için, 25 yıla kadar uzamakta olduğu tesbit edil
miştir. 

Kaldı ki, yeniden düzenlenme faaliyetleri, 
ekonomik ve sosyal ortamın durmadan değiş
mesi dolayısiyle, devamlılık arz eden karekter-
dedir. Nitekim, İtalya'da, İspanya'da, İngilte
re'de ve Fransa'da bu konuda devamlı çalışan 
organlar mevcuttur. 

Sayın senatörler, şimdiye kadar Yeniden 
Düzenlenme Komisyonu tarafından yapılan 
işler, kanunun dolaylı olarak öncelik tesbit et
mesi bakımından kuruluş imkânlarının hazır
lanması, iştirakler hakkında karar alınmasıdır. 
Bu çalışmalar arasında teknik teşkilât her bir 
teşekkül alanında işgücü elverdiği ölçüde mü
him çalışmalar yapmıştır. Tamamiyle teknik 
olan bu çalışmalar hakkında arzu edildiği tak
dirde ayrıntılı bilgi sunulabilir. Ve bu mevzu
da bizlere müracaat edecek her değerli arka
daşımın emrine âmâde olduğumu bilhassa be
lirtmek isterim. 

Halen Komisyon tarafından aşağıdaki 21 
kanun tasarısı Bakanlar Kuruluna intikal etti
rilmiştir. 

1. Etibank, 
2. Sümerbank, 
3. Ziraat Bankası, 
4. Toprak Mahsulleri Ofisi, 
5. Demir - Çelik, 
6. Makina Kimya Endüstrisi Kurumu, 
7. Yem Sanayii Kurumu, 
8. PTT, 
9. Kömür İşletmeleri, 
10. SEKA, 
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11. Et Kurumu, 
12. Zirai Donatını Kurumu, 
13. Devlet Malzeme Ofisi, 
14. Devlet Üretme Çiftlikleri, 
15. Emlâk Kredi Bankası, 
16. Halk Bankası, 
17. Süt Endüstrisi Kurumu, 
18. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryol

ları, 
19. Turizm Endsstrisi Kurumu, 
20. Azot ve Gübre Sanayii Kurumu, 
21. Yapağı, Tiftik Kurumu, 
Ayrıca aşağıdaki teşekküllere ait kanunlar 

da hazırlanmaktadır. Ve yakın bir zamanda ne
ticesi alınacaktır. 

1. Denizcilik Bankası, 
2. Şeker Sanayii, 
3. Çimento Sanayii, 
4. Deniz Bank Deniz Nakliyatı, 
5. Devlet Kredi Bankası, 
6. Emniyet Sandığı, 
7. Toprak Sanayii, 
8. Kimya Sanayii, 

Bunlardan başka komisyon 117 iştirak hak
kında tavsiyede bulunmak ve gerekirse kanun
lar hazırlamak zorundadır. Ayrıca, şevki idare 
konusundaki teknik çalışmalarını sürdürmek 
zorunluğu da vardır. İlmî icaplara göre, yapıl
dığı zaman büyük fayda sağlıyan bu çalış
maları, olsa olsa usulü ile veya benzetme yolu 
ile yürütmek son derece zararlı olur. Her İk
tisadi Devlet Teşekkülünün problemleri diğe
rinden başkadır. Her İktisadi Devlet Teşek
külü, gizli pek çok problem sahibidir. İyi bir 
inceleme yapılmadan, kıyaslama yoliyle prob
lem tesbit etmek ve bunlara çözüm yolu sağlık 
vermek, durumu sadece kötüye götürür. Bina
enaleyh, teknik grupların imkân nisbetinde 
çok uzman tedarik ederek yoğun bir çalışma 
yapmak zorunluğu açık olarak ortadadır. 

Değerli senatörler, arz edilen zorunluklar 
dolayısiyle komisyon süresinin iki yıl daha 
uzatılmasını teklif etmekteyiz. Süre belli var
sayımlara dayanılarak yapılan ortalama bir 
hesap neticesi tesbit edilmiştir. İncelenecek 
teknik konuların belli bir seviyede olacağı, za
manında vasıflı ve yeteri kadar uzman bulu
nacağı, OECD tarafından vadedilen uzmanla
rın zamanında geleceği, teşekküllerin işbirliği 

zihniyetinin artarak devam edeceği, belli bir 
benimseme ve yardımcı olma havasına girmiş 
olan idarecilerin muhatabolmakta devam ede
cekleri varsayımlarına, edinilen tecrübelere ve 
literatürden edinilen bilgiler ışığında bir 
teknisyenin norm çalışma gücüne göre hesap 
yapılmıştır. Sanırım ki, bu konuda vermiş ol
duğum ve tamamen esaslı bir tetkikin masu-
lü olan, -, ki arkadaşlarım çok esaslı olarak tet
kikler yapmışlardır. - Bu izahatım Yüce Heye
tinizi bu mevzuda tatmin etmiş olmaktadır ma
ruzatım burada son bulmaktadır. Hepinizi hür
metle selâmlarım. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bakan. Soru 
sormak istiyorlar. 

Buyurun Sayın özden. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Ba
kana teşekkür ederim. Bizim tasavvur ettiğimiz 
soruları cevaplandırdılar. Bilhassa Amerika, 
Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya gibi ileri 
memleketlerde Kamu İktisadi Devlet Teşek
külleri var mıdır? Bu devletler hakkında ne 
gibi muameleler yapmışlardır, şeklinde bir soru 
soracaktık. Buna geniş izahat verdiler. Bu 
soruyu sormamıza lüzum kalmadı. Ancak, 
bir ciheti anlamak istiyorum; Hükümet olarak, 
çıkacak olan bu kanun süresi içinde, ciddî bir 
faaliyet yapılarak, bu kanunun tam zamanında 
tatbik edileceğini ve Yeniden Düzenlenme Ko
misyonu tarafından bu meselelerin tamamen hal
ledilecek bir netice ile iki sene sonra Hükümetin 
önümüze geleceğine itimatları var mıdır, bunu 
beyan Duyurabilirler mi? 

MALİYE BAKANI İHSAN GÜRSAN (De
vamla) — Sayın özden bundan evvel konuşan 
değerli hatiplerin temas ettikleri bir hususa bir 
diğer şekilde temas etmiş oldular. Ben buradaki 
izahatımda ortalama bir hesaba ve bir inceleme
ye dayanarak iki senelik süre içeriğinde bu ça
lışmalardan bir netice alınabileceğini serd etmiş
tim. Şüphesiz bu bir tahmindir. Çalışmaların 
fennî mahiyeti ve ne kadar güç olduğu, yeteni 
kadar mütehassıs ve kifayetli elemanın çalışma
sına ihtiyaç göstereceği bilinen hakikatlerdendir. 
Biz bugüne kadarki, aldığımız tedbirler netice
sinde, bu iki sene içerisinde bu nitelikte incele
meleri neticelendireceğinizi kuvvetle umuyoruz. 
Esasen büyük bir önem taşıyan teşekküllerin, he
men hemen miktarı az olmakla beraber, incele-
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meleri tamamlanmıştır ve bunlar alâkalı mercile
re Başbakanlığa ve yakında da belki huzurunu
za geleceklerdir. Sayın özden'e bu mevzuda söy-
Myebileceğim bunlardan ibarettir. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Baysoy, buyurunuz. 
FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — İki sene 

içinde bu işin biteceğini kabul edersek, zamanla 
yeni inkişaflar da nazarı itibara olınarak, bunun 
ıgibi bir komisyonun devamı düşünülüyor mu, 
düşünülmüyor mu? 

MALİYE BAKANI İHSAN GÜRSAN (De
vamla) — Zamanla olabilir. Gayet tabiî ki; ben 
de bu mevzuda kendilerine iştirak ediyorum. 

BAŞKAN —• Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI İHSAN GÜRSAN (De

vamla) — Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Batur, buyurunuz. 
SUPHİ BATUR (Snop) — Muhterem arka

daşlarım, komsyonu teşkil eden üyeler adına muh
terem arkadaşımız İskender Cenap Ege, bizlere 
bir hayli malûmat verdi. Sayın Bakan da bu ko
nuda doyurucu birtakım izahatta bulundular. 
Kendilerine teşekkür ederim. Yalnız bir noktayı 
işaret etmek istiyorum. 

Bizim Parlâmento mücadelemiz, Delbat Par-
lemater ters bir istikamette akıp gidiyor. Ne olu
yor? Senatör çıkıyor konuşuyor, beş tane sena
tör konuştu deniyor, bir arkadaş kifayeti müzake
re takriri veriyor. Hükümet hiç konuşmuyor. Ya
ni bizim mücadelemiz komisyonla değil, arkadaş
larımızla değil, iktidar veya muhalefet olarak, 
esas Hükümetin tasarı ve fikri üzerinde olacak
tır. Buna imkân verilmiyor. Şimdi bakın Sayın 
Maliye Bakanı çıktı, konuştu, bir talkım malû
matlarla mücehhez olarak geldi fakat, biz ona 
karşı konuşursak o bize karşı bir cevap verme 
imkânından mahrum. Böyle bir parlömant usulü 
ve mücadelesinin olmaması lâzımgelir. Binaen
aleyh bunu İçtüzükte derpiş etmek ieabeder. 
o bakımdan, ben de kendi fikirlerimi gayet kı
sa ve mıüeddebolarak arz etmek istiyorum. Çün
kü, benden sonra, ne İskender Cenap Ege konu
şacaktır ve ne de Sayın Maliye Bakam konuş
ma imkânını elde edecektir. Birinci mesele budur. 

Müddetin ertelenmesil hakkında hiçbir men
fi mütalâam yoktur. Bilâkis müddeti daha ge
niş olarak getirmiş olsaydı kendilerine teşek
kürlerimi arz edecektim. Parayı da kıskanma

mak lâzımdır. Çünkü, 'ben 'bunu 1961 de söyle
diğim vakit de arkadaşlarım feveran halinde, 
50 milyar dediğim zaman, «... o... büyütüyorsun» 
dediler. Neyse bugün beni geçen arkadaşını 
oldu Ziya Termen 75 milyara kadar çıktı. Allah 
razı olsun, benden daha fazla rekor kırdı. Şim
di bu itibarla parayı da esirgememek lâzım. 
Bendeniz Maliye Vekilini dinlerken hakikaten 
seneliği bir milyon liralık bir ödenekle bunun 
hallolacağını, bize söylediler. Bir milyon lira, 
elli milyarlık bir yatırımın reorganizasyonunun 
yapılması için azdır, arkadaşlar. Binaenaleyh, 
evvelâ müddetin ertelenmesi zaruridir. Parayı 
da vermek lâzım. Yeter ki, milletin ümidini er-
telemiyelim. Çünkü, millet bu İktisadi Devlet 
Teşekküllerine büyük ümit kaptırmıştır. Elli 
milyar... Şimdi İskender Cenap Ege arkadaşı
mız bâzı malûmatlar verdi. Elli milyarlık di
yor, o da benim rakamımı söylüyor. Allah razı 
olsun, İktisadi Devlet Teşekküllerinde yüz bin 
memur vardır diyorlar. İki yüz bin işçi vardır 
diyor. Tabiî bunlar muhtelif teşekküllerde ça
lıştıkları için memur ve işçi nisbetlerinin birbi
ri ile mukayesesi imkânı hâsıl olmuyor. Ama 
vehle-i ûlâda söylediğine göre görünüş, yüz-
bin memur bir yerde çalışıyorsa ikiyüzbin işçi 
olmaz, arkadaşlar. Olmaz. Hiçbir iktisadi te
şebbüste 100 000 memur bir tarafta, cephenin 
bir tarafında, öte tarafında 200 bin işçi, böyle 
şey olmaz, yer yüzünde yoktur. Buna İktisadi 

Devlet Teşekkülleri denmez, buna insan kayır
ma teşekkülleri denir. Demekki, Sayın Maliye 
Vekilinin söylediği gibi buraya birtakım devam
lı politik müdahaleler oluyor ve politik müda
haleler hem teknik bakımdan, iktisadi bakım
dan işleri aksatıyor ve bir de kayırmalar olu
yor. Şimdi, geliyorum arkadaşlar İskender Ce
nap Ege arkadaşımızın verdiği rakama dayanı
yorum. İki milyara yakın maaş ve ücret öde
niyor diyor, iyi, demekki, bunun içinde kol ve 
kafa kuvveti var, 50 milyar da sermaye. Bu
nun verimi ne? Sayın Maliye Vekili izah buyur
dular, beşyüz milyon. Oldu mu arkadaşlar? 
Bankalarda faiz % 19 hattâ marjını bırakırsa 
% 24 e kadar çıkıyor. Yani, bu İktisadi Dev
let Teşekküllerinin ne kadar perişan bir halde 
olduğunu, bize arkadaşımız İskender Cenap Ege, 
rakamlar vermek suretiyle önümüze sermiş bu-
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lunuyor. Allah razı olsun demekten 'başka bir 
çaremiz yok. Bunlar gösteriyor ki, İktisadi 
Devlet Teşekkülleri öteden beri, ne ciddî bir 
idareye, ne de ciddî bir murakabeye tabi teşek
küller değildir. Şu komisyonun istediği ertele
me kabul edilirse ve parası da verilirse, öyle 
zannediyorum ki, iki sene zarfında önümüze 
muhtemelen % 1 ihtimalle hiç olmazsa, 500 mil
yon belki de 600 milyona çıkar, diyorum kendi 
kendime. 

En son olarak da, tabiî bidayette arkadaş
larım konuşamıyacak, onun için oraya deyin-
medim. Yalnız, maatteessüf, kanunun müdde
ti de bugün doluyor, 19 unda doluyor, saat 
24.00 e kadar. Yani bunu bugün çıkarmaya mec
buruz. Bunu müzakere edememek gibi bir du
ruma düşmüş olsaydık kanun kendi kendine çı
kacaktı. 

İkinci husus; bizim komisyonlarımız fonksi
yonları itibariyle kanunları tam son günde ge
tiriyorlar arkadaşlar. Bu kanunu okuyacak
sınız, mehaz bulacaksınız, düşüneceksiniz ve 
ondan sonra da kanun hakkında mütalâanızı 
söyliyeceksiniz. Buna imkân var mı 1 

EBDOĞAN ADALI (İstanbul) — Doğru 
doğru. 

SUPHİ BATUR (Devamla) — Sayın Adalı, 
doğru diyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Hür
metlerimi sunarım. Ben müspet rey vereceğim 
arkadaşlar. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesini oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. İvedilik te talebedilmiştir. 

1. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal'ın,, Türkiye Şeker Fabı ikaları 
A. O. ile pancar müstahsili arasında akdedilen 
mukaveleye dair Sanayi Bakanından sözlü soru
su (6/274) 

BAŞKAN — Sanayi Bakanı?. Yok. Gelecek 
birleşime kalmıştır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi Mu-
alâ Akarca'nın, palamut mahsulünün değerlen-

İvedilik hususunu oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

440 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesinde 
değişiklik yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 12 . 3 . 1964 tarihli 440 sayı
lı Kanunun geçici 1 nci nıadesinin 3 ncü ve 
5 nci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
t ir : 

Komisyon geçici olup kuruluşundan itibaren 
en fazla 4 yıl içinde çalışmalarını bitirerek da
ğılır. 

Komisyon giderleri, 154 sayılı Kanuna gö
re Maliye Bakanlığı bütçesine konulan ödenek
ten ve Maliye Bakanlığınca tesbit edilecek mik
tar ve esaslar dâhilinde İktisadi Devlet Teşek
küllerinin kendi kaynaklarından karşılanır. 

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

MADDE 2. — Bu kanun 21 . 3 . 1966 tari
hinde yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Tümü üzerinde lehte ve aleyhte söz ist iyenl. 
Yok. Tümünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sözlü sorulara geçiyoruz. 

dirilmesine dair Ticaret, Sanayi ve Tarım bakan
larından sözlü sorusu (6/275) 

BAŞKAN — Ticaret, Sanayi ve Tarım ba
kanları! . Yoklar. Gelecek birleşime kalmıştır. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Osman 
Köksal'm, basında neşrolunan yolsuzluk iddia
larına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/280) 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
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BAŞKAN — Sayın Koksal ?. Yok. Bir defa
ya mahsus olmak üzere gelecek birleşime kal
mıştır. 

4. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul tfııesi 
Rıfat öztürkçine'nin, ilâç imalâtı yapan mües
seselere dair sözlü sorusu ve Adalet Bakanı Ha
san Dinçer'in cevabı (6/293) 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine?. Burada. 
Sayın Adalet Bakanı?.. Burada. Soruyu okutu
yorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Adalet Bakanı ta

rafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygı 
ile dilerim. 

12 . 11 . 1964 
istanbul Senatörü 
Rifat öztürkcine 

1. 576 sayılı Türk Ceza Kanununun 3038 
sayılı Kanunla değiştirilen 471 nci maddesinin 
ikinci fıkrası gereğince: 

İlâç imalâtı yapan müesseseler hakkında ka
nuni muamele yapılmış mıdır? Yapılmamış ise 
sebepleri nelerdir? 

2. 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
nun 3 ncü maddesinin birinci fıkrası ile 152 nci 
ve 156 nci maddeleri gereğince; uygun hareket 
etmiyenler hakkında ne gibi muamele yapılmış
tır? 

BAŞKAN — Sayın Adalet Bakanı. 
ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (Kon

ya Milletvekili) — Sayın Başkan, Yüce Senato
nun değerli üyeleri. Muhterem arkadaşımın so
rularına cevaplarımı arz ediyorum: 

Malûmları olduğu veçhile, 557 sayılı Nüfus 
plânlaması hakkındaki Kanunun 8 nci maddesi 
ile; önergede bahis konusu edilen Umumi Hıfzıs
sıhha Kanununun 3 ncü maddesinin 1 nci fıkra
sındaki doğumun tezyidi hakkındaki hüküm; 
152 nci maddenin başındaki «ilkaha mâni veya» 
kelimeleri ve 156 nci maddesi yürürlükten kal
dırılmış ve sözü geçen kanunun 9 ncu maddesi 
ile de. T. C. Kanununun 471 nci maddesinin 2 nci 
fıkrası değiştirilmiş bulunmaktadır. 

Bununla beraber, Nüfus plânlaması hakkın
daki Kanundan önceye taallûk eden bilgilere gö
re: (îlâç imalâtı yapan müesseseler hakkında 
T. C. Kanununun 471/2 nci maddesi gereğince 
ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 152 nci mad
desi hükmüne tevfikan) Cumhuriyet savcılıkla

rına intikal eden bir tahkikat konusu bulunma
dığı ve dolayısiyle bu hususta bir dâva da açıl
madığı anlaşılmaktadır. 

Bundan başka, soru Önergesinde, Umumi Hıf
zıssıhha Kanununun 3 ncü ınıaddesinin 1 nci 
fıkrası ile 156 nci maddesine aykırı hareket eden
ler hakkında ne gibi bir işlem yapıldığı ayrıca 
sorüllmaktadır. 

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 3 ncü mad
desinin 1 nci fıkrası, diğer 12 fıkra meyanında 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının görevle
rini ve bütçesiyle muayyen hadler dâhilinde zik-
rolunan hizmetleri doğrudan doğruya ifa edece
ğini derpiş etmektedir. Bir itibarla Bakanlığım 
yönünden verilecek ayrı bir bilgi mevcut değil
dir. 

Diğer taraftan; Umumî Hıfzıssıhha Kanu
nunun menettiği fiiller için başkaca bir ceza tâ
yin cdilmemişse aynı kanunun 282 nci maddesi 
tatbik edilmektedir. 

Hürmetlerimi sunarım. 

BiYŞKAN — Buyurun Sayın öztürkcine. 
RİFAT ÖZTÜRKÇlNB (İstanbul) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlarım, sözlü soru
muzu 1 . 12 . 1964 tarihinde vermiştik. O tarih
ten bu yana 19 ay 7 gün geçmiştir. Kaç Baka
nın da değiştiğini bendeniz unuttum. Çünkü 
mütemadiyen değişti. Mevzuubahsolan hususat, 
görülüyor ki, Nüfus plânlaması Kanunundan çok 
evvel ilgili Bakanlığa durum arz edilmiştir. îşin 
vahameti dolayısiyle de ne olduğu belirsiz ilâçla
rın keyfî ve kanunsuz gelişigüzel satılığa arz 
edildiği ve dolayısiyle bunun rahatlıkla da ilâç
ların prospektüslerindc reklâmı yapıldığı görül
mektedir. Bu durum karşısında, çıkan Nüfus 
plânlaması Kanununda bu gibi fiilleri işliyenler, 
çıkan Af kanunları da mevcuddlmadığma göre 
ve Nüfus plânlaması Kanununda bu gibi suçla
rın affına dair bir hüküm olmadığına göre, bu 
dururm karşısında eğer Bakanlık 1 . 12 . 1964 
tarihinde verdiğimiz bu sözlü soru ile bir taki
bata geçmemişse, bu daha suçluluk durumunda
dır. O zaman bendeniz o tarihte ilgili Adalet 
Bakanı hakkında da kanunları tatbik etmediği 
yönünden de bir soruşturma açılmasını isterim. 

Kanun ne der muhterem arkadaşlar? «Çocuk 
yapmaya mâni fiil ve hareketlerin işlenmesini 
teşvik eden, eğer bu fiilin ve. hareketlerin işlen
mesi için propaganda yapan kimse bir seneye ka-
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dar hapis veya bin liraya kadar ağır para ceza-
siyle cezalandırılır. Eğer bu fiil bir ticaret ga
yesiyle yapılmışsa her iki suç ta aynen cezalan
dırılır» denir. İlâçların prospektüslerinde ilân
ları mevcut müessese Doğum kontrol Kanunu 
çıkmadan evvel bu ilâcın doğuma mâni olacağı
na dair Bakanlıkla resmen bir yazışmaya girer. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ilgili mües
seseyi çağırır, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığının yetkileri bu hususta gizli bir anlaşmaya 
varır. İlâç ayda en aşağı 20 000 tüp piyasaya 
sürülür. Kanun çıkmadığı halde, kanunun ilgili 
maddeleri tatbik edilmez. Bir de üstelik muh
terem arkadaşlarım, aynı mahiyete ait diğer fir
malar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından 
ruhsat talebettiği halde, Sağlık ve Sosyal Yar
dımı Bakanlığı yalnız bu ilâcın ruhsatını ver
mekle kifayet etmiş, diğer ilâçlara vermekten 
imtina göstermiştir. Bir taraftan Ahmet'in işi 
rahatlıkla görülüyor, diğer taraftan Mehmet'e de 
aynı Bakanlık sırt çeviriyor. Hatırlıyacaksmız, 
bu mevzu Sağlık Bakanlığı tarafından, dolayı-
siyle bütçe müzakereleri zamanında ve Sağlık 

9. — Romanya'ya gidecek Parlâmento He
yetine A. P. Grupu adına Burdur Üyesi Fa
ruk Kınaytürk'ün katılacağına dair A. P. Gru-
pu Başkanlığı tezkeresi. 

Bir önerge vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

18 . 4 . 1966 tarih ve 368 sayılı yazıları K. 
Romanya'ya gidecek Parlâmento Heyetine 

dâhil olup, bilahâra kendisine kur'a isabet et
tiği için bu seyahatten feragat eden Halit Zar-
bun yerine Burdur Senatörü Dr. Faruk Kınay
türk'ün seçilmiş olduğunu arz ederim. 

A. P. Senato Grupu 
Başkanvekili 

Ahmet Nusrte Tuna 

Bakanlığından sözlü soruyla sorduğumuz halde, 
Bakanlık, «bu mevzu Danıştaya intikal etmiştir, 
Danıştaya intikal eden bir mevzu hakkında biz 
konuşma yapamayız» dedi ve bizim de ağzımıza, 
burada kanunsuz bir yola düşmek suretiyle ağ
zımıza kilit vurmak istedi. Danıştaya intikal 
eden mevzu ile, bizim sorduğumuz mevzu üzerin
de büyük fark vardır, muhterem arkadaşlarım, 
Sayın Vekilimizden istirhamım şudur ki, çıkan 
Nüfus plânlama Kanununda evvelce işlenen suç
lara ait bir Af Kanunu olmadığına göre, ilgili
ler hakkında kanuni takibata geçilmesini, Sayın 
Reisimiz mazur görürlerse, kendileri de Adliye 
Vekilliği zamanında sorduğumuz zamanda ha-
tırlıyacaHardır, onun derin zekâsına inancımız 
vardır, o zaıman demişlerdi İki, «biz durumu ilgili 
İstanbul Savcılığına yazmıştık» bir Vekil bu şe
kilde konuşuyor, diğer bir Vekil de «Bakanlığı
mızda bu mevzu üzerinde tahkikat açılmamıştır» 
diyor. Tahkikat açılmamışsa kanundan evvel iş
lenen suçlara af olmadığına göre tahkikatın açıl
masını saygıyla arz ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru görüşülmüştür. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

10. — Açık bulunan Cumhuriyet Senatosu 
Cumhurbaşkanlığı Kontenjan üyeliğine Prof. 
Dr. Ragıp Üner'in seçilmiş olduğuna dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/483) 

BAŞKAN — Açık bulunan bir Cumhuriyet 
Senatosu üyeliği için Cumhurbaşkanlığı tez
keresi vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 29 Mart 1966 tarihli ve 6181-1190 sa

yılı yazınıza karşılıktır : 
Açık bulunan Cumhuriyet Senatosu Cum

hurbaşkanlığı üyeliğine Prof. Dr. Ragıp Üner'in 
seçilmiş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilginize sunulur. 

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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5. SORULAR VE CEVAPLAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

5. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztükçine'nin, İstanbul, Ankara ve Ege 
Üniversitesi Tıp Fakültesi kliniklerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/300) 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı? Yok
lar... 

6. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, elçiliklerimize gönderilen 
günlük gazeteye dair Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/307) 

BAŞKAN — Sayın Dışişleri Bakanı? Yok
lar... 

7. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, Resmî İlân- Kurumuna 
dair Turizm ve Tanıtma ve Maliye Bakanların
dan sözlü sorusu (6/308) 

BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı ve Turizm 
Bakanı? Yoklar... 

8. — Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi 
Faruk Kınaytürk'ün, İstanbul Bina ve Arazi 
İtiraz Komisyonuna dair sözlü sorusu ve Maliye 
Bakanı İhsan Gürsan'ın cevabı. (6/313) 

BAŞKAN — Sayın Kmaytürk, burada. Sa
yın Maliye Bakanı, burada. Soruyu okutu
yorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularınım Maliye Bakanı tarafın

dan sözlü olarak cevaplandırılmasına tavassutla
rınızı saygılarımla arz ve istirham ederim. 

Burdur Senatörü 
Faruk Kmaytürk 

1. İstanbul Bina ve Arazi İtiraz Komisyo
nunda kaç eleman çalışmaktadır? 

2. Bu Komisyonun yıllık iş hacmi nedir, ge
çen yıllardan birikmiş dosya var mıdır, miktarı 
nedir? 

3. Mevcut dosyaları ve her gün ilâve edilen 
yeni müracaatları halihazırdaki personellerin iş
leri günü gününde çıkarılmasını mümkün görü
yor musunuz? Görmüyorsanız ne gibi tedbir alma
yı düşünüyorsunuz Veya tedbir aldınız mı? Ted
bir almamışsanız neticede ne gibi mahzurlar do
ğacağı tetkik buyurulmuş mudur? 

BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı, buyuru
nuz. 

MALİYE BAKANİ İHSAN GÜRSAN (İz
mir Milletvekili) — Muhterem Başkan, muhte
rem üyeler ; 

Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi Sayın Fa
ruk Kınaytürk'ün, yenilenmesi üzerine gündeme 
tekrar alman 18 . 1 . 1965 tarihli sözlü soru 
önergesinde temas edilen hususlar kısaca şunlar
dır : 

İstanbul Bina ve Arazi Vergileri Muvazzaf İti
raz Komisyonunda kaç eleman çalışmaktadır? 

Bu komisyonun yıllık iş hacmi nedir? Geçen 
yıllardan birikmiş dosya var mıdır varsa miktarı 
nedir? 

Mevcut dosyaları ve her gün ilâve edilen yeni 
müracaatları hali hazır personelin günü gününe 
çıkarması mümkün müdür? Değilse ne gibi ted
birler düşünülmektedir. Tedbir alınmazsa doğa
cak mahzurlar nelerdir? 

Şimdi, sırasiyle cevaplarımı arz ediyorum: 

1. İstanbul Bina ve Arazi Vergileri Muvaz
zaf İtiraz Komisyonunda, tâyini Bakanlığımıza 
ait memur kadroları bir Başkan, iki üye ve altı 
raportörden ve tâyini mahalline ait memur kad
roları da bir kalem şefi, dört mümeyyiz, iki ser
vis şefi, dört kâtip ve sekiz daktilodan ibarettir. 

İki servis şefi ile iki kâtip kadrosu 1964 yılın
da ilâve edilmiş olup, diğer kadrolar 1958 yılında 
alman kadrolardır ve o tarihten beri kadrolara 
başka bir ilâve yapılmamıştır. 

Komisyon, bina ve arazi vergilerine ait ih
tilâflardan başka, 5237 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanununun 49 ncu maddesi gereğince, Belediye 
Vergi, Resim ve Harçlarına ait ihtilâflara da bak
maktadır. 

5655 sayılı Kanunun 30 ncu maddesine göre, 
Bina ve Arazi Vergileri Muvazzaf İtiraz Komis
yonlarının başkan ve üyeleriyle raportör ve di
ğer hizmetlilerinin aylık ve ücretlerinin, kurul
dukları ilin özel idare bütçesinden ödenmesi ge
rektiğinden; bu memurlara ait kadrolar da özel 
idarelerce kendi bütçelerinden alınmaktadır. 

2. İstanbul Bina ve Arazi Vergileri Muvaz
zaf İtiraz Komisyonunun 1961 - 1964 bütçe yıl
larına ait evrak durumu da şöyledir : 
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1961 yılında bir evvelki yıldan devreden 6832 
itirazlı evraka yıl içinde 9 446 aded eklenmiş; 
bu suretle dosya adedi 16 278 e çıkmış, bunun 
4 926 sı yıl içinde sonuçlandırılmış, 11 352 si 
ertesi yıla devredilmiştir. 

1962 yılında, geçen yıldan devreden 11 352 
dosyaya 10 039 dosya daha eklenmiş, 21 391 e 
ulaşan bu adedden 4 701 i çıkarılmış, bakiye 
16 690 ı ertesi yıla devrolunmuştur. 

1963 bütçe yılında, devren gelen rakama 
9 844 ihtilâf eklenmiş, yekûn 26 534 e ulaşmış, 
bundan 4 402 adedi sonuçlandırılmııştır. 

1964 yılında, 1963 ten devreden 22 132 dos
yaya 12 141 aded daha eklenmiş, işbu 34 273 ten 
4 002 si neticelendirilmiş, bakiye 30 271 i 1965 
bütçe yılma dervedilmiştir. 

3. İstanbul Bina ve Arazi Vergileri Muvaz
zaf İtiraz Komisyonu Başkanlığından alman 
21 . 11 . 1961 tarihli ve 2101 sayılı yazıda, alı
nan bütün idari tedbirlere rağmen, mevcut ra
portör kadrosuyla, günden güne artmakta olan 
ihtilaflı dosj^alarm zamanında incelenmesine ve 
karara bağlanmasına imkân bulunmadığı bildiri
lerek, 3 raportör kadrosiyle gereği kadar kâtip 
kadrosunun ilâvesine lüzum göserilmesi üzerine; 
İstanbul Valiliğine yazılan 1 . 12 . 1961 tarih 
ve 42131 sayılı yazıda, Komisyon Başkanlığının 
teklifi veçhile Komisyona 3 raportör kadrosunun 
ilâvesi ve tâli memur ihtiyacının da mahallen tet
kiki ile gereğinin yapılması istenilmiştir. 

Bilâhara Komisyon Başkanlığından alman 
2 . 3 . 1962 günlü ve 241 sayılı yazıda, özel idare 
kadrosuna 1962 bütçesiyle 3 raportör kadrosu ile 
yeteri kadar kâtip, daktilo kadroları ilâve edil
miş ise de, İçişleri Bakanlığınca yeni kadro ihdas 
ve ilâvesinin kabul edilmemekte olduğu bildirildi
ğinden, İçişleri Bakanlığından 16 . 3 . 1962 gün 
ve 9 577 sayılı yazımızla bu kadrolardan kısıntı 
yapılmaması rica edilmiştir. 

Kominsyon Başkanlığının 7 . 3 . 1963 tarih
li ve 389 sayılı yazısı üzerine aynı husus, adı 
geçen Bakanlıktan, 23 . 3 . 1963 günlü ve 9458 
sayılı yazımızla tekrar rica edilmiştir. 

Komisyon Başkanlığının tarihsiz, 963/941 sa
yılı yazısının örneği, 21 . 6 . 1963 tarih ve 20901 
sayılı yazımızla İçişleri Bakanlığına sunulmuş 
ve isteğin yerine getirilmesi tekrar rica edilmiş
tir. 

Komisyon Başkanlığının 29 . 1 . 1964 tarih 
ve 964/272 sayılı yazısı üzerine durum yeniden, 
3 . 10 . 1964 tarih ve 36898 sayılı yazımızla ilgili 
Bakanlığa açıklanmıştır. 

3 . 8 . 1965 tarih ve 32487 sayılı yazımızla da 
İçişleri Bakanlığına, İstanbul Özel İdaresinin 1965 
yılı Bütçesinin (K) işaretli cetveline İtiraz Ko
misyonu için yapılan kadro ilâvelerinden kısıntı 
yapılmaması tekrar arz edilmiştir. 

İçişleri Bakanlığı ile, ilgili servisler kademe
sinde yapılan son telefon görüşmesinde, sözü edi
len komisyon 4 raportör kadrosu ilâvesinin, 
2 . 12 . 1965 tarih ve 21295 sayılı yazılariyle Baş
bakanlığa arz edildiği öğrenilmiştir. 

4. 1965 bütçe yılı başında elinde 30 271 aded 
müterakim ihtilaflı dosya bulunan sözü geçen 
İtiraz Komisyonunun, cidden çok zor durumda 
bulunduğunu kabul etmek gerekmektedir. İsteni
len kadrolar tamamen ve derhal verilse bile Ko
misyonun, müterakim evrakı tasfiye etmesi ve nor
mal çalışır bir hale gelmesi oldukça uzun bir za
man alacaktır. 

Bu hususta Bakanlığıma tereddübeden görevin 
ifa edilmiş bulunduğu, bu mâruzâtımdan anlaşıl
maktadır. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Knraytürk. 
FARUK. KINAYTÜRK (Burdur) — Muh-

terem Başkan, sayın senatörler; Saym Maliye 
'Bakanından sormuş olduğum sözlü soruma ver
miş bulundukları cevaba teşekkür ederim. Yal
nız, bu konunun ehemmiyetini yüksek huzurunu
za arz etmekle Bakanlığın yeni bâzı tedbirler ala
cağı mülâhazası ile, sorumu ve bu husustaki son 
yaptığım tetkikleri de arza çalışacağım. 

Mevzuubaihiıs dairenin çalışması sorumda da 
belirttiğim gibi verimsiz ve yetersizdir. Şöyle İri: 
bu sözlü sorumu 18 Ocak 1965 te Sayın Maliye 
Bakanı Ferid Melen zamanında sormuştum. Sadi 
Koçaş ^arkadaşımızın birkaç celse evvel işaret bu
yurduğu gibi, milletin itemsilcîjsi olaın bizlerin 
Hükümetten veyaihut ilgili arkadaşlardan sordu 
ğumuz suallerin cevabının ne kadar geç olduğu
nu 1,5 seneye yaklaştığı ve bu işe Sayın Başkan
lıkların bir çare bulmasına da işareti lüzumlu 
bulmaktayım. Arz ettiğim ğiıbi bu dairenin ça
lışması verimsiz ve yetersizdir. Şöyle ki. Sözlü 
soruyu verdiğimiz zaman mezkûr dairede 30 bin 
dosya vardı. Bu dairede bugün, beş gün evvel 
yaptığım tetkikat neticesini söylüyorum, 39 233 
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dosyaya yükselmiştir. Mevcut elemanların kifa
yetsizliği yüzlünden işler senelerce sürüncemede 
kalmaktadır. Bu yüzden vatandaşın işi görül
memektedir. Ayrıca neticelenmdyen dosyaların 
sahiplerindeki vergi de, gerek 'eskisi, gerek yenisi 
almaımıyacağı için özel idare ve 'belediyeler bü
yük zarar görmekte ve hizmetler aksamaktadır 

30 bin dosyayı teşkilatındaki 6 raportörler
le, ki Sayın Vekilin de işaret buyurduğu gibi bu
gün 4 raportör daha ilâve edilmiştir. Buna te
şekkür ederiz. Fakat buna rağmen, hiç yeni dos
ya gelmemiş olsa ki, bugün mevcut 39 bin dos
yayı günde normal olarak 5dosya neticelendiril-
se ve muntazaman 30 gün hiç fasıla veril meşe -
ki mümkün değildir, tatil günleri hariçtir - 30 
gün çalışsa ayda 900 dosya çıkar; asgari bu hiz
metin bitmesi hiç yeni dosya 'gelmemek şnrtijla, 
ancak 3,5 senede biter. Bu müddet zarfında, her 
dosyadan yukarıda bahsedilen dairelerin alacak
ları vergiler 'asgari (500) lira olsa ki, 1010 000 
lira da var, 'biz asgari kaibıü ettik bir buçuk mil
yon lira vergi geç alınacaktır. 

Bu paranın kanunimi faizi de 75 000 lira ve üç 
senelik tutarı da 225 000 lira olacaktır. 

Bugün Devletin malûm pek çok ihtiyaçları 
mevcut bulunduğuna göre özel idarelerin yol - su 
- okul gibi ihtiyaçlarını karşılamak: için' ne kadar 
para sıkıntısı çekildiği aşikârdır. 

Bu bakımdan bu daireleri Maliye Vekâleti ve 
ilgililer kısa zamanda organize etmeye mecbur
durlar. Malûmunuz olduğu gibi İstanbul - An
kara - İzmir gibi büyük şehirlerde ımıazzaf itiraz 
komisyonları vardır. Bunlar bina - arazi ve hu
susi muhasebeye ait resimlerin itirazları tetkik 
ederler. 

Diğer vilâyetlerde gayrimuvazzaf itiraz ko
misyonları vardır. Bunlar ihtiyacolduğu nisbet-
te içtima ederler. Malûmlarınız olduğu üzere 
bunların başkanları vilâyetlerde vali, kazalar
da kaymakamdır. Onun için Maliye Vekâleti 
bu teşkilâtların organizasyonuna artık bugün 
ehemmiyet vermek zorundadır. Bugün İstanbul 
Bina ve Arazi İtiraz Komisyonunun 15 ay ev
vel elindeki (30) bin dosyası yukarıda işaret 
ettiğimiz gibi 39 233 e yükseldiğine göre bunun 
da 23 329 u özel idarenin, 16 904 ü belediyenin
dir. 

İtirazların artmasının söbebplerine gelince: 

1. — 1964 te başlıyan mevzii tahrir (İstan
bul - Ankara - İzmir gibi büyük şehirlerde arsa 
spekülâsyonuna mâni olunmak amaciyle yapıl
mıştır. ki, doğrudur) dosyaların artmasına se-
beb olmuştur. 

2. — İkinci sebep, işaret edilen illerdeki be
lediyeler bilhassa İstanbul Belediyesi, varidat 
artırma mülâhazasiyle hukuk ve insaf ölçüleri 
dışında, tarife nisbetlerini artırmıştır. Mükel
leflerin itirazları bu sahada pek çok fazladır. 
Meselâ : Yazıhane, muayenehane ve büroların 
levha resimleri yüzde yüz artmıştır. Ve bu resim
leri artırırken şu üç esasa dayanılarak vergi ar
tırılması yapılmıştır. 

a) 1933 - 1942 ye kadar olanlara yüzde yüz 
Tabelâ Resmi, 

b) 1942 -1947 arası yüzde (40) 
e) 1947 -1953 arası yüzde (20) 
d) 1953 ten sonra da yüzde (10) şeklinde 

artırma yapmıştır. 
Ayrıca İstanbul Belediyesi yine hukuk ve 

insaf ölçüleri dışında işgaliye resmi almaktadır. 
Ve bu işgaliyeler için vatandaş itiraz etmesin 
diye ihbarname gönderilmemektedir. Mektup 
şeklinde bir bilgi vererek bir aylık itiraz müd
detini geçirtmektedir. Vatandaş itiraz edeme
mekte, bu vergi tahsil edilmektedir. Hattâ bi
nası bitenlere iskân müsaadesi verirken evvelâ, 
işgaliye yatırmadan iskân müsaadesi verilme
mektedir. 

Bâzı bilgili vatandaşlar belediye mektubunu 
ihbarname kabul ederek itiraz etmektedirler. 
Böyle şeyleri bilmiyenler ise itiraz edemeyip 
sürünmektedir. 

Resmî bir müessese olan belediyelerin bu gi
bi hareketlerinin doğru olmadığını bu kürsü
den ifade etmeyi lüzumlu görüyorum. Ayrıca 
işgaliyeyi beklemeden iskân müsaadesinin veril
mesi de kanuni bir icaptır. 

Yukarıdan beri izah ettiğimiz sehepler do-
layısiyle iş hacmi artan mezkûr dairenin işleri
nin verimli şekle konulabilmesi için, 

1. — Gelişigüzel tarhiyatını, yani vergi sal
malarının önlenmesi lâzımdır. 

2. — Mecliste bulunan belediye vergi resim
leri kanununda Maliye Vekâletinin ve bütün 
parlömanter arkadaşlarımızın dikkatli olacağı 
bir gerçektir. 

3. — Bu daireye verilen dört rapor, arkada
şım, dört değil, ondört olsa işlerin süratle hal-
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lolmasma imkân olmıyacağı kanısındayız. An
cak âza adedini artırmakla birikmiş olan evra
kın belki karşılanabileceğini düşünmekteyiz. 

Son olarak dairesinde yaptığım tetkikattan 
aldığım neticelere göre : 

Bu komisyonların 1953 - 1965 arasında neti
ceye bağlayıp çıkardığı karar dosyaları ortala
ma senede (4 200) arasındadır. Bunun artırıl
masına da imkân yoktur. 

İki âza, bir reisten ibaret olan üç kişilik 
heyetin raporte edilen dosyayı tetkik ederek, 
karara bağlaması ve bunun neticesini alması da 
en aşağı dört - beş aya muhtaçtır. Çünkü hepi
nizin bildiği gibi, itiraz edilecek, itiraz edene; 

vergi dairesine yazılacak, vergi dairesi vatan
daşa yazacak. Hülâsa, beş aylık bir müddet de 
orada geçmektedir. Mezkûr daire günde 16 dos
yayı karara bağlıyabilmektedir. 39 200 ü 16 ya 
taksim edersek 6 sene 90 günde bitecektir, hiç 
yeni dosya gelmediği takdirde. Ve bu da tatil 
günleri mevcudolduğuna göre, 365 gün tam ça
lışılırsa düşünülen bir hesaptır. Tahminen Cu
martesi günlerini yarım gün olarak senede tam 
güne irca edersek 27 gün, pazarları da 54 gün, 
resmî tatilleri de on gün olarak ilâve edersek 
toplam 91 gün çıkacağına göre, bu iş 7 senede 
bitecektir. Bu bakımdan dördüncü tedbir ola
rak komisyon adedini artırmanın lüzumuna 
inanmaktayız. 

işlerin geç kalması neticesi ne olur? 
1. — İtirazı neticelenmiyen vatandaşların ne 

eski ve ne de yeni vergiyi vermemesi yüzünden, 
arz ettiğimiz pek mühim âmme işleri, özel idarele
rin âmme işleri geri kalmaktadır. 

2. — Bu daire, ayrıca vatandaşın hizmetini za
manında görmemek gibi bir sorumluluk karşı-
smdadır. 

3. — Bu dairenin vatandaş hakkında vere
ceği geç kararlar, vatandaşa bir yıkım olmakta
dır. Şöyle ki, beş sene sonra karara varılan ve 
kendisinden toptan vergi istenilen bir vatandaş 
vergisini ödiyememektedir. Ve gecikme zamları 
da bunun üzerine ilâve edilerek vatandaşın yü
kü daha da artmakta, pek çok gayrimenkuller 
yok pahasına satılmakta ve bunun neticesinde 
de servetler heder olmaktadır. Onun için, Ma
liye Vekâleti bu mühim konulara dikkat ederek, 
Ibu dairelerin çalışmalarına biran evvel ehemmi
yetle eğilmek ve bu işi organize etmek zorunda
dır, Dört raportör işi halledemiyecektir. Veri

len dört raportör kadrosuna da talip çıkan bu
lunmamaktadır. Zira, daire haklı olarak aşağı
daki özellikleri istemektedir. 

Verilen raportör kadrosuna müracaat bu
lunmamasının sebepleri : 

1. — Daire herkesi alamamaktadır. 
2. — Vergi hukukunu bilecek insan lâzım

dır. 
3. — Tatbikatı bilecek kimse lâzımdır. 
Mühim nokta, dosyayı eline teslim edeceği 

şahısların üzerinde yine mezkûr daire durmak
tadır. Ayrıca, 35 - 40 lira maaşı aslili memuru 
da bulmak mümkün değildir, onun için. 

Maliye Bakanı, kendisi kıymetli elemanları
nı bu komisyona vermek zorundadır. 

Şu izahatımdan anlaşıldığı üzere, bugünkü 
malî sıkıntı ve Hükümetin malî müzayaka kar
şısında bu gibi ehemmiyetsiz görülen, asgari 
her sene 1,5 milyon liraya yakın vergi tahsil 
edememe ve bundan doğacak... 

BAŞKAN — Sayın Kınaytürk, müddetiniz 
dolmuştur. Cümlenizi tamamlayınız. 

FARUK KINAYTÜRK (Devamla) — Biti
riyorum efendim. Vergi alamama ve bunun ne
ticesi de, özel idarelerin göremiyeceği âmme 
hizmetlerinin değerini Sayın Hükümetin ve kıy
metli Maliye Bakanı arkadaşımızın takdir edece
ğini umar ve bu daireye gereken ehemmiyeti ve
rerek, organize edilmesinde büyük gayretler gös
tereceğini beklemekte haklı olduğumuzu bildiri
rim. Beni dinlemek lûtfunda bulunduğunuzdan 
dolayı hepinize hürmetlerimi arz ederim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Soru görüşülmüştür. 

9. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal Tarlan'm, köy içme suları 1965 yılı prog
ramlarına dair Köy İşleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/317) 

BAŞKAN — Sayın Tarlan? Yok. Soru, bir 
defaya mahsus olmak üzere gelecek Birleşime 
bırakılmıştır. 

10. — Cumhuriyet Senatosu Bingöl Üyesi 
Sabri Topçuoğlu'nun, bâzı yardımların Türk 
parası karşılıklarının Türkiye içinde kullanıl
masına dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/324) 

BAŞKAN — Sayın Topçuoğlu? Yok. Soru
nun görüşülmesi bir defaya mahsus olmak üzere 
gelecek Birleşime bırakıldı.. 
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11. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, Keban Barajı dolayısiyle 
istimlâk edilecek araziye dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/330) 

BAŞKAN — Som sahibi? Yok. Bir defaya 
maihsus olmak üzere gelecek Birleşime bırakıl
mıştır. 

12. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, az gelişmiş bölgeler için 
hazırlandığı söylenen Kalkınma Plânına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/331) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Ali Demir? Yok
lar. Sayın Bilgehan eevap verecek misiniz? 

DEVLET BAKANI ClHAT BlLGEHAN 
(Balıkesir Milletvekili) Evet efendim. 

BAŞKAN — bir defaya mahsus olmak üzere 
gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

13. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal T arlan'm, M. T. A. Enstitüsü tarafından 
yapılan linyit araştırmasına dair Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/333) 

BAŞKAN — Sayın Cemal Tarlan? Yok. Ba
kan da yok. Bir defaya mahsus olmak üzere ge
lecek Birleşime bırakılmıştır. 

14. — Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi 
Mehmet Pıriltı'nın, 1966 programına dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/340) 

BAŞKAN — Sayın Pırıltı? Yok. Bir defa
ya mahsus olmak üzere gelecek Birleşime bırakıl
mıştır. 

15. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Osman 
Köksal'ın, Asgari geçim indirimi Kanununa da
ir Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/349) 

BAŞKAN — Sayın Koksal? Yok. Bir defaya 
mahsus olmak üzere gelecek Birleşime bırakıl
mıştır. 

16. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Ca
hit Ortaç/in, köylerin elektrik etüt ve projelerine 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/350) 

BAŞKAN — Sayın Üye? Yok. Gelecek Birle
şime bırakılmıştır. 

17. — Cumhuriyet Senatosu Diyarbakır Üye
si İhsan Hamit Tigrel'in, Ziya Gökalp Üniversi

tesine dair Milli Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/351) 

BAŞKAN — Sanayi Bakanı? Yok. Sayın 
Üye? Yok. Soru sahibi üye izinlidir. Gelecek 
Birleşime bırakılmıştır. 

18. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Ce
lâl Ertuğ'un, Keban Barajı inşaatı dolayısiyle 
su altında kalacak olan köylere dair Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar ve İmar ve İskân Bakanların
dan sözlü sorusu (6/355) 

BAŞKAN — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kam, îmar ve iskân Bakanı ve Sayın. Üye yok. 
Gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

19. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Enver BahadırU'nın, Ankara Cebeci Stadyomu 
inşaatına dair Devlet Bakanından sözlü sorusu 
(6/356) 

BAŞKAN — Sayın Üye? Yok. ilgili Bakan? 
Yok. Gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

20. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Enver BahadırU'nın, «Ankara Aspest Boru Fab
rika» sına dair Sanayi Bakanından sözlü soru
su (6/357) 

BAŞKAN — Sanayi Bakanı? Yok. Sayın 
Üye? Yok. Gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

21. — Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi 
İzzet Gener'in, DSİ Genel Müdürlüğünün 1966 
yılı program tasarısına dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/358) 

BAŞKAN — Sayın Gener? Burada. Enerji 
ve TaJbiî Kaynaklar Bakanı? Yok. Gelecek Birle
şime bırakılmıştır. 

22. — Cumhuriyet Senatosu Kayser'i Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Batı - Almanya'da çalışan 
işçilerimize dair Çalışma Bakanından sözlü so
rusu (6/359) 

BAŞKAN — Saym soru sahibi? Yok. Sayın 
Bakan? Yok. Gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

23. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, oyun yerlerine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/360) 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil? Yok. Sayın 
Bakan? Yok. Gelecek Birleşime bırakılmıştır. 
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24. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Ce
lâl Ertuğ'un, Keban Barajı inşaatı dolayısiyle 
su altında kalan köylere dair Köy İşleri Baka
nından sözlü sorusu (6/362) 

BAŞKAN — Sayın Celâl Ertuğ? Yok. Sayın 
Köy işleri Bakanı? Yok. Gelecek Birleşime bıra
kılmıştır. 

25. — Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi 
Muallâ Akarca'nın, Toprak reformuna dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu (6/363) 

BAŞKAN — Sayın Akarca? Yok. Sayın Ta
rım Bakanı? Yok. Gelecek Birleşime bırakılmış
tır. 

26. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Osman Alihocagil'in, Erzurum Kayakevine dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/366) 

BAŞKAN — Sayın Alihocagil? Burada. Söz
lü soruya ce\rap verecek Devlet Bakanı? Yok. Ge
lecek Birleşime bırakılmıştır. 

27. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hil
mi Onafın, İzmir'e getirilen uranyum madeni
ne dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/369) 

BAŞKAN — Sayın Onat? Burada, ilgili Ba
kan? Yok. Gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

4. — GÖRÜ 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Se
zai O'Kan'ın, İçtüzüğün 17 nci maddesinin «A» 
bendinin III ncü fıkrasında değişiklik yapıl
masına dair İçtüzük teklifi ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/190) (S. Sayısı : 753) 

BAŞKAN — Anayasa ve Adalet Komisyonu 
sözcüsü yoktur. Gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Ce
nap Aksu ve 5 arkadaşının, İçtüzüğün 114 ncü 
maddesi sonuna iki yeni fıkra eklenmesine dair 
İçtüzük teklifi ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu (2/135) (S. 
Sayısı: 559 a ek) 

BAŞKAN — Aynı şekilde Anayasa ve Ada
let Komisyonu sözcüsü olmadığından, gelecek 

28. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ahmet 
Yıldız'ın, Bulgaristan'a gönderilmesi düşünülen 
sanatçıya dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/371) 

BAŞKAN — Sayın Bakan? Yok. Sayın Üye? 
Yok. Gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

29. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üye
si Tevfik înci'nin, İstanbul boğazındaki kaza
larla ilgili tedbirlere dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü sorusu (6/372) 

BAŞKAN — Sayın İnci? Burada, ilgili Ba
kan? Yok. Gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

30. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Erdoğan Adalı'nın, Büyükada'da Tarım Bakan
lığı için dinlenme evlerinin yapılıp yapılmadı
ğına dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/373) 

BAŞKAN — ilgili Bakan? Yok. Sayın Üye? 
Yok. Gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

31. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Ali Rıza TJlusman'ın, bir öğretmene karşı yapı
lan ithamlara dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/376) 

BAŞKAN — Sayın Ulusman? Burada, ilgi
li Bakan? Yok. Gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

rLEN ÎŞLER 

Birleşime bırakılmıştır. 

4. — Maliye Bakanı İhsan Gürsan'ın, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3656 sayıh Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu (Cumhuriyet Senatosu 4/71) (S. Sayı
sı : 771) 

BAŞKAN — Dilekçe ve Karma Komisyonu 
yok. Dilekçe ve Karma Komisyonu Başkanı bu
rada ama, bununla ilgili sözcü yoktur. 

Gündemimizde görüşülecek başka birşey bu
lunmadığından 21 Nisan 1966 Perşembe günü 
saat 15,00 te toplanılmak üzere Birleşimi kapa
tıyorum. 

Kapanma saati : 17,35 
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B • YAZILI SORU 

1. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sadi Ko-
çaş'ın, Diyanet İşleri Teşkilâtına dair soru öner
gesi ve Devlet Bakanı Refet Sezgin'in yazılı ce
vabı (7/253) 

3 . 2 . 1966 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

2 Şubat 1966 gecesi Diyanet işleri bütçesi 
görüşülürken, Sayın Ibralhim Saffet Omay, 
madde zikrederek, Diyanet İşleri teşkilâtı ile 
ilgili bâzı vakaları anlattı. Grupumuz adına ko
nuşurken, bu hususların mahiyeti hakkınd? 
Hükümetten bilgi istiyeceğimizi ve gerekirse 
konuyu bir Senato araştırması şekline sokaca
ğımızı arz etmiştik. 

Sayın Devlet Bakanı Refet Sezgin bu ma
hiyetteki önergemizi memnuniyetle karşılayıp 
cevaplandıracaklarını belirtmişlerdir. 

Bu hususun yazılı olarak Devlet Bakanlığın
ca cevaplandırılmasına müsaadelerini arz ede
rim, 

Saıdi Koçaş 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : 2330 
11 . 4 . 1966 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sayın Sadi Ko-
çaş'm Kanunlar Müdürlüğü 7 . 2 . 1966 ve 
5895/671 sayılı yazılariyle gelen yazının s>oru 
cevapları ilişikte takdim kılınmıştır. 

Muktezasmm ifasını takdirlerinize, arz ede
rim. 

Refet Sezgin 
Devlet Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreterliğine 

Kanunlar Müdürlüğü sözü ile gelen 7.2.1966 
gün ve 5985/671, 7/253 ve 9 . 3 . 1966 gün ve 
6167 - 0229 sayılı yazıları karşılığıdır. 

LAR VE CEVAPLARI 

Cu'mlhuriyet Senatosu Üyesi Sayın Sadi Ko
çaş'in yazılı cevaplandırılmasını istiyen soru 
önergesi tetkik edildi; 

Saym İbrahim Saffet Omay'm 2 . 2 . 1966 
gecesi Diyanet İşleri bütçesi görüşülürken yap
tığı konuşmada; 

Memleketin irtica batağına doğru kaymak
ta olduğunu, din personelimizin bağlı bulundu
ğu müessesenin bir yıl içinde huzursuzluklara 
sahne olduğunu, Üçüncü İnönü Hükümetinin is
tifasından sonra Devlet Bakanlığına gelen zat 
ile Diyanet İşleri Başikanı arasında bir zihni
yet çatışması olduğunu, gerici olan Süleymancı
ların teşkilâtın kilit noktalarına yerleşme eme
linde olduklarını, aydm din adamları hakkında 
Bakan Mehmet Altmsoy zamanında tahkikat 
yaptırıldığını, bu arada Bakanın aydın bir din 
adamı olan Beyoğlu Müftüsünü Arapkir'e nak
letmek için Diyanete tazyik ettiğim, bir vaizi 
Başkan muavinliğine getirmek için çalıştığını 
ve oradan da reisliğe getirmek istediğini, bu 
zatın Kayseri'de bir din adamına zina isnadet-
tiğini bu sebeple merkezden gönderilen bir 
muhakkike bu zatı kurtarmaya mı geldin diye 
hücum edildiğini, tahkikata başlıyamadan zabı
ta zoru ile Kayseri'den ayrıldığını, bilâhara bu 
zatın merkezde pasif bir göreve alındığını, yine 
bu zatı Bakan Bursa'ya temel atma törenine gö
türdüğünü, vaizin Bursa'da; Anayasaya hayır, 
demenin ecrini Allah verecek diye konuşana 
yaptığını, Şeref Kayalar'm da buna şahidoldu-
ğunu, bu zatın şimdi Teftiş Kurulu Başkanve-
kili olduğunu, Yüksek Din Kurulu seçimini de 
(kazandığını, Bakanın Gerçeker'in izinli bulun
duğu sırada İstanbul Müftüsü İbrahim Elmalı'
yı Diyanet İşleri Başkanlığı va'diyle Personel 
Dairesi Başkanlığına getirdiğini, Hükümet de
ğişikliği sebebiyle Devlet Bakanlığına atanan 
ıbenim zamanımda da huzursuzluğun devam et
tiğini, benim Mehmet Altınsoy'la sık sık buluş
tuğumu, Hayrat Hademesi Kongresine beralber 
gittiğimi bu kongrede Gerçeker aleyhine teza
hürat yapıldığını, yeni Başkanın Atatürk aley
hine bir dersiamla konuşmada bulunduğunu, 
Alevilik hakkındaki basın toplantısının mem
lekette esefle karşılandığını, radyo aleyhinde 
de yazı yazdığını, Personel Dairesine tâyin 
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edilen zatın şahsi bir sebeple Bolu Müftüsünü 
emekliye sevk ettiğini, aydın bir müftü olan Al
tındağ Müftüsünün uzaklaştırıldığı, Mehmet 
Oraç'a mecburi izin verildiği, aydın bir din ada
mı olan eski Maraş müftüsünü eski Bakanın 
merkeze aldığım, müşavere âzalarının Yüksek 
Din Kuruluna ellerinde Danıştay kararı da var
ken tâyin edilmediğini, bunların nurcular aley
hinde neşriyat yapan kimseler olduğunun dik
katten kaçmadığı, bu Ramazanda kaçak olarak 
yurt dışında okuyan ve polisçe takibedilen iki 
kimsenin Ankara Ahıelvan ve Aslanhane cami
lerinde vazettiklerini, irticai konuşmalar yap
tığını ve hattâ Adana Milletvekili Hasan Ak-
say'm izin almadan camide konuşma yaptığını 
bunların Diyanet İşleri Başkanlığınca takibe-
dilmediği ifade edilmiş bulunmaktadır. 

Bu hususta izahat vermeden önce Sayın İb
rahim Saffet Omay ile Mehmet Altmsoy'un ha
lef ve selef Devlet Bakanı olduklarını ve Diya
net İşleri Teşkilâtı' Kanununun İbrahim Saffet 
Omay zamanında Meclise sevk edilip Mehmet 
Altmsoy'un ve konuşmada ismi geçen Adana 
Milletvekili Hasan Aksay'ın iştirak ettiği bir 
komisyonda incelenip Sayın Mehmet Altm
soy'un Bakanlığı zamanında kanunlaşmış oldu
ğuna işaret ettikten sonra, Sayın Omay'ın mem
leketin irtica batağına doğru kaydığı şeklinde
ki beyanatına hayret etmemek elden gelmemek
tedir. Senelerce ihmal edilmiş bir müesseseye 
bir iki kadro vermek yardımcı bir hizmetliye 
de reva görmediğimiz ikiyüz lira ücretlerini 
300 liraya çıkarmak irticamıdır. Memlekette han
gi müessif olaya bu müessesenin bir tesiri olmuş
tur. Bilâkis kıymetli elemanları ile vatandaşları
mızı daima irşadeden, onlara doğru yolu telkin 
etmeye karınca kaderince çalışan, hırsızlık etme
yin, kumar oynamayın içki içmeyin birbirinizi 
sevin, zenginleriniz fakirlerinze yardım etsin, 
hayır müesseselerine yardım edin diye çırpınan 
bu müessese mensuplarına irtica damgası vurul
ması haksızlık olmaz mı? Sayın Omay'ın Bakan
lığı zamaı.mda bu teşkilât mensuplarının diğer 
Devlet müesseseleri ile müşterek çalışmalarını 
hiç mi miişahade etmediler. Hiç mi Sağlık Ba
kanlığındaki çalışmalara katılan din adamları 
ile ilgilenmediler. Veya burada ders verenleri 
dinlemediler. Bu teşkilâtta bir senedir huzur
suzluk vardır. Bu bir realitedir. Bunun birçok 

nedenleri vardır. Birincisi Sayan Omay'ın sevk 
ettiği teşkilât kanunu noksanlarından, ikincisi 
ne de olsa yeni bir teşkilât kanunu tatbik edili
yor. Birtakım huzursuzluklar olacak zamanla 
bunların hepsi izale edilecektir. Üçüncüsü Sa
yın Mehmet Altınsoy ile eski Reis Gerçeker ara
sındaki zihniyet çatışmasıdır. 

Doğrudur bir zihniyet çatışması olmuştur. 
Ancak bu çatışmada Gerçeker'i haklı çıkaracak 
tek bir konu dahi yoktur. Gerçeker teşkilât ta
rafından desteklenen kimseler dışındaki şahısla
rı Bakanın muhalefetine rağmen ısrarla tâyin et
meye çalışmış ve teşkilâtta kendisini istenmiyen 
Başkan ilân etmiştir. 

Gerici ve Süleymancıların teşkilâtta kilit nok
talarını almak emelinde olmaları mevzuuna ge
lince ; 

Yeni teşkilât kanunu din mensupları için 
birtakım tahsil niteliği koymuş bir imamlık 
için İmam - Hatip Okulu ikinci devre bulun
madığı takdirde orta kısmını bitirenlerden baş
kasına tâyin imkânını kapamıştır. Bu hale göre 
İmam - Hatip okullarını, Yüksek İslâm Ensti
tüsü ve İlahiyat fakültelerini Süleymancı ve 
gerici yetiştiren birer müessese mi sayalım. Bu 
teşhis bu müesseselere reva görülür mü? Bu 
müesseseleri bu şekilde baltalarsak dinî mües
seselerimizin inkişafı nasıl mümkün olur? Sa
yın Altmsoy'un zamanında Bakan emri ile ay
dın din adamları aleyhine tahkikat yaptırıldığı 
ve bu arada Beyoğlu Müftüsünün de Arapkir'e 
nakli için Bakan tarafından ısrar edildiği ifade 
edilmiştir. Tahkikat mevzuu doğrudur ancak 
aydın din adamları aleyhine olduğu yanlıştır. 
Hakkında şikâyet olan müftüler hakkındadır. 
Bakana yapılan şikâyetler üzerine Baıkan tara
fından bu işlerin tahkiki için bâzı kimselerin 
tavzifi istenilmiş, riyasetten gönderilen zevat 
Bakanla temas etmişler Bakan da gönderilen 
zatları uygun gördüğünü riyasete bildirmesi 
üzerine Riyaset bu kimseleri muhtelif bölgelere 
kendi aldığı muciple vazifelendirmiştir. Bu ara
da Beyoğlu Müftüsü İbrahim Yayla hakkında 
yapılan tahkikatta adıgeçenin namaz kılmadığı, 
içkinin lehinde konuştuğu, dinî inançları sar
sıcı beyanlarda bulunduğu haksız tâyinler yap
tığı tahkikatta sabit olmuş, İnzibat Komisyonu 
görevine son verme kararı verdiği halde Baş-
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kan Gerçeker'in arkadaşı olması haselbiyle gö
revine SOR vermemiş, İstanbul'daki infiali yatış
tırmak için Sayın Altınsoy tarafından istenilen 
nakil teklifi de riyasetçe yerine getirilmemiştir. 

Bakanlığa yapılan teklifler içerisinde M. Al
tınsoy tarafından gezici vaiz ibrahim Eken'in 
muavinliğe getirilmek istenildiğine dair bir kay
da tesadüf edilmemiştir. Böyle bir teklif yapıl
mışsa Sayın Omay'dan tarih ve numarasını ri
ca edeceğim. Adıgeçenin Kayseri'de bir din ada
mına iftira ettiği meselesine gelince: Bu din 
adamının başından böyle bir hâdise geçmiştir. 

Ancak İbrahim Eken tarafından iftira edil
diği doğru değildir. Kendisini çekemiyen bir 
zümre bu zatı da şikâyetçiler arasına sokmaya 
çalışmıştır. Muhakkikin tahkikat yapmadan 
döndüğü doğru değildir. Tahkikat yapılmıştır. 
Tahkikatı mütaakıp Kuran öğreticisinin göre
vine son verilmiş, her hangi üzücü bir hâdise 
çıkmaması için gezici vaiz de merkeze alınmış
tır. Bu vsizin Bursa'da konuşması ve bu konuş
maya Şeref Kayalar'm da şahidolması meselesi
ne gelince: Aradan bu kadar zaman geçmiş ve 
Sayın AUmsoy'un ve ne de benim Bakanlığım 
zamanında bu konuda bir şikâyet olmamıştır. 
Böyle bir konuşma olsa idi her halde ilgili em
niyet mensupları hâdiseye el koyarlardı. Bu za
tın Yüksek Din Kuruluna seçildiği doğrudur. 
Seçimde birinci turda 63 oy almış, beşinci ola-' 
rak seçilmiştir. Gerekli tahsil niteliğine de ha
izdir. 

Sayın Başkan İbrahim Elmalı ile bir dersi
am arasında geçen hâdise tamamiyle hayal 
mahsulüdür. Ve haksız bir isnattan ibarettir. 
Böyle bir hâdise olmamıştır. TRT nin Başkan
lıktan istizan etmeden yaptığı yayın dinî konu
ları tahrif eder şeklinde düzenlenmesi sebebi 
ile halkın şikâyetini mucibolmus, Başkanlık da 
bir ikaz mektubu göndermiştir. Hâdisenin bü
yültülecek bir tarafı yoktur. 

Meclisteki konuşmada da arz ettiğim gibi 
ben M. Altınsoy ile Bakan olduktan sonra iki 
defa ve çok kısa buluştum. Birincisi görevimi 
devralırken, ikincisi Sayın Altmsoy'un neza
ket ziyaretinde, bundan sonra bir de kendi Ba
kanlığı zamanında davet edildiği giıbi bizim de 
davet edildiğimiz din adamları toplantısında. 
Ben M. Altmsoy'la her hangi bir kırgınlığım 
yok ki, kendisi ile konuşmıyayım. 

Sayın Başikanın yaptığı basın toplantısında 
bir suale; bugün için Alevilik ve Sünnilik diye 
birşey yoktur. Herşeyden çok huzur istediğimiz 
bir devirde bu gibi didişmeler çoktan sönmüş
tür. Şeklinde konuşmuş, bundan tabiî bir ce
vap nasl verilebilirdi bilemem. 

Sayın Bolu Müftüsü hissî bir sebebe isnade-
dilerek değil yaşı ve sıhhi durumu itibariyle 
emekliye sevk edilmiştir. Altındağ Müftüsü vi
lâyet müftülüğü yapmışsa da daima şikâyet 
konusu olmuştur. Kendisi İlkokul mezunudur. 
Yerinin değişmesi şikâyet üzerinedir. 

Mehmet Oruç'a izin verilmiştir. Sebebi za
manı gelince açıklanacaktır. Eski Maraş Müf
tüsü halen Kırşehir Müftülüğünde bulunmakta
dır. Evvelce merkeze alınması şikâyet ve yapı
lan tahkikat üzerine olmuştur. 

633 sayılı Teşkilât Kanunu Müşavere ve 
Dinî Eserleri İnceleme Kurulunun isminin Yük
sek Din Kurulu olarak adlandırıldığını bir mad
de ile tesbit etmişse de aslında onların yaş kay
dından istisna edilmiş olduğunun tesbiti için 
konmuştur. Kanunda ilk aday tesbit kuruluna 
bu kurul alınmamıştır. Bu iik kurulun görev
leri de tamamiyle değişiktir. Bu karara Başkan
lıkça itiraz edilmiştir. 

Ramazanda Ankara'da yapılan vâızlara ge
lince bugüne kadar bu konuda Başkanlığa ve
ya Bakanlığıma bir şikâyet gelmemiş, emniyet-
çede bir müracaat olmamıştır. Bilâhara Ankara 
Müftülüğü ile yapılan temasta da her hangi bir 
şikâyet olmadığı anlaşılmıştır. 

Adana Milletvekili Hasan Aksay İlahiyat 
Fakültesi mezunudur. Dinî konularda ehliyeti 
bulunan bir zattır. Ancak kendisinin camide ko
nuşma yapmadığı bildirilmektedir. 

2. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi İzzet 
Birand'ın, Larousse Kitabevinin yayınlamakta ol
duğu «Petit Larousse» sözlüğüne dair soru öner
gesi ve Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayan-
giVin yazılı cevabı (7/178) 

4 . 11 . 1964 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Larousse Kitabevinin yayınlamakta olduğu 

«Petit Larousse» sözlüğünün evvelki baskıla
rında (Turc ve Grec) kelimelerinin, karşılığı 
olarak asıl mânaları verildikten sonra, mecazi 
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anlamda bâzı hoş olmıyan tâbirlerde de kulla
nılmış oldukları malûmdur. 

Adı geçen sözlüğün son baskısında ise 
(Grec) kelimesi kargılığı olarak yalnız asıl mâ
nası ile iktifa edilmiş olduğu halde, (Turc) 
kelimesi için eski baskılardaki tâbirlerin ayniyle 
muhafaza edildiği görülmüştür. 

Şüphesiz Yunan Hariciyesinin teşebbüsü ile 
yapılmış bulunması yakın ihtimal olan metin
deki bu değişikliğin, Hariciyemizee müşahede 
ile metnin gelecek baskılarda ıslahı yolunda ge
reken teşebbüsün yapılıp yapılmadığının Hari
ciye Vekili tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasını rica ederim. 

İzmir Senatörü 
İzzet Birand 

T. C. 
Dışişleri Bakanlığı 18 . 4 .1966 
109.789 - IV/1 -14 
Dairesi' Gn. Md. 

Konu : İzmir Senatörü İzzet Birand'-
ını önergesinde cevap 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
tlgî : 9 . 3 . 1966 tarih ve 6167/999 sayılı 

yazıları. 
İzmir Senatörü Sayın İzzet Biran'd'ın Petit 

Larousse Sözlüğümde «Turc» kelimesinin asıl 

| anlamı dışında gösterilen bâzı nahoş deyimlerle 
ilgili yazıtı önergesi üzerine anılan deyimlerin, 
bundan sonraki baskılardan çıkarılması için, 
Paris Büyükelçiliğimiz aracılığı ile, Larousse 
Kitabevi Müdürlüğü nezdinde teşebbüste bulu
nulmuştu. 

Anıları Kitabeyi Müdürlüğünden alman ce
vapta, Kitabevinin, bu deyimleri dilden çıkar
maya yetkili olmadığı kaydedilmekte, ancak 
«â la Turque» ve «traiter quelqu'un Turc â 
Maure1» mecazî deyimlerinin konuşulan dilde ar
tık pek kullanılmadığının tasrih edileceği ifade 
edilmektedir. 

Tamamen bilimsel alana giren böyle bir me
selede yapılacak teşebbüslerden sonuç almanın 
zaman gerektireceği takdir buyurulacaktır. Ben
zer teşebbüslerde bulunan Yunan Hükümetinin 
meseleyi ancak uzun sürede ve İsrarlı takipler
den sonra bir sonuca ulaştırmış olduğu muhak
kaktır. Bakanlığım, söz konusu tâbirlerin söz
lükten çıkarılması için her türlü teşebbüste bu
lunmaya devam edecektir. 

Keyfiyeti saygı ile arz ederim. 
Dışişleri Bakanı 
1. S. Çağlayangil 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

67 NCI BİRLEŞİM 

19 . 4 . 1966 Salı 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri ihsan 
Hamit Tigrel, Gavsi Uçagök ve Yusuf Demir-
dağ'a izin verilmesi hakkında Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı tezkeresi. (3/482) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal'm, Türkiye Şeker Fabrikaları 
A. O. ile pancar müstahsili arasında akdedilen 
mukaveleye dair Sanayi Bakanından sözlü so
rusu (6/274) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi 
Muallâ Akarca 'nm, palamut mahsulünün de
ğerlendirilmesine dair Ticaret, Sanayi ve Ta
rım Bakanlarından sözlü sorusu (6/275) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Osman 
Köksal'm, basında neşrolunan yolsuzluk iddia
larına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/280) 

4. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, ilâç imalâtı yapan mües
seselere dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/293) 

5. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rifat öztükcine'nin, İstanbul, Ankara ve Ege 
Üniversitesi Tıp Fakültesi kliniklerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/300) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Samsun üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, elçiliklerimize gönderilen 
günlük gazeteye dair Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/307) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Samsun üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, Resmî ilân Kurumuna 
dair Turizm ve Tanıtma ve Maliye Bakanların
dan sözlü sorusu (6/308) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi 
Faruk Kınaytürk'ün, istanbul Bina ve Arazi 
itiraz Komisyonuna dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu (6/313) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal Tarlan'm, köy içme suları 1965 yılı prog
ramlarına dair Köy İşleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/317) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Bingöl Üyesi 
Sabri Topçuoğlu'nun, bâzı yardımların Türk 
parası karşılıklarının Türkiye içinde kullanıl
masına dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/324) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, Keban Barajı dolayısiyle 
istimlâk edilecek araziye dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/330) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, az gelişmiş bölgeler için 
hazırlandığı söylenen Kalkınma Plânına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/331) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal Tarlan'm, M. T. A. Enstitüsü tarafından 
yapılan linyit araştırmasına dair Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/333) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi 
Mehmet Pırıltı'nm, 1966 programına dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/340) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Osman 
Köksal'm, Asgari geçim indirimi Kanununa da
ir Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/349) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi 
Cahit Ortaç'm, köylerin elektrik etüt ve projele
rine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/350) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Diyarbakır Üye
si ihsan Hamit Tigrel'in, Ziya Gökalp Üniversi
tesine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/351) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Ce
lâl Ertuğ'un, Keban Barajı inşaatı dolayısiyle 



su altında kalacak olan köylere dair Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar ve imar ve İskân Bakanların
dan sözlü sorusu (6/355) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Hatay üyesi 
Enver Bahadırlı'nm, Ankara Cebeci Stadyomu 
inşaatına dair Devlet Bakanından sözlü sorusu 
(6/356) 

20. — Cumhuriyet Senatosu Hatay üyesi 
Enver Bahadırlı'nın, «Ankara Aspest Boru Fab
rika» sına dair Sanayi Bakanından sözlü so
rusu (6/357) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi 
İzzet Gener'in, DSİ Genel Müdürlüğünün 1966 
yılı program tasarısına dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/358) 

22. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Batı - Almanya'da çalışan 
işçilerimize dair Çalışma Bakanından sözlü so
rusu (6/359) 

23. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, oyun yerlerine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/360) 

24. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ üyesi Ce
lal Ertuğ'un, Keban Barajı inşaatı dolayısiyle su 
altında kalan köylere dair Köy İşleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/362) 

25. — Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi 
Muallâ Akarca'mn, Toprak reformuna dair Ta-
nm Bakanından sözlü sorusu (6/363) 

26. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Osman Alihocagil'in, Erzurum Kayakevine dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/366) 

27. — Cumhuriyet Senatosu izmir üyesi Hil
mi Onat'in, izmir'e getirilen uranyum madeni
ne dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/369) 

28. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ahmet 
Yıldız'm, Bulgaristan'a gönderilmesi düşünülen 
sanatçıya dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/371) 

29. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi 
Tevfik İnci'nin, istanbul boğazmdaki kazalarla 
ilgili tedbirlere dair Ulaştırma Bakanından söz
lü sorusu (6/372) 

30. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Erdoğan Adalı'nm, Büyükada'da Tarım Bakan
lığı için dinlenme evlerinin yapılıp yapılmadı
ğına dair Tanm Bakanından sözlü sorusu 
(6/373) 

31. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Ali Rıza Ulusman'm, bir öğretmene karşı yapı
lan ithamlara dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/376) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Se
zai O'Kan'm, İçtüzüğün 17 nci maddesinin «A» 
bendinin III ncü fıkrasında değişiklik yapıl
masına dair içtüzük teklifi ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/190) (S. Sayısı : 753) [Dağıtma tarihi : 
1 . 2 . 1966] 

2. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Ce
nap Aksu ve 5 arkadaşının, içtüzüğün 114 ncü 
maddesi sonuna İM yeni fıkra eklenmesine dair 
İçtüzük teklifi ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu (2/135) (S. 
Sayısı : 559 a ek) [Dağıtma tarihi : 1.2.1966] 

3. — Maliye Bakanı İhsan Gürsan'm Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 3656 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (Cumhuriyet Senatosu 4/71) 
(S. Sayısı: 771) [Dağıtma tarihi: 3.3.1966] 
(Ulaştırma Bakanlığı ile ilgili) 

4. — Maliye Bakanı İhsan Gürsan'ın, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 3657 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (Cumhuriyet Senatosu 4/72) 
(S. Sayısı : 773) [Dağıtma tarihi : 2 . 3 .1966] 
(Maliye Bakanlığı ile ilgili) 

5. — Maliye Bakanı ihsan Gürsan'ın, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 3658 sayılı Kararın Genel Kurulda görü» 



şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (4/73) (S. Sayısı : 772) [Da
ğıtma tarihi : 3 . 3 .1966] (Maliye Bakanlığı ile 
ilgili) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 

1. — 440 sayılı Kanunun geçici 1 nci mad
desinde değişiklik yapılması hakkındaki ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul edilen 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İkti
sadi işler ve Bütçe ve Plân komisyonları ra
porları (Millet Meclisi : 1/142; Cumhuriyet 
Senatosu : 1/651) (S. Sayısı : 782) [Dağıtma 
tarihi : 16 . 4 . 1966] 





Dönem : 1 
Toplantı : 5 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

440 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesinde değişiklik yapılması hak
kındaki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komis
yonları raporları (Millet Meclisi 1/142; Cumhuriyet Senatosu 1/651) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 82) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 23 . 3 . 1966 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1395 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 22 . 3 . 1966 tarihli 70 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işa-
ri oy ile kabul edilen, 440 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesinde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Ferruh Bozbeyli 

Not: Bu tasarı 24 . 2 . 1966 tarihinde Başkanlıkça tik Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 22 . 3 . 1966 tarihli 70 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 82) 

Malî ve iktisadi İşler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler Komisyonu 29 . 3 . 1966 

Esas No. 1/651 
Karar No. 9 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 22 . 3 . 1966 tarihli 70 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oy ile kabul edilen, 440 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesinde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı : 

Komisyonumuzun 29 . 3 . 1966 tarihli toplantısında ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakleriy
le her yönden tetkik ve müzakere edildi. Tasarının genel gerekçesinde belirtilen hususlar ve bunlara 
mütedair temsilcilerin verdikleri tamamlayıcı bilgiler Komisyonumuzca da uygun mütalâa edilmekle 
beraber tasarıda adı geçen Komisyonun daha verimli çalışabilmesi için Yüksek Murakabe Kurulu
nun görüş ve mütalâalarının ışığı altında, bu hususta ihtisası bulunan teknik elemanlar ile takvi
ye edilmesi lüzumuna kaani bulunan Komisyonumuz, bahis konusu kanun tasarısını Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen şekliyle aynen kabul etmiştir. 
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_ 2 — 
Havalesi gereğince Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yük

sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Balıkesir 

H. Â, Türker 

Balıkesir 
Muhalifim 
M. Güler 

Ankara 
R. Etker 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyor 

Esas No.: 1/651 
Karar No,: 19 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 22 Mart 1966 tarihli 70 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, 440 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesinde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 23 Mart 1966 tarihli ve 1395 sayılı yazıları 
dle Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Komisyonumuzun 14 Nisan 1966 tarihli 
14 ncü Birleşiminde, ilgili bakanlıklar temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve mü
zakere olundu. 

I - Tasarı, İktisadi Devlet Teşekküllerinin 440 sayılı Kanunla getirilen yeni düzene intiba
kını sağlamak üzere kurulan Yeniden Düzenleme Komisyonunun görev sürevsiniın, iki yıl daha 
uzatılmasını öngörmektedir. 

Gerekçede, 440 sayılı Kanunla, İktisadi Devlet Teşekkülleri, müesseseleri ve iştiraklerinin 
amaçlarının belirtildiği, yönetim, denetim ve çalışma düzenleri ile ilgili yeni esasların kabul 
edildiği, bu yeni düzene intibakı sağlamak üzere de sözü edilen kanunun geçici 1 nei maddesi 
ile Maliye Bakanlığına bağlı ve iki yıl müddetle çalışmak üzere bir Yeniden Düzenleme Komis
yonu kurulduğu, bu komisyonun iki yıldan beri kanunla verilmiş görevler üzerinde çalışmaktaı 
bulunduğu; fakat, bu çalışmaların iki yılda bitirilmesinin mümkün olmadığı ifade edilmektedir. 

Gerekçede belirtilen hususlar ve Bakanlık temsilcilerinin, mezkûr komisyonun çalışmaları 
hakkında verdiği tamamlayıcı malûmat muvacehesinde komisyonun görev süresinin iki yıl daha 
uzatılması, Komisyonumuzca da uygun mütalâa edilmiş; ancak, bu çalışmaların iki yıldan daha 
kısa bir zamanda bitirilmesi için gayret gösterilmesi de Komisyonumuz üyeleri tarafından temen
ni edilmiştir. 

II - Millet Meclisince kabul edilen maddeler, Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
III - Tasarının, Cumhuriyet Senatosundaki görüşme süresinin bitmesine çok az bir zaman kal

dığı cihetle, Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması dm 
kararlaştırılmıştır. 

0. Senatosu ( S. Sayısı : 782 > 

Sözcü 
Gaziantep 
Z. İslâm 

Manisa 
R. Ulusoy 

Çanakkale 
Z. Termen 

Kâtip 
Hatay 

E. Bahadırlı 

Sivas 
A., Çekemoğlu 

Sakarya 
K. Yurdakul 

Antalya 
A, Tekin 

Artvin 
F. Alpaslan 

Sakarya 
T. Kapanh 

Bütçe ve Plân Komisyonu Raporu 

<m 15 4 . 1966 



Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
İstanbul 

M. E. Adalı 

Tabiî Üye 
S. Küçük 

Bu kanunda söz<*,ü 
Aydın 

/, C. Ege 

Sözcü 
istanbul 

O. Z. Gümüşoğlu 

Çorum 
Söz hakkım maihfuz 

A. Çetin 
Van 

F. Melen 

içel 
C. T. Okyayuz 

Kâtip 
Ankara 

SÖz hakkım mahfuz 
N. Ağırnash 

Rize 
O. M. Agun 

Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin 

440 sayılı Kanunun geçici 1 nci 
maddesinde değişiklik yapılması 

hakkında kanan tasarısı 

MADDE 1. — 12 . 3 . 1964 ta
rihli 440 sayılı Kanunun geçici 
1 nci maddesinin 3 ncü ve 5 nci 
fıkraları aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Komisyon geçici olup kuru
luşundan itibaren en fazla 4 yıl 
içinde çalışmalarını bitirerek 
dağılır. 

Komisyon giderleri, 154 sayı
lı Kanuna göre Maliye Bakan
lığı bütçesine konulan ödenek
ten ve Maliye Bakanlığınca tes-
bit edilecek miktar ve esaslar 
dâhilinde İktisadi Devlet Teşek
küllerinin kendi kaynakların
dan karşılanır. 

MADDE 2. — Bu kanun 
2 1 . 3 .1966 tarihinde yürürlüğe 
girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Malî ve iktisadi işler Komisyo
nunun kabul ettiği metin 

440 sayılı Kanunun geçici 1 nci 
maddesinde değişiklik yapılması 

hakkında kanun tasarısı 

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

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

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

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

440 sayılı Kanunun geçici 1 nci 
maddesinde değişiklik yapılması 

hakkında kanun tasarısı 

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

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

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

C. Senatosu ( S. Sayısı : 782 ) 




